
Ulbroka, Saurieši, Upeslejas, Līči, Vālodzes, Rumbula, Dreiliņi, Cekule, Dzidriņas

2018. gada 6. marts (277) „Tēvzemīte” internetā: www.stopini.lv

Šogad kopumā tika sveikti 175  sportisti par 
sasniegumiem individuālajos sporta veidos 
un 7 komandas.

7. Latvijas jaunatnes olimpiāde 
Deniss Akopovs – karatē. 
Edgars Dāvis Aseris – triatlons.

Pierīgas novadu sporta spēles
Sergejs Medvedjevs, Andrejs Čemirtans, 
Aleksandrs Maskaļonoks, Ilgvars Uzulis, Ieva 
Vēja – galda teniss.

Diāna Šika, Artūrs Sisoļatins – MTB riteņ-
braukšana.

Irina Vaitone, Ilze Aigare – kross.
Atis Slišāns, Ainārs Kacens, Armands La-

piņš, Oskars Silavs, Aldis Stivriņš, Jānis Pin-
nis, Sandis Silavs, Uldis Vunģis, Klāvs Sniedze, 
Egīls Ezis – basketbols.

Jorens Janišonis, Kaspars Kaverskis, Ričards 
Ozols, Raivis Mizāns, Roberts Razminovičs, 
Dāvis Gailītis, Elvijs Saulītis, Artūrs Krūms, 
Jānis Dīķis, Jānis Ivanovs, Alvis Spangers, Uvis 
Bērtulsons, treneris Valdis Lapiņš – volejbols.

Ilze Aigare, Jūlija Ribakova, Irina Vaitone, 
Līga Libere, Vitālijs Barnolickis, Vladimirs 
Lobanovs, Viktors Komarovs, Dmitrijs Žar-
kovskis, Arvis Aigars – peldēšana.

Individuālie sasniegumi
Ričards Aizpurietis, Vladislavs Ružanskis, 
Ernests Gustavs Dane, Marta Šlagane, Deniss 
Eršovs – karatē, treneris Edgars Aizpurietis.

Filips Makedons – karatē.
Vladimirs Jankovičs, Jaroslavs Jankovičs, 

Toms Mišķis, Deniss Pušņenkovs, Raimonds 
Alaškevičs, Timurs Barabanovs, Matīss 
Muzikants, Norberts Jēkabsons, Vladislavs 
Festers – džudo, treneris Vitālijs Šults.

Dmitrijs Smikovskis, Oļegs Maistruks – 
džudo.

Artūrs Gruzdulis-Borovojs, Viktors Na-
hodkins, Vitālijs Jegorovs, Arkādijs Skleinovs, 
Aksels Tupe, Konstantīns Buglaks, Emīls 
Tupe, Mārtiņš Irbe, Artūrs Jelagins, Emīls 
Kraslavskis, Liliāna Kostenkova – kamaniņas, 
treneres Vera Zozuļa, Anna Orlova.

Eva Evelīna Kļaviņa, Arts Renārs Dambis – 
peldēšana, trenere Marija Šteinberga.

Agnese Patrīcija Ozola, Elizabete Pau-
la Ozola, Artūrs Līcītis, Jūlija Naumova –  
peldēšana.

Patriks Ozols – hokejs.
Rēzija Žaunere – hip-hop solo dejas.
Paula Žaunere – akrobātiskie karsēji.
Kristers Riekstiņš, Ņikita Rjabokoņs, Niks 

Ralfs Ozoliņš, Emīls Trifanovs, Mārtiņš Inzu-
lis, Mārcis Kalniņš – futbols.

Anastasija Malašenoka – septiņas 1. vietas, 
triatlons, pieccīņa.

Markuss Vasiļjevs – teikvando.
Vijams Lutkevics, Valts Edvards Lutkevics – 

brīvā cīņa.
Daniils Smikovskis – sambo.
Dmitrijs Beļajevs, Markuss Tocs, Gļebs 

Zlotņikovs, Deniss Semjonovs, Evelīna Krjuč-

kova, Ričards Dakšs, Ričards Tocs, Polīna Bi-
kova – enšin karatē.

Valters Nodievs, Kārlis Pedraudzis, Anna 
Pedraudze – BMX riteņbraukšana.

Beāte Monta Eihe – pludmales volejbols.
Loreta Zālīte, Annika Zālīte – skriešana.
Eva Čekanauska – sinhronā slidošana. 
Jānis Ikers – rallijkross.
Mārtiņš Rudiards Dzirnieks – vindsērfings.

Komandu sporta veidi
Stopiņu novada sieviešu handbola koman-
da – Latvijas čempiones Latvijas Handbola 
čempionātā sievietēm, Latvijas Handbola 
federācijas prezidenta kausa ieguvējas: Bai-
ba Baumane, Elza Seržante, Annija Ozoliņa, 
Patrīcija Zālīte, Lana Nikolajeva, Evelīna Fe-
nogenova, Dace Nīca, Ivita Asare – Latvijas 
2017. gada labākā handboliste, Darja Šavčen-
ko, Daina Sergejeva – LHF prezidenta kausa 
vērtīgākā spēlētāja, treneri  – Ginta Ozoliņa, 
Jānis Valeiko.

Stopiņu novada vīriešu florbola komanda 
„Triobet/Ulbroka” – Latvijas čempioni Lat-
vijas Florbola čempionātā vīriešiem: Kris-
ters Eglītis, Juris Gribusts, Artūrs Jurševskis, 
Kārlis Bulāns, Edžus Ceriņš, Kaspars Šķēls, 
Kārlis Jānis Petrovskis, Rihards Mallons, Niks 
Ķuzulis, Reino Ješēvics, Edgars Zeidlers, Kriš-
jānis Zeps, Ivo Preiss, Ulvis Mētra, Emīls Bir-
ķis, Jānis Jaunzems, Kaspars Miķelsons, Emīls 
Ērglis, Mareks Brutāns, Edgars Augstkalns, 
Ivars Dišereits, Elvis Holsts, Andis Bilinds, 

Raivis Pučurs, Māra Balode, Anna Vasariete, 
treneri – Andris Pīlups, Ainārs Juškēvičs.

Stopiņu novada bērnu/jauniešu 
florbola komandas „FSMaster/Ulbroka”
U-16 vecuma grupa – 3. vieta Latvijas 
Bērnu un jauniešu čempionātā florbolā, 
1. vieta „Rīga Cup 2017”: Edgars Vahš-
teins, Kārlis Ozoliņš, Adrians Dadžāns, tre-
neris Andris Pīlups. 

U-14 vecuma grupa – 2. vieta Latvijas 
Bērnu un jauniešu čempionātā florbolā, 
1. vieta starptautiskajā turnīrā „Tallinkcup 
2017” Elites grupā: Rolands Līdums, Harijs 
Circenis, Ģirts Antonovs, Rūdolfs Vilmanis, 
Ernests Stūre, Eduards Albužis, Adrians Da-
džāns, Kristers Marsels Kuzņecovs, treneris 
Ainārs Juškēvičs.

U-12 vecuma grupa – 2. vieta Latvijas 
Bērnu un jauniešu čempionātā florbolā: Ed-
vards Vilciņš, Tomass Čiževskis, Emīls Kak-
tiņš, Kārlis Pedraudzis, Ralfs Pakalniņš, Jorens 
Ikers, Andris Gīze, Toms Piliens, Ralfs Ceriņš, 
treneri Andris Pīlups, Ainārs Juškēvičs.

Pasākumā sportistus un viesus ar trīs 
deju priekšnesumiem priecēja „Extreme 
Dance School” dejotāji un ar burvju tri-
kiem pārsteidza iluzionists Riko. Veiksmī-
gus sasniegumus arī turpmāk!

Ulbrokas Sporta komplekss, 
Stopiņu novada dome

APBALVOŠANAS FOTO: http://www.stopini.lv/lv/galerijas

Jau astoto gadu Stopiņu novadā godinām sportistus īpašā ceremonijā

SPORTA LAUREĀTS – 2017
Godināšanas ceremonijā tiek apbalvoti sportisti par sasniegu-
miem individuālajos un komandu sporta veidos. Sasniegumi 
tiek novērtēti reģionālā, Latvijas, starptautiskā un pasaules 
mērogā – sporta sacensībās, turnīros, kausos, čempionātos 
un īpaši par sasniegumiem olimpiādēs.
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Starptautiskā tūrisma izstā-
de un gadatirgus „Balttour”, 
kas notika no 2. līdz 4.  feb-
ruārim Ķīpsalas izstāžu cen-
trā,  šogad svinēja 25. jubile-
ju. Izstādē piedalījās 860  tū-
risma uzņēmumu un to pār-
stāvju no 39 pasaules valstīm 
divās hallēs – „Atklāj pasau-
li!” un „Apceļo Latviju!”. Iz-
stādi apmeklēja 29 630  inte-
resentu.

Stopiņu novads jau no 2013. gada 
izstādē piedalās Daugavas lejteces 
tūrisma reģiona ietvaros, šogad 
izstādes stendā pievienojās Māru-
pes novads.

2018. gadā Daugavas lejteces 
novadi – Stopiņi, Salaspils, Ik-
šķile, Ogre, Baldone, Ķekava un 
arī Mārupe – aicina ikvienu pie-
dalīties „Daugavas lejteces +” ve-
lofotoorientēšanās seriālā, kopā 

septiņos posmos, pa vienam katrā 
novadā. Iesildīties veloseriālam 
varēja uz vietas izstādē, piedalo-
ties virtuālajās sacensībās. Vien-
laikus diviem velobraucējiem bija 
iespēja sacensties, kurš ātrāk veiks 
distanci (1  km 300 m), ar galvas 
kustībām un virtuālajām brillēm 

ķerot visu Daugavas lejteces nova-
du nosaukumus. Trīs dienu laikā 
šo iespēju izmantoja 320 izstādes 
apmeklētāju.

Savukārt otrā stenda pusē bijām 
aicinājuši Daugavas lejteces tūris-
ma pakalpojuma sniedzējus pašus 
stāstīt par saviem jaunumiem un 

aktuālo tūrisma piedāvājumu.   
Izstādes apmeklētāji bija pirmie, 
kas iepazinās ar jaunāko tūrisma 
piedāvājumu – Daugavas lejteces 
novadu kopīgo atpūtas piedāvāju-
mu ģimenēm, 2018.  gada lielāko 
pasākumu kalendāru Daugavas 
lejteces novados, kā arī katra no-
vada sagatavotajiem materiāliem 
ar jaunāko informāciju par tūris-
ma objektiem.

Daugavas lejteces novadi pre-
zentē sevi arī starptautiski, janvārī 
un februāra sākumā piedaloties 
starptautiskajā tūrisma izstādē 
„Adventur 2018” Viļņā   un Igau-
nijas starptautiskajā tūrisma izstā-
dē „Tourest 2018”, bet martā plā-
nots piedalīties arī izstādē „ITB”, 
kas norisināsies Berlīnē.

Inese Skrastiņa,
Stopiņu novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Februāra sākumā svinīgā 
ceremonijā „Stopiņu novada 
jauniešu gada balva 2017” 
tika aizsākta jauna tradīcija, 
kurā godināti mūsu novada 
aktīvākie un uzņēmīgākie 
jaunieši!

Vērtēšanai četrās nominācijās tika 
pieteikti 15 pretendenti, kas pagā-
jušajā gadā aktīvi darbojušies un 
piedalījušies dažādos skolas pasā-
kumos, dienas centru organizēta-
jās aktivitātēs, jauniešu biedrībā, 
kā arī vietēja un valsts mēroga 
sporta sacensībās.

Uz svinīgo apbalvošanas cere-
moniju tika aicināti visi balvu pre-
tendenti kopā ar saviem viesiem. 
Pasākumu ar humoristisku noti 
vadīja Katrīne Kokle un Oskars 
Miķelsons, atzinīgus vārdus jau-
niešiem veltīja Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājas vietnieks 
Ainārs Vaičulens un balvu pasnie-
dzēji, kā arī par īpašu sveicienu 
visiem skolēniem bija parūpēju-
sies Ulbrokas vidusskolas saime. 
Balvu pasniegšanas ceremonijas 
laikā viesus ar muzikāliem priekš-
nesumiem priecēja Reinis Višķe-
ris, Mārtiņš Jaunzems, Ieva Reine, 
Milija Volka un Roberts Eihe.

Šogad Gada jaunieša titulu ie-
guva muzikālais un smaidīgais 
Roberts Eihe , par Gada brīvprā-
tīgo kļuva izpalīdzīgais un atrak-
tīvais Aleksandrs Kapanskis , par 
Gada sportisti Stopiņu novadā 

tika iecelta neatlaidīgā un mērķ-
tiecīgā Darja Šavčenko, savukārt 
balvu kā Labākais jaunietis savai 
skolai ieguva iedvesmojošā un 
daudzpusīgā Viktorija Šestakova. 

Katram laureātam tika pasnieg-
ta simboliska balva – ar rokām 
darināta spuldze, kas iestiprinā-
ta koka stumbra pamatnē. Koks 
simbolizē piederības sajūtu savam 
novadam – vēlmi tajā iesakņoties 
un zaļot, nest augļus, tā ir jauna, 
svaiga elpa, ko katrs no jaunie-
šiem ienes Stopiņos ar savu rado-
šumu un idejām. Savukārt gaisma 
simbolizē drosmi būt atšķirīgam, 

izcelties, tapt pamanītam, kā arī 
„izgaismot” un aicināt pievieno-
ties pārējos jauniešus un novad-
niekus. Turklāt balva ir funkcio-
nāli izmantojama kā lampa.

Īpašs pārsteigums bija dāvana 
no Eiropas Parlamenta deputāta 
Krišjāņa Kariņa, kurš divus no 
godalgotajiem jauniešiem aprī-
lī aicinājis apmaksātā braucienā 
uz Eiropas Parlamentu Briselē. 
Dalībniekus priecēja arī citas 
sponsoru sagādātas dāvanas no 
„Cinamon Riga” , Ulbrokas ziedu 
veikala, „Piparmētras”  un „Seasi-
deDesign”. 

Pēc svinīgā pasākuma jaunieši 
tika aicināti palikt uz balli, kurā 
patīkamu atmosfēru populārās 
latviešu un ārzemju mūzikas no-
skaņās radīja grupa „Tavi draugi”.

Stopiņu novada dome ļoti le-
pojas ar ikvienu jaunieti, kurš 
darbojas novada labā, un cer, ka 
arī nākamajos gados aizsākto tra-
dīciju varētu turpināt, lai pateiktu 
paldies par jau paveikto un ie-
dvesmotu jaunām idejām!

Rasa Feldmane,
Stopiņu novada 

jaunatnes lietu speciāliste 

Katrs jaunais gads Ulbrokas 
bibliotēkā iesākas ar bibliote-
kāro stundu, kas tiek organizē-
ta pirmsskolas izglītības iestā-
des „Pienenīte” vecāko grupu 
audzēkņiem un kurā klātesošie 
tiek iepazīstināti ar Ulbrokas 
bibliotēkas darbu un sniegta-
jiem pakalpojumiem. 

Šogad, kad notiek gatavošanās Lat-
vijas 100. dzimšanas dienai, janvā-
ris Ulbrokas bibliotēkā tematiski 
ir zīmju un rakstu mēnesis, tāpēc 
likumsakarīgi, ka bibliotekārā stun-
da „Zīmes un raksti” tika saistīta ar 
ikvienam apmeklētājam pieejamo 
izstādi „No simbola līdz zīmei”, kur 
zīmei ir dota īpaša loma neatkarīgi, 
vai tā ir rakstu zīme, ceļa zīme vai 
kāda pazīšanās zīme. Arī Ulbrokas 
bibliotēkai ir sava (mākslinieces 
G.  Muzikantes zīmēta) atpazīšanas 
zīme – grāmatu bruņurupucītis, kas 
itin viegli atšķirams citu bibliotēku 
vidū. Izstādes ietvaros sīki un smalki 
iespējams apskatīt un izpētīt rakstu 
zīmes arī Stopiņu novada tautastēr-
pā, kas tapis par godu Stopiņu nova-
da 130. dzimšanas dienai. 

Uzmanīgi un ar interesi PII „Pie-
nenīte” audzēkņi no grupām „Rū-
ķēni”, „Gliemezīši”, „Mārītes” un 
„Kāpēcīši” uzklausīja Ulbrokas bib-
liotēkas vadītājas Daigas Brigmanes 
stāstījumu par bibliotēku, izstādi un 
to saistību ar rakstu zīmēm. Vēlāk 
mazos bibliotēkas viesus pārsteidza 
noslēpumains ciemiņš – priecīgais 
dūrainītis, kurš lasīja pasaku „Dum-
pīgais cimdu raksts” no Ulbrokas 
bibliotēkas krājumā esošās M. Cie-
lēnas grāmatas „Pētera vaigi” ar ko-
šajām G. Muzikantes ilustrācijām un 
pēc tās mazos iesaistīja latvju rakstu 
zīmju meklēšanā, kas bija paslēpušās 
plauktos starp grāmatām. 

Kā jau mācību stundās mēdz no-
tikt, bērni stundu aktivitātes uztver 
dažādi, vieni disciplinēti, kārtīgi un 
klusi darbojas ap uzdoto uzdevumu, 
citi – ātri rod atbildes uz jautāju-
miem un pie viena padalās ar saviem 
secinājumiem. No jebkuras mācību 
stundas kaut kas tiek paturēts atmi-
ņā, lai vēlāk to varētu pielietot savā 
dzīves pratībā. Bibliotekārās zinību 
stundas nobeigumā katram audzēk-
nim bija jāizgrezno dūrainītis ar 
jaunapgūtajām zīmēm un rakstiem, 
un, kas zina, varbūt pēc tapušajiem 
zīmējumu paraugiem kāds dūraiņu 
pāris tiks arī uzadīts.

Paldies PII „Pienenīte” pedago-
giem un metodiskajam personālam 
par sadarbību 17 gadu garumā un uz 
tikšanos citās ar Ulbrokas bibliotēku 
saistītās aktivitātēs.

Daina Kalmane,
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre

Ulbrokas 
bibliotēkas 
zinību 
stunda

Ar virtuālajām velosacensībām 
atklāta jaunā tūrisma sezona

„BALTTOUR 2018” FOTOGALERIJA: http://www.stopini.lv/lv/galerijas/stopinu-novads-izstade-balttour-2018-447

STOPIŅU NOVADA 
JAUNIEŠU GADA BALVA 2017
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Stopiņu novada iedzīvotāju aptauja
STOPIŅU NOVADA 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Saskaņā ar Stopiņu novada domes 11.10.2017. lēmumu, protokols Nr. 10, punkts 3.8., „Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādes uzsākšanu”, 
ir sākta novada attīstības programmas izstrāde. Stopiņu novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādes mērķis ir plānot rīcību kopumu mērķtiecīgai novada  
attīstībai ilgtermiņā. Šis dokuments būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei turpmākajos  
septiņos gados.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Stopiņu novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt aptaujas anketu līdz 2018. GADA 31. MARTAM. Anketas var aizpildīt elektroniski tiešsaistē www.stopini.lv, kā arī papīra formātā. 
Aizpildītās anketas var atstāt „Aptauju” kastītēs dienas centros, bibliotēkās, izglītības iestādēs un citās pašvaldības iestādēs. Anketa ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks 
izmantoti tikai apkopotā veidā. Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un atvēlēto laiku!

PALDIES PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!

Stopiņu novada attīstības programmas izstrāde 
tiek veikta, Stopiņu novada pašvaldībai
sadarbojoties ar SIA „Reģionālie projekti”.

1. Jūsu dzimums: 
 sieviete
 vīrietis

2. Norādiet savu vecumu:
 līdz 18
 18–25
 26–45
 46–62
 63 un vairāk

3. Jūsu izglītība: 
 pamatizglītība
 vispārējā vidējā izglītība
 profesionāli tehniskā, 

    vidējā speciālā izglītība
 augstākā izglītība
 mācos
 studēju

4. Jūsu dzīvesvieta: 
 Ulbroka
 Dreiliņi
 Saurieši
 Upeslejas
 Dzidriņas
 Līči
 Vālodzes
 Rumbula
 Cekule
 citur (lūdzu, norādiet, kur): 

 
5. Jūsu nodarbošanās:
(iespējamas vairākas atbildes)

 uzņēmējs, pašnodarbinātais
 algots darbinieks
 bērnu kopšanas atvaļinājumā
 bezdarbnieks

 skolēns, students
 mājsaimniece/atbildīgais 

    par mājsaimniecību
 pensijā
 cits variants (lūdzu, miniet, kāds)

6. Jūsu darba/mācību vieta atrodas:
 Stopiņu novadā
 Rīgā
 cits variants (lūdzu, miniet, kāds)

 nestrādāju/nemācos
 
7. Cik ilgi dzīvojat Stopiņu novadā?

 līdz 5 gadiem
 6–10 gadus
 11 un vairāk gadus
 nedzīvoju Stopiņu novadā 

8. Vai tuvāko piecu (5) gadu laikā plānojat 
mainīt dzīvesvietu?  

 jā, Stopiņu novada robežās 
 jā, ārpus Stopiņu novada 

    robežām Latvijā
 jā, ārpus Latvijas
 nē

9. Kur Jūs visvairāk iegūstat informāciju 
par Stopiņu novada pašvaldības darbību?

 vietnē www.stopini.lv
 informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”
 sociālajos medijos 

    („Twitter”, „Facebook”)
 citur (lūdzu, miniet, kur)

12. Kādu pakalpojumu vai iespēju Jums 
visvairāk pietrūkst Stopiņu novadā?

13. Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie DAR-
BI, kas pašvaldībai jārisina pirmkārt (lū-
dzu, nosauciet trīs darbus)?
1)

2)

3)

14. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba 
uzlabošanai:

15. Lūdzu, norādiet, ar ko LEPOJATIES, 
dzīvojot vai strādājot Stopiņu novadā:

10. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Stopiņu novadā: 

11. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Stopiņu novadā: 

Pakalpojums/joma Apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina Nav viedokļa/neizmantoju
Sabiedriskā transporta maršruti

Sabiedriskā transporta reisu skaits
Centralizētas ūdensapgādes pakalpojums
Centralizētas kanalizācijas pakalpojums

Centralizētas siltumapgādes pakalpojums
Vides pieejamības nodrošināšana pie publiskām ēkām, publiskajā ārtelpā

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojums
Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojums

Interešu izglītības pakalpojumi
Pieaugušo izglītības iespējas

Izglītības pieejamība izglītības iestādēs bērniem ar īpašām vajadzībām
Skolēnu pārvadājumu transports
Kultūras pasākumu pieejamība

Sporta aktivitātes bērniem
Sporta aktivitātes pieaugušajiem

Aktīvās atpūtas iespējas
Veselības aprūpes pakalpojumi

Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Darbavietu pieejamība novada teritorijā

Dienas centri
Bibliotēkas

Pakalpojums/joma Apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Neapmierina Nav viedokļa/neizmantoju
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumi

Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumi
Interešu izglītības pakalpojumi

Pieaugušo izglītības pakalpojumi
Kultūras pasākumi

Dienas centri
Bibliotēkas

Sporta pasākumi
Veselības aprūpes pakalpojumi

Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (pašvaldības policija)

Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis

Veloceļi, maršruti
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.

Ielu apgaismojums
Vides sakoptība

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumi
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi

Stopiņu novada domes pakalpojumi
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Noteikumu Nr. 10/16 3. punktā 
paredzēta samazināta nodokļa 
likme zemei, tas ir, 1,25%, no-
dokļa maksātājiem – fiziskām 
personām (juridiskām perso-
nām), kuru deklarētā dzīvesvie-
ta (juridiskā adrese) taksācijas 
gada 1. janvārī ir Stopiņu no-
vada administratīvajā teritori-
jā. Samazinātās nodokļa likmes 
piemērošana ir neatkarīga no 
nodokļa atvieglojumu piešķirša-
nas nodokļa maksātājam. Sama-

zināto nodokļa likmi piemēro 
visiem nodokļa maksātājiem, 
kuri atbilst Noteikumu Nr. 10/16 
prasībām. 

Pašvaldība par nekustamā īpa-
šuma nodokļa apmēru kārtējam 
taksācijas gadam paziņo nodok-
ļa maksātājam līdz tā paša gada 
15. februārim, nosūtot maksāša-
nas paziņojumu viņam vai viņa 
pilnvarniekam pēc norādītās 
adreses. Maksāšanas paziņo-
jums ir administratīvais akts, 

kas, sūtot pa pastu, nav jānofor-
mē kā ierakstīts pasta sūtījums, 
un, sagatavojot to elektroniski, 
maksāšanas paziņojums ir de-
rīgs bez amatpersonas paraksta. 
Tajā ir informācija par nekus-
tamo īpašumu, t.sk. personīgie 
apliekamo objektu kontu nu-
muri, kadastra numurs, nodokļa 
maksājuma apmērs, samaksas 
termiņi, informācija par nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu 
vai pārmaksu. Ja nodokļa mak-
sātājs nav saņēmis maksāšanas 
paziņojumu līdz kārtējā gada 
15.  februārim, viņa pienākums 
ir mēneša laikā rakstveidā par to 
informēt pašvaldību. Ja nodokļa 
maksātājs nav deklarējis dzīves-
vietu likumā noteiktajā kārtībā 
un nav paziņojis adresi, kurā 
viņš ir sasniedzams, kā arī ja 

nodokļa maksātājs nav informē-
jis par maksāšanas paziņojuma 
nesaņemšanu, maksāšanas pa-
ziņojumu nenosūta, bet nodokļa 
aprēķins stājas spēkā 22.  martā 
atbilstoši likuma 6. pantam.

Informējam, ka atbilstoši likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9. panta punktam un pārejas no-
teikumu 53. punktam nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam  – 
juridiskajai personai – ir pienā-
kums mēneša laikā no nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas pie-
nākuma rašanās brīža turpmākajai 
saziņai ar nodokļu administrāciju 
paziņot pašvaldībai savu elektro-
niskā pasta adresi. 

Stopiņu novada dome atgādi-
na, ka nodokļa maksājumi vei-
cami vienu reizi ceturksnī un 
ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 

15.  augustā un 15. novembrī, no 
nodokļa gada summas nomaksā-
jot vienu ceturtdaļu, vai arī reizi 
gadā – avansa veidā. Nekustamā 
īpašuma nodokli nenomaksājot 
noteiktajos termiņos, par katru 
nokavēto dienu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmērā 
no nenomaksātās summas saska-
ņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29. panta otro daļu.

Vienotajā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv  
ir pieejams e-pakalpojums „Nekus-
tamā īpašuma nodokļa apmaksa 
tiešsaistē”, kas maksātājiem dod ie-
spēju iepazīties ar aprēķināto nekus-
tamā īpašuma nodokli un, izmanto-
jot Latvijas komercbanku tiešsaistes 
pakalpojumus – internetbankas, 
veikt nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksu.

2017. gada nogalē Stopiņu 
novada domē iedzīvotāji vēr-
sās ar iesniegumu par to, ka 
novembrī Stopiņu novada 
Vālodzēs ir parādījusies ie-
priekš nebijusi skaņa vaka-
ros un gāzei tipiska smaka 
vakara un rīta stundās. Iedzī-
votāji atzīmēja, ka troksnis 
un smaka regulāri ir manā-
ma Gravas, Priežu, Kalmju, 
Ošu un Mežmalas ielā.

Stopiņu novada dome vērsās 
Valsts vides dienestā un Veselības 
inspekcijā ar lūgumu noskaidrot 
trokšņu un smaku izcelsmi ie-
dzīvotāju iesniegumā minētajā 
apkārtnē.

29. janvārī Stopiņu novada 
dome saņēma Valsts vides dienes-
ta Lielrīgas reģionālās vides pār-
valdes atbildi par pārbaudes re-
zultātiem. Pārvalde izskatīja un iz-
vērtēja iesniegto informāciju un ir 
veikusi pārbaudes, lai pārliecinā-
tos par minētajiem faktiem. Vei-
cot apsekošanu Granīta ielā, Rīgā 
un Stopiņu novadā, kā arī tuvējā 
teritorijā esošajos uzņēmumos un 
pārbaudot iekārtas, tika konstatēti 
vairāki traucējoša trokšņa avo-

ti. Apsekošanas laikā traucējošas 
smakas netika konstatētas. Veicot 
apsekošanu, tika konstatēts, ka 
visspēcīgākais traucējoša trokšņa 
avots ir SIA „Tolmets” Granīta ielā 
13A, Rīgā. Metāllūžņu šķirošanas 
un pārstrādes vietā tika konsta-
tēts traucējošs troksnis. Pārvaldes 
inspektors 11.01.2018. SIA „Tol-
mets” uzdeva mutisku rīkojumu 
pārtraukt lielo metāla konstruk-
ciju šķirošanu un griešanu vaka-
ra stundās. Pārvalde 12.01.2018. 
SIA  „Tolmets” pieņēma lēmumu 
par rīcību neatbilstību novēršanai. 
Apsekošanas laikā tika konstatēts, 
ka SIA „BSW Latvia” Granīta ielā 
24, Rumbulā, Stopiņu novadā, 
apaļkoku pārkraušanas laukumā 
rodas traucējošs troksnis, ko rada 
apaļkoku izkraušana no automa-
šīnām un tālāka iekraušana ar 
frontālo iekrāvēju uz transportie-
ri. SIA „BSW Latvia” tika uzdots 
veikt izkraušanas un iekraušanas 
tehnoloģisko iekārtu moderni-
zāciju, lai mazinātu traucējošā 
trokšņa līmeni. Pārvalde ir vei-
kusi pārbaudes nakts un vakara 
stundās AS „Latvenergo” TEC-2, 
kas varētu būt potenciālais trokš-
ņa avots. Pārbaužu laikā netika 

konstatēts troksnis no AS  „Lat-
venergo” TEC-2, kas būtu trau-
cējošs Stopiņu novada ciematu 
teritorijās.

30. janvārī Stopiņu novada 
domē saņemta Veselības inspekci-
jas atbilde, kurā minēts, ka iedzī-
votāju iesniegumā norādītajā teri-
torijā nav nekādu uzņēmumu, kas 
varētu radīt troksni, tikai ~2  km 
attālumā atrodas AS „Latvener-
go” TEC-2. Veselības inspekci-
ja 10.01.2018. ir sazinājusies ar 
TEC-2, uzņēmuma pārstāve ir 
paskaidrojusi, ka TEC-2 iekārtu 
darbība rada troksni, bet pēdējā 
laikā nav veiktas nekādas tehno-
loģiskas izmaiņas. TEC-2 regulāri 
veic vides trokšņa monitoringu, 
pasūtot vides trokšņa mērījumus 
akreditētā laboratorijā. Turpmāk 
TEC-2 vides trokšņu monitoringā 
iekļaus arī dzīvojamo māju adre-
ses Vālodzēs, Stopiņu novadā.

Veselības inspekcija informē  – 
ja turpmāk būs dzirdams trau-
cējošs troksnis, Valsts vides die-
nests iedzīvotājus aicina ziņot pa 
tālruni 67084211, 25666365 vai 
26338800.

Stopiņu novada dome

Par trokšņa un smaku līmeni Ulbrokā un Vālodzēs Paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
īpašumam „Segliņi”, Vālodzes, Stopiņu novads

Stopiņu novada dome 14.02.2018. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr. 19, 
par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Seg-
liņi”, Stopiņu novads, kad. Nr. 80960031154.
Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto (atļau-
to) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot ne-
pieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) 
izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašuma „Segliņi” īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: 
planotajs@stopini.lv).
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplānojuma izstrādei jāiesniedz 
Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 
LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2018. gada 10. aprīlim.

Par nekustamā īpašuma nodokli 2018. gadā
Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – nodokļa) 
likums „Par nekustamo īpašuma nodokli” (turpmāk tek-
stā  – likums) ļauj pašvaldībām savā teritorijā noteikt atšķi-
rīgu nodokļa likmi. No 2017. gada 1. janvāra spēkā stājušies 
2016.  gada 17.  augustā pieņemtie Stopiņu novada pašvaldī-
bas  saistošie noteikumi Nr. 10/16 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā” (turpmāk tekstā – No-
teikumi Nr. 10/16). 

Piesakoties e-pakalpojuma sa-
ņemšanai, valsts vienotā datori-
zētā zemesgrāmata nosūtīs pazi-
ņojumu uz īpašnieka elektronisko 
pastu par zemesgrāmatu nodaļā 

iesniegtu nostiprinājuma lūgumu 
uz īpašumā esošu nekustamo īpa-
šumu, kā arī katrs kopīpašnieks 
saņems paziņojumu par katra 
kopīpašnieka zemesgrāmatu no-

daļā iesniegtu nostiprinājuma 
lūgumu. Tā ir iespēja laikus būt 
informētiem par iesniegtu no-
stiprinājuma lūgumu gadījumā, 
ja pastāv risks, ka zemesgrāmatu 

sistēma tiek izmantota negodprā-
tīgiem vai prettiesiskiem mērķiem. 
E-pakalpojums nekustamā īpa-
šuma īpašniekiem ir bez maksas. 
Pakalpojums elektroniski pieejams 
portālā www.zemesgramata.lv, au-
torizējoties ar banku autorizācijas 
līdzekļiem, e-parakstu vai eID 
karti sadaļā „Mani dati”, apakš-
sadaļā „Pieteikt manu īpašuma 
uzraudzību”, izvēlnē „Paziņojumi 

par iesniegtajiem nostiprinājuma 
lūgumiem”.

Informatīvais materiāls e-pa-
kalpojuma saņemšanai pieejams 
vietnē: http://stopini.lv/lv/jaunu-
mi/citi/jauns-e-pakalpojums-pa-
zinojumi-par-zemesgramata-ie-
sniegtiem-nostiprinajuma-lugu-
miem-3297.

Latvijas Pašvaldību savienība

Jauns e-pakalpojums – paziņojumi 
par zemesgrāmatā iesniegtiem nostiprinājuma lūgumiem
Tiesu aģentūra, kas nodrošina zemesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti, ir izveidojusi jau-
nu, turklāt bezmaksas, pakalpojumu visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju klā-
tienē, uzrakstot iesniegumu, vai elektroniski portālā www.zemesgramata.lv piereģistrēt savu 
e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu no-
stiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu. 

http://www.latvija.lv/
mailto:novada.dome@stopini.lv
http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Saistosie/Saisto%C5%A1ie_noteikumi/2015/SN_nodokli_atvieglojumi_01_01_2016.pdf
http://stopini.lv/lv/jaunumi/citi/jauns-e-pakalpojums-pazinojumi-par-zemesgramata-iesniegtiem-nostiprinajuma-lugumiem-3297
http://stopini.lv/lv/jaunumi/citi/jauns-e-pakalpojums-pazinojumi-par-zemesgramata-iesniegtiem-nostiprinajuma-lugumiem-3297
http://stopini.lv/lv/jaunumi/citi/jauns-e-pakalpojums-pazinojumi-par-zemesgramata-iesniegtiem-nostiprinajuma-lugumiem-3297
http://stopini.lv/lv/jaunumi/citi/jauns-e-pakalpojums-pazinojumi-par-zemesgramata-iesniegtiem-nostiprinajuma-lugumiem-3297
http://stopini.lv/lv/jaunumi/citi/jauns-e-pakalpojums-pazinojumi-par-zemesgramata-iesniegtiem-nostiprinajuma-lugumiem-3297
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Latvijas vides aizsardzības 
fonda administrācija (LVAFA) 
ir apstiprinājusi sešu novadu 
pašvaldību sadarbības pro-
jektu „Lejasdaugavas novadu 
iedzīvotāju iesaiste velo un 
ūdenstūrisma maršrutu par 
godu Latvijas simtgadei izstrā-
dē, kā arī vides izglītošanā”.

Projekts paredz, ka sešu nova-
du pašvaldības – Ogres, Ikšķiles, 
Lielvārdes, Ķeguma, Salaspils un 
Stopiņu novada pašvaldība – iz-
strādās velomaršrutu par godu 
Latvijas simtgadei un īstenos da-
žādas aktivitātes iedzīvotāju vides 
izglītošanā, tādā veidā popula-
rizējot gan vietējā, gan noslēgu-
mā arī nacionālā mērogā izcilos 
Lejasdaugavas novadu dabas un 
kultūrvēsturiskos objektus Ogres 
upes ielejā, Daugavas labajā krastā 
un Mazās Juglas krastos.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts 
vienots velomaršruts, kas apvienos 
visus novadus, uzstādītas velomarš-

ruta, kultūrvēsturisko un dabas 
objektu marķējuma zīmes, rīkotas 
talkas novadu teritorijās, kā arī velo-
braucieni, lekcijas, plenērs un laivu 
brauciens. 

Projekta īstenošanas laiks ir 
no 2017. gada 16. novembra līdz 
2018. gada 30. jūnijam. LVAFA pie-
šķirtais finansējums – 40  000  eiro, 
kas veido 77% no kopējām attieci-
nāmajām projekta izmaksām. Atli-
kušos 23% no šīm izmaksām veido 
visu pašvaldību līdzfinansējums.

Aicinām sekot līdzi informācijai 
par projekta aktivitātēm un tajās 
piedalīties! 

Ingrīda Birzniece–Ezera, 
Stopiņu novada domes 

projektu vadītāja

Lai sekmētu iedzīvotāju jaun-
radi un līdzdalību norisēs un 
ar savu pienesumu radītu 
pievienoto vērtību piedāvāto 
pasākumu klāstam, Stopiņu 
novada dome ik gadu organizē 
pašvaldības finansēto projektu 
konkursu. 

Projektu konkursa mērķi:
• sekmēt vietējas nozīmes projektu 

realizēšanu Stopiņu novada iestā-
dēs un citās Stopiņu novada iedzī-
votājiem un viesiem publiski brīvi 
pieejamās vietās Stopiņu novadā;

• veicināt iedzīvotāju līdzdalību 
Stopiņu novada dzīves norisēs;

• finansiāli atbalstīt izglītības, kul-
tūras, dažādu sociālo grupu, spor-
ta un cita veida aktivitātes, kas 
saistītas ar Stopiņu novada dzīves 
aktivizēšanu un uzlabošanu.
Projekta konkursa pieteikumu 

tēmas ir:
• veselības izglītība un apmācība;
• uzņēmējdarbības zināšanas un 

iemaņas saimnieciskajā darbībā;
• tūrisma veicināšana, kultūrvēstu-

riskā mantojuma saglabāšana un 
jaunu kultūras tradīciju radīšana;

• informācijas un komunikāci-
ju tehnoloģiju izmantošana un 
pakalpojumu pieejamības vei-
cināšana;

• vides labiekārtošana, saprātīga 
dabas resursu izmantošana un vi-
des saglabāšana; 

• sporta aktivitāšu veicināšana.

Stopiņu novada domes finan-
sējums vienam projektam nepār-
sniedz 450 eiro.

Piedalīties konkursā un preten-
dēt uz finansējuma saņemšanu 
var jebkura Uzņēmumu reģistrā 
reģistrēta nevalstiska organizācija, 
komersants, pašvaldības un valsts 
iestāde vai institūcija, kā arī fiziska 
persona, kura sasniegusi 18 gadu 
vecumu. Konkursam iesniegtos 
projektu pieteikumus vērtē Sto-
piņu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lie-
tu komiteja. Prioritāri tiks vērtēti 
projekti, kurus iesnieguši iedzīvo-
tāji, nevalstiskās organizācijas un 
juridiskās personas, kas nav paš-
valdības iestādes.

Aicinām iepazīties ar  projek-
tu konkursa nolikumu  un  ie-
sniegt  projekta pieteikumu līdz 
2018. gada 26. martam (ieskaitot). 

Konkursa nolikums un pietei-
kuma veidlapas pieejamas: http:// 
stopini.lv/lv/projekti/stopinu-novada- 
pasvaldibas-finansetie-projekti. Šeit 
arī varat iepazīties ar iepriekšējos 
gados realizētajiem projektiem. 
Projekta pieteikums jāiesniedz sek-
retārei Stopiņu novada domē 2. stā-
vā Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopi-
ņu novadā, klātienē (personīgi) un 
elektroniski, nosūtot uz e-pasta ad-
resi novada.dome@stopini.lv. 

Tālrunis informācijai 67910503.

Stopiņu novada pašvaldība

Sadarbības projekts 
„Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste 
velo un ūdenstūrisma maršrutu 
par godu Latvijas simtgadei izstrādē, 
kā arī vides izglītošanā”

MATERIĀLS TAPIS AR 
Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu

Stopiņu novada dome 
izsludina pašvaldības finansēto 
projektu konkursu 2018. gadā

Biedrības „Stopiņu 
Salaspils partnerība” paziņojums
Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstipri-
nātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegšana
Projekta iesniegums papīra formā divos eksemplā-
ros un tā elektroniskā kopija ir jāiesniedz biedrības 
„Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 1c, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lau-
ku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska do-
kumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu 
likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu 
lad@lad.gov.lv.

Ar biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” sa-
biedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju  
2015.–2020. gada plānošanas periodam var iepazīties 
biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” mājaslapā 

www.stopini-salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv.

Vietējās rīcības grupas 
nosaukums un adrese
Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība”, Institūta iela 
1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.

Kontaktinformācija
Agnese Bērziņa, tālr. 29361190, e-pasts agnese.projekti@ 
gmail.com; Santa Podgaiska, tālr. 26330025, e-pasts  
santa.podgaiska@gmail.com. 

Termiņš, 
kad tiks uzsākta projektu 
iesniegumu pieņemšana

2018. gada 13. marts–2018. gada 13. aprīlis

Sludinājuma kopsumma 
81 531,98 EUR
Rīcība 1.1. – 76 080,10 EUR
Rīcība 2.2. – 5 451,88 EUR

Projektu 
īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, projekta īstenošanas termiņš ir 
divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā 
paredzētas attiecināmo izmaksu pozīcijas „Ar projektu saistītā personāla atalgoju-
ma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās 
attiecināmo izmaksu summas, – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība 1.1.
M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:
1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Atbalsta apmērs 76 080,10 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 30 000,00 EUR

Atbalsta intensitāte 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā 
MK noteikumu Nr. 590 

5. punktā minētā darbība 

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Rīcības apraksts 

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un 
inovāciju ieviešanu.
Piemēri:
• dažādi jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi, kas atrisina ne tikai vietējo iedzīvotāju 

vajadzības, bet veicina arī tūrismu;
• ražošanas attīstība, it īpaši tāda, kas izmanto vietējos resursus;
• produkti, kas saglabā un popularizē vietējā teritorijā raksturīgās vērtības, tradīcijas, 

kultūras mantojumu;
• uzņēmējdarbības vidi veicinoši produkti un pakalpojumi, piemēram, finanšu pakalpo-

jumi, konsultāciju centri, biznesa inkubatori u.tml.;
• sociālā uzņēmējdarbība;
• atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas veicināšana un popularizēšana;
• tūrisma produkti un pakalpojumi, tajā skaitā naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu 

attīstība, gidi u.tml.

Rīcība 2.2.

M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas:
2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās 
aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Atbalsta apmērs 5 451,88 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 6 000,00 EUR

Atbalsta intensitāte 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbilstošā 
MK noteikumu Nr. 590 

5. punktā minētā darbība 

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes 
vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātes) dažādošanai.

Rīcības apraksts 

Rīcības ietvaros ir paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un 
interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas 
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai  
pilnveidei VRG teritorijā.

Piemēri:
• interešu izglītība dažādiem vecumiem – meistarklases (rokdarbi, tautiskie ēdieni, ai-

navas veidošana, kopšana), amatniecība, sports, mūzika, māksla u.c.;
• izveidota sportisko aktivitāšu infrastruktūra dažādām vecuma grupām;
• atbalsts biedrību un nodibinājumu darbībai, kas veicina aktīvo atpūtu un efektīvu brīvā 

laika pavadīšanu;
• pakalpojumu pieejamība sociāli mazaizsargātām personām.

* Sociāli mazaizsargātas personas – invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma personas, 
15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, bezdarbnieki

http://stopini.lv/lv/projekti/stopinu-novada-pasvaldibas-finansetie-projekti
http://stopini.lv/lv/projekti/stopinu-novada-pasvaldibas-finansetie-projekti
http://stopini.lv/lv/projekti/stopinu-novada-pasvaldibas-finansetie-projekti
mailto:novada.dome@stopini.lv
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Informē pašvaldības policija
• Februārī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 130 notikumiem. 
• Sastādīti 8 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievēroša-

nu sastādīti 3 administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.
• Izskatīti 7 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 7 personas alkohola reibumā un 

bez noteiktas dzīvesvietas.
Informācija sagatavota, 

izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

Kā mēs nonācām līdz barikā-
dēm? Kāds ir bijis Latvijas kā 
valsts liktenis? Kā mūsu valsts 
ģeogrāfiskais novietojums ir 
kārdinājis pasaules varenos?

Uz šiem un citiem jautājumiem 
sākumskolas un piekto klašu sko-
lēniem atbildēja mūsu novadnie-
ce, Stopiņu novada Goda pilsone, 
novada vēstures pārzinātāja un 
pierakstītāja Biruta Zvaigznīte, 
barikāžu atceres laikā viesojoties 
skolā. Skolēniem bija iespēja dzir-
dēt barikāžu stāstu, kā arī apskatīt 
Latvijas karogu, kas tapis B. Zvaig-
znītes mājās vienas nakts laikā 
pirms barikādēm, un izdzīvot šo 
pārdzīvojumu pilno laiku atmi-
ņas. Skolēniem stāstījums likās 
ļoti saistošs, un tā noslēgumā viņi 
piecēlās kājās, lai vienotos latviešu 
tautasdziesmā par tēvzemi.

Mūsu pamatskolas skolēniem 
barikāžu piemiņas laikā bija ie-

spēja tikties arī ar mūsu nova-
da Goda pilsoni, tēlnieku Uldi 
Sterģi. Viņam daloties atmiņās 
par trauksmaino barikāžu laiku, 
skolēni varēja uzzināt arī par to, 
kā mūsu novadā tapa piemiņas 
zīme – barikāžu piemineklis – un 
ko tas simbolizē. 

Uldis Sterģis ir autors akmeņos 
atveidotajām rakstu zīmēm, kas at-
rodas Stopiņu novadā. Šie akmeņi 
ir kā novada simboli, tāpat arī bari-
kāžu laika piemineklis, kas vienmēr 
atgādinās par toreizējiem notiku-
miem.

Vidusskolēniem bija iespēja 
ieskatīties Latvijas vēsturē kino 
darbinieka – režisora, operatora – 
redzējumā un ieklausoties viņa at-
miņu stāstījumā. Pēc filmas „Vēs-
ture aiz kadra. Kino” pirmizrādes 
mūsu aicinājumam viesoties skolā 
piekrita režisors Romualds Pipars, 
lai pastāstītu par filmas tapšanu, 
par barikāžu laiku, par materiā-

liem, kas līdz šim vēl nebija re-
dzēti, par darbošanos un karjeras 
attīstību kino jomā.

Skolas 4. un 9. klašu skolēni de-
vās mācību ekskursijās uz barikāžu 
muzeju ar mērķi apzināt un pētīt 
informāciju – materiālās un garīgās 
liecības par barikāžu laiku. Muze-
jā  skolēni varēja redzēt plakātus, 
dažādas lietas un filmu fragmentus, 
Doma laukuma maketu, pilsētas 
plānu, kā arī iejusties tajā laikā, sē-
žot pie mākslīgi veidota ugunsku-
ra. Pēc interesantā gides stāstījuma 
muzeja telpās ekskursija turpinājās 
Vecrīgā, kur tika apskatītas nozīmī-
gākās vietas barikāžu laikā. 

Visi pasākumi lika aizdomāties 
par mūsdienu cilvēkam svarīgo un 
aizstāvēšanas vērto. Skolēni guva 
zināšanas un izpratni par tā laika 
notikumiem, kā arī iejutās atmi-
ņu liecinieku stāstījumos par šiem 
mūsu valsts vēstures brīžiem. Pal-
dies viesiem!

Sniegainā 22. janvāra pēc-
pusdienā kopā ar piecu Lat-
vijas un divu Lietuvas pirms-
skolas izglītības iestāžu pār-
stāvēm devāmies pieredzes 
apmaiņas vizītē uz Tallinu 
„Nordplus Junior” projek-
ta „Meet yourself” („Satiec 
sevi”) ietvaros.

Projekta tematiskais loks ir sa-
darbība ar vecākiem un pedago-
ģiskais darbs daudzkultūru vidē. 
Projekta norises laiks: 2018. gada 
janvāris–2019. gada jūnijs.

Tallinā viesojāmies trīs dažā-
dās pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, mums bija iespēja iepazīties 
ar kaimiņvalstu pirmsskolas iz-
glītības iestāžu darbu, vērojām 
mācību procesu, mūzikas un pel-
dēšanas nodarbības, apmeklējām 
profesionālās pilnveides kursus, 

kā arī piedalījāmies seminārā un 
prezentējām savu iestādi.

Igaunijas izglītības sistēma ir 
ļoti līdzīga mūsējai, kā arī dienas 
režīms un plānotās dienas aktivi-
tātes 85% apmērā ir tādas pašas kā 
mūsu iestādē.

Joma, kurā Igaunija ir soli 
priekšā, – digitalizācija un teh-
noloģijas. Tallinas pirmsskolas 
izglītības iestādēs tiek izmantoti 
dažādi roboti kā palīgi, apgūs-
tot mācību vielu, kā rotaļu ele-
menti, lai sarežģītas lietas bēr-
niem būtu vieglāk izprotamas. 
Esam priecīgi piedalīties „Nord- 
plus Junior” projektā, gūt jaunu 
pieredzi, jaunas iemaņas un sa-
darbības partnerus Baltijas valstīs.

Nākamā projekta darba grupu 
tikšanās notiks Latvijā no 26. līdz 
29. jūnijam. Gaidīsim ciemiņus!

Santa Šika,
Stopiņu novada domes 

PII „Pienenīte”
vadītājas vietniece 

izglītības jomā

Ja vēlaties, lai jūsu bērni 
būtu inteliģenti, – 
lasiet viņiem pasakas.
Ja vēlaties, lai viņi būtu 
vēl vairāk inteliģenti, – 
lasiet viņiem vēl vairāk 
pasaku!

/A. Einšteins/

Mīlestība pret grāmatu, pasaku 
lasīšanu vakaros, valodiņas vei-
došanos rodas tieši agrā bērnībā, 
kad pirmā balss, kura sirdij tuva, 
nāk no māmiņas un tēta! Ir svarī-
gi šo saikni saglabāt arī vēlāk, kad 
bērns jau paaudzies un pats izrā-
da interesi par lasīšanu. Ikdienas 
steigā bieži vien aizmirstas, ka da-
žas minūtes, kuras veltītas pasaku 
lasīšanai vakaros un pusdienlaikā, 
var veicināt bērna intelektuālo 
prasmju veidošanos, tā bagāti-
not arī valodas krājumu. Un galu 
galā  – pasaku lasīšana bērniem 
priekšā sniedz drošības sajūtu un 
vēlmi iztēloties dzīves situāci-
jas daudz pozitīvākas, atvēr-
tākas un cilvēciskākas.

Stopiņu pamatsko-
las pirmsskolas grupu 
audzēkņiem un peda-
gogiem ir paveicies, ka 
iestādes tuvumā atrodas 
Sauriešu bibliotēka ar 
ļoti radošiem cilvēkiem. 
Gandrīz vai varētu teikt, ka 
viņi ir kā pasaku rūķīši, kuri 
uzbur tēlus un notikumus savā 
bibliotēkā. Rodas interese un 
vēlme apmeklēt bibliotēku, lasīt, 
radoši darboties un iesaistīties 
šajā teju vai pasakā. Nu jau kādu 
laiku Sauriešu pirmsskolas saga-
tavošanas vecuma bērnu grupām 
ir regulāra sadarbība ar bibliotē-
ku un notikumu plāns. Vienreiz 
mēnesī bērni dodas uz bibliotē-

ku, kur viņus sagaida kāds rū-
pīgi pārdomāts pasākums, kurā 
bērni var iepazīties ar bibliotēkas 
piedāvātajiem pakalpojumiem, 
ar jaunākajām grāmatām, in-
formāciju tehnoloģiju iespējām 
bibliotēkā un valodu attīstošiem 
elementiem, kas rodas, lasot un 
izpētot dažādas grāmatas. Tā kā 
pirmsskolu grupās jau no nāka-
mā gada ir jāstrādā pēc jaunās 
kompetenču pieeju sistēmas, 
kura veicina meklēt formas un 
pasākumus, kuri attīsta bērniem 
radošumu un drosmi to parādīt, 
tad šāda sadarbība ar bibliotēku 
ir ļoti noderīga. Tā dod iespēju 
arī skolotājiem un bērniem piln-
vērtīgāk izprast šo jauno pieeju, 
meklējot atbildes uz jautājumiem 
arī ar bibliotēkas atbalstu.

Tā kā februāris ir sveču mēne-
sis un vakara pasaciņas vislabāk ir 
klausīties krēslas stundā, mums, 
sadarbojoties ar Sauriešu bibliotēku, 
radās ideja sarīkot vakarēšanu sveču 
gaismā – „Palasi man pasaciņu!”. 

Pēcpusdienā bērni no bērnudār-
za gāja uz bibliotēku un tur satika 
savus vecākus, kuri lasīja bērniem 
priekšā kādu mazu pasaciņu par 
sadzīvē atrodamiem priekšmetiem. 
Piparmētru tēja krūzītes salieta, sve-
cītes dod blāvu gaismiņu, visapkārt 
valda pasakaini uzburta gaisotne, 
un lasīšana var sākties! Bērni aizrau-
tīgi klausījās katrs savas mammas 
vai tēta lasīšanā, citam izdevās izlasīt 
pat vairākas pasakas, jo vēstījums 
tika pasniegts ar teatrālu izteiksmi. 
Cits vēl iemalkoja tēju un turpināja 
klausīties. Tikmēr gaisotne jau kļu-
vusi brīvāka un pasakas virmo pa 
visu telpu. Atmostas grāmatu tēli, 
un bērni un vecāki sajūt īpašo grā-
matu nozīmi katrs savas iztēles vei-
došanā. Kad pasākums jau beidzies, 
nevienam vairs nekur nav jāstei-
dzas, visi aplūko vēl kādas grāmatas, 
parunājas un novēl cits citam labva-
karu! Nākamajās dienās emocijas 
nerimstas, jo pasākums ir izdevies 

brīnišķīgs un tādas vakarēšanas 
ir radījušas pozitīvu pārdzī-

vojumu, un varbūt kādam 
mājās vēl biežāk nekā citreiz 
skan māmiņas vai tēta lasī-
tās vai sacerētās pasakas. Jo 
mēs redzam un saprotam, 
cik nozīmīgi tas ir! Cik vēr-
tīgi ir lasīt vispirms pasaku! 

Cik svarīgi ir būt kopā! Ie-
klausīties un iztēloties! Paldies 

Sauriešu bibliotēkai par idejām, 
sveču vakarēšanas pasakām un 

silto piparmētru tēju! Jo ir vērtības, 
kuras nav vārdiem aprakstāmas. Tās 
ir vienīgi sirdī sajūtamas, dvēselē sa-
klausāmas! Jūtam un dzirdam! Lasī-
sim pasakas!

Kristīne Stulberga,
Stopiņu pamatskolas 

pirmsskolu grupu metodiķe

7. februārī Upesleju internāt-
pamatskolā-rehabilitācijas 
centrā notika seminārs „Starp-
disciplinārās mācības aktuālo 
kompetenču veicināšanai”. 

Pasākumu vadīja Dr. paed. Karine 
Oganisjana, asociētā profesore un 
vadošā pētniece Rīgas Tehniskajā 
universitātē. Semināra laikā tika 
noskaidrota un analizēta starp-

disciplināro nodarbību būtība, 
mērķis, uzdevumi un saturs, kā 
arī parādīts, ka starpdisciplinārās 
mācības ir līdzeklis kompetencēs 
balstīto mācību īstenošanai un  
21. gadsimta aktuālo kompetenču 
attīstīšanai.

Vija Tomiņa, 
Stopiņu novada domes 

izglītības darba speciāliste

Ulbrokas vidusskolā – atmiņu stāsti par barikādēm

Palasi man pasaciņu!

Notika seminārs 
Stopiņu novada pedagogiem

Jauna pieredze 
jaunā projektā
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Ikvienu priecē labi padarīts 
darbs. Paldies katram Sau-
riešu bibliotēkas lasītājam  – 
„Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2017” dalībniekam  – 
par paveikto: izlasītajām ko-
lekcijas grāmatām un to vērtē-
šanu, aizpildot anketu!

Grāmatu, kā izrādās, var uzlū-
kot dažādi – gan paņemt rokās 
un lasīt, gan paust savu attieksmi 
un redzējumu, veidojot figūriņas 
ar grāmatām vai tādas kolekcio-
nējot. Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā (LNB) līdz 28. februārim 
bija skatāma sīkplastikas izstāde 
„Lasītājs!”, kurā tika izstādītas pri-
vātkolekcionāru Arta Ērgļa, Dai-
nas Puntukas un Ķēstuša Urbas 
ilgu gadu gaitā savāktās figūriņas. 
„Lasa lieli, lasa mazi, lasa zvēri, 
lasa putni, lasa pasaku tēli... – tā 

varētu tematiski raksturot izstā-
des bagātīgo eksponātu klāstu. 
Trīs aizrautīgu kolekcionāru izstā-
des galvenais vienojošais motīvs ir 
Lasītājs, un tas, kā mēs redzēsim, 
var būt jebkurš. Figūriņas pie sa-
viem īpašniekiem ceļu mērojušas 
no dažādām pasaules malām un 
liecina par lielo cieņu pret grāma-
tu, lasīšanu visos laikos un visās 
kultūrās.” (LNB informācija)

Skaistā, saulainā ziemas dienā 
daļa lielisko Sauriešu bibliotēkas la-
sītāju devās ekskursijā, lai aplūkotu 
izstādes „Lasītājs!” bagātīgo ekspo-
nātu klāstu un izpildītu LNB Bērnu 
literatūras centra sagatavotās darba 
lapas ar uzdevumiem – atrast attēlā 
redzamo figūriņu, dot tai nosau-
kumu un uzrakstīt par šo figūriņu 
stāstu. Stāstiņi lasāmi Sauriešu bib-
liotēkā (atrodas mapē par bibliotē-
kas vēsturi, darbību).

LNB piedāvā lieliskas brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas, jo īpaši 
ģimenēm. Dažas no tām mūsu 
ekskursijas ietvaros izmantojām, 
lai ielūkotos nopietnajā un, kā iz-
rādās, interesantajā fizikas pasau-
lē – telpā „-15+”, izpildot fizmix.
lv piedāvātos uzdevumus. Ļoti 
aizraujoša bija Melnās mākslas 
darbnīca, kur varēja aplūkot ie-
kārtas un uzzināt par dažādām 
iespiedtehnikām, kā arī apdrukāt 
savu kartīti vai plakātu. Visi bija 
ļoti aktīvi un paspēja izgatavot 
gan kartītes, gan kopīgu Sauriešu 
bibliotēkas ekskursijas dalībnieku 
plakātu, ko ikviens interesents var 
skatīt bibliotēkā.

Paldies lasītājiem par interesanti 
un aizrautīgi pavadīto ekskursiju!

Kristīne Cimdiņa, 
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

2018. gads dienas centrā 
„Saurieši” sākās ar Eiropas 
brīvprātīgo jauniešu aktivi-
tātēm. 

Ciemos uz divām nedēļām bija 
ieradusies mūsu bijusī brīvprā-
tīgā jauniete no Spānijas Dže-
sika Himenesa (Jessica Jimenez) 
ar savu jaunāko māsu Noēliju 
Himenesu, lai kolektīvi nosvi-
nētu Ziemassvētkus un skolēnu 
janvāra brīvdienās ar bērniem 
darbotos dienas centrā. Kopā ar 
brīvprātīgo jaunieti Matiju Lano 
(Mattia Lano) viņas organizēja 
dažādas aktivitātes: orientēša-
nās sacensības pa ciematu, spē-
ļu pēcpusdienas, āra aktivitātes, 
kolāžu veidošanu u.c. Brīvprā-
tīgā jauniete vēlējās nodot svei-
cienus visiem, ar kuriem bija 
pazīstama un kopīgi pavadī-
ja laiku aktivitātēs iepriekšējā 
gadā. Cerams, ka mēs visi vēl ar 
viņu tiksimies vasarā, jo Džesika 
ļoti skumst pēc Latvijas un mūsu 
novada bērniem. 

Arī brīvprātīgā jauniete no 
Ogres  – spāniete Toni Benitesa 
(Toni Benitez) – noorganizēja 
interesantas jogas nodarbības 

bērniem un skolēniem. Piektdie-
nu vakaros bērni varēja mācīties 
itāļu valodu. Matija ar Toni vie-
sojās arī Ulbrokas vidusskolā, lai 
pastāstītu par EBD un prezentētu 
Itāliju un Spāniju. Tāpat notika 
jauniešu organizēti galda hokeja, 
biljarda un novusa turnīri, uzva-
rētāji saņēma diplomus, medaļas, 
un visi varēja pacienāties ar sal-
dumiem. 

Februārī mazajiem bērniem 
notika latviešu valodas, itāļu un 
angļu sarunvalodas nodarbības. 
Interesantas bija orientēšanās sa-
censības  – dārgumu meklēšana. 
Pasākuma dalībnieki labi orien-
tējās Sauriešu ciematā, ļoti ātri 
atrada visus norādītos punktus 
un salika puzles kartes. Dienas 
centrā katru pēcpusdienu notiek 
galda spēļu vakari, tāpat arī sa-
censības „Lotto” spēlē. Bērniem 
bija filmu pēcpusdiena, kur visi 
cienājās ar popkornu un dzēra 
limonādi. Valentīndienā bērni 
kopīgi ar Matiju locīja no papīra 
origami sirsniņas un dāvināja tās 
tuviem cilvēkiem.

Aija Šibajeva,
DC „Saurieši” vadītāja

10. februārī Ulbrokā aizvadīts ho-
keja turnīrs „Stopiņu ripa 2018”.

Par turnīra uzvarētājiem kļuva 
komanda „Ulbrokas bērzs”, kas 

pārliecinoši dominēja visa turnīra 
garumā. Otro vietu izcīnīja ko-
manda „Ledus lāči”, bet godpilno 
trešo vietu ieguva komanda „Me-

teor”. Paldies visiem dalībniekiem 
un atbalstītājiem!

Edijs Bērziņš, 
Stopiņu novada sporta organizators

SIA „Rīgas meži” veiks meža 
izstrādes darbus Cekules cie-
mata tuvumā Stopiņu novadā, 
lai nodrošinātu meža ilgtspē-
jīgu ekoloģisko vērtību, rekre-
atīvo un ekonomisko funkciju 
uzturēšanu ilgtermiņā. 

Meža izstrādes darbu laikā tiks cirsti 
koki krājas kopšanas un vienlaidu 
izlases ciršu veidā, izcērtot pame-
ža krūmus un vienmērīgi izretinot 
mežu. Zarus un citus ciršanas atli-
kumus pēc darbu pabeigšanas pa-
redzēts no meža izvest, atstājot no 
zariem tīru un sakoptu vidi. Meža 
izstrādes darbi tiks veikti 24 ha lielā 

platībā. Informācija par notiekoša-
jiem un plānotajiem darbiem tiek 
publicēta SIA „Rīgas meži” mājas-
lapā, Stopiņu novada domes mājas-
lapā un laikrakstā, informatīvos pla-
kātos pie ziņojumu dēļiem Cekulē, 
pie Stopiņu novada pašvaldības ēkas 
ziņojumu stenda un Jauncekules zi-
ņojumu stenda, kā arī pie ziņojumu 
stenda Upeslejās. Teritorijā, kurā 
notiks mežistrādes darbi, dabā tiks 
izvietoti gan informatīvi plakāti, gan 
brīdinājuma zīmes. Darbi tiks uz-
sākti 2018. gada martā vai aprīlī un 
tiks pabeigti 2018. gada oktobrī.

SIA „Rīgas meži” 

Šogad sacensību dienā laiks zem-
ledus zvejai bija piemērots. Tā kā 
temperatūra zem nulle grādiem 
turējās jau vairāk nekā nedēļu, le-
dus bija stingrs un makšķernieku 
noskaņojums – azartisks.

Visiem vīriem ķērās labi lomi. 
Uzvarētājs tika noskaidrots, nosve-
rot katra makšķernieka guvumu.

1. vieta – Vladimirs  Dobren-
kovs (4,50 kg);

2. vieta – Nikolajs Jubels (3,80 kg);
3. vieta – Sergejs Tapi (1,55 kg).
Lielāko zivi noķēra Volde-

mārs – 0,70 kg. 

Apsveicam visus ar rezultātiem 
un uz tikšanos nākamgad!

Edijs Bērziņš,
Stopiņu novada 

sporta organizators

BEZMAKSAS NODARBĪBAS NO 19. MARTA!
FIZISKĀ AKTIVITĀTE IEDZĪVOTĀJIEM VIRS 54 GADU VECUMA

DIENAS CENTRĀ „SAURIEŠI“
Pieteikšanās – dc.sauriesi@stopini.lv, tālr.: 67956786
Pirmdienās un ceturtdienās DC „Saurieši“ plkst. 17.00–17:45

DIENAS CENTRĀ „CEKULE“
Pieteikšanās – dc.cekule@stopini.lv, tālr.: 28317417
Pirmdienās un ceturtdienās DC „Cekule“ plkst. 18.30–19.15

Projekts „Stopiņu novada iedzīvotāju 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi“ 
Nr. 9.2.4.2/16/I/014.

NODARBĪBAS 
VADĪS 

SERTIFICĒTS 
FIZIOTERAPEITS

Sauriešu bibliotēkas lasītāju ekskursija 
uz Nacionālo bibliotēku

Hokeja turnīrā „Stopiņu ripa 2018” 
noskaidro veiklāko novada hokeja komandu

Gada sākums 
dienas centrā „Saurieši”

Veiks meža izstrādes darbus 
Stopiņu novadā pie Cekules

Zemledus makšķerēšanas 
sacensības 2018
25. februārī Burtnieku ezerā norisinājās ikgadējais Stopi-
ņu novada čempionāts zemledus makšķerēšanā. Sacensībās 
piedalījās 21 zemledus makšķernieks no Stopiņu novada.
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24. februārī, svinot Igaunijas valsts 100-gadi, četrpadsmit Zemessargu 19. nodrošinājuma ba-
taljona veterāni pulcējās Mazās Juglas krastā, igauņu kritušo karavīru kapos, lai pieminētu tos, 
kuri krita Latvijā. Pirmā pasaules kara laikā šeit cīnījās Cēsu rota kopā ar Igauņiem un daudzi 
palika šeit atdusēties uz mūžu. Piemiņai tika noliktas svecītes un domās izteikta pateicība par 
to, ka šie vīri cīnījās par Latvijas neatkarību plecu pie pleca ar latviešiem.

U. Rumba, ZS 19. nodrošinājuma bataljona veterāns

KARAVĪRU PIEMIŅAI
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Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktore: Anna Imbrate-Siliņa, tālr.: 29831583, e-pasts: tevzemite@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada domē sekretārei, 
tālr.: 67910518, fakss: 67910532
Druka: SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” 
Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta

„TĒVZEMĪTE” IZNĀK KATRA MĒNEŠA PIRMAJĀ NEDĒĻĀ 
UN PIEEJAMA STOPIŅU NOVADĀ ŠĀDĀS VIETĀS:
Ulbrokā: Stopiņu novada domē, Ulbrokas bibliotēkā, Ulbrokas dienas centrā, 
Kultūras namā, PA „Saimnieks”, PII „Pienenīte”, aptiekā pie Ogres pagrieziena, 
aptiekā 51. autobusa galapunktā, Stopiņu ambulancē, kafejnīcā „Pie kamīna”, 
veikalos „LaTS”, „TOP”, „Certa”, „Latvijas balzams”, frizētavā Institūta ielā 1, 2. stāvā
Rumbulā: Gaismas internātpamatskolā, SIA „Getliņi EKO”
Dreiliņos: „Saulīšu” ciematā kastītēs pie ziņojumu dēļiem, Ozolu ielā pie ziņojumu dēļa
Līčos: Līču dienas centrā, veikalā „Melnais suns”
Cekulē: Cekules dienas centrā
Sauriešos: Sauriešu bibliotēkā, Sauriešu dienas centrā, aptiekā, veikalā „Mego”, SIA „Knauf”
Upeslejās: Upesleju dienas centrā, veikalā „LaTS”, Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikā
Dzidriņās: Jaunsišu ciematā kastītē pie ziņojumu dēļa

Institūta iela 1A, 
Stopiņu novads, LV–2130

ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
• Literāri tematiska izstāde „Dramaturgam Gunāram Prie-

dem – 90” (1928. gada 17. marts–2000. gada 22. decem-
bris). Gunāra Priedes piemiņai izstādē iekļauti autora darbi, 
kā arī citu literātu rakstītais par dramaturga un rakstnieka 
dzīves gājumu un daiļradi.

• Justīne Kļava „Jubileja '98”. Daugavpils teātra viesiz-
rāde krievu valodā. Vienas ģimenes stāsts. 12.  martā  
plkst. 16.30 Dailes teātrī. Izrāde ir „Spēlmaņu nakts 2017” 
laureāte un vairāku balvu ieguvēja. Lomās: Milena Savkina, 
Vadims Bogdanovs, Jeļena Ņetjosina, Džordžs Stīls, Mihails 
Abramovs, Kristīne Veinšteina, Jurijs Losevs, Žanna Lubgā-
ne. Vecuma ierobežojums: 14+. Kolektīvs izrādes apmeklē-
jums, nodrošināts transports.

• 20. martā plkst. 17.30–19.30 Ulbrokas bibliotēkas telpās 
tikšanās ar rakstnieku, ceļotāju un dažādu kultūru pazinēju 
Pēteri Strubergu Austrālijas un Dienvidamerikas stāstos.

• Sagaidot Latvijas simtgadi, Ulbrokas bibliotēka piedalās 
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienotās virtuālās 
izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” veidošanā. Ai-
cinām cilvēkus dalīties atmiņās, veidot Edgara Lāčgalvja 
personības stāstus un atgādināt vērtības, kas atspoguļo-
sies simtgades cilvēku digitālajā kolekcijā. Fotogrāfijas, 
publikācijas, rokraksti, vēstules, audio vai videoieraks-
ti un citi dokumenti Ulbrokas bibliotēkā tiks gaidīti līdz  
2018. gada 31. maijam. Kontaktinformācija: Ulbrokas bib-
liotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv.

• JAUNUMS! Datorprasmes gada garumā! Martā – otr-
dienās, ceturtdienās. Datora klaviatūras izmantošana 
un teksta izveide. Nodarbībām jāpiesakās laikus, un tām 
nav nepieciešamas priekšzināšanas. Apmācības veic 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieki. Kon-
taktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, 
e-pasts: biblioteka@stopini.lv.

• Ienāc ar „LETONIKA.LV” paroli! Jauns pakalpojums 
klientiem, kuri vēlas attālināti lietot datubāzes „Le-
tonika.lv” saturu. Ulbrokas bibliotēkas lasītāja pie-
kļuvei  – savs lietotājvārds un parole. Interesēties 
klātienē.

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
• 10. martā plkst. 10.00  Sauriešu bibliotēka aicina uz tik-

šanos ar uztura speciālisti, novada iedzīvotāju Mariku Ka-
valu, kura vēlas dalīties savās zināšanās un pieredzē par 
to, ko katrs var darīt, lai mēs ikdienā būtu moži, spēka 
pilni un justos lieliski. 

• Sūtu sveicienus! Vizuālās kultūras mazajai formai un 
īpašam sabiedrības komunikācijas veidam – pastkartei – 
veltīta tematiskā izstāde, skatāma no 13. marta.

• 19. un 20. martā ar Stopiņu pamatskolas PII sagatavo-
šanas grupu audzēkņiem tematiskā pasākuma „Kāpēc 
vajag aploksnes un pastmarkas?” ietvaros dosimies uz 
Latvijas Pasta nodaļu, lai ar pasta starpniecību nosūtītu 
sveicienus kādam sev mīļam cilvēkam!

CEKULES DIENAS CENTRĀ
• 12.–17. martā galda tenisa nedēļa.
• 17. martā plkst. 15.00 galda tenisa turnīrs.
• 19., 22., 26., 29. martā plkst. 18.30–19.15 vingrošana se-

nioriem, vada sertificēta fizioterapeite Evija Frolova.
• 23. martā plkst. 19.00 māmiņas virtuves noslēpumi. 
• No 24. marta gatavosimies Lieldienām.

• LĪČU DIENAS CENTRĀ
• 7., 8. martā plkst. 16.00 ziepju liešanas darbnīcas.
• 10. martā plkst. 15.00 „Gardēžu klubiņš”. 
• 17. martā plkst. 15.00 Ilonas Brūveres filma „Ievainotais 

jātnieks”.
• 31. martā plkst. 11.00 Lieldienu sagaidīšana dienas centrā.
• Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 13.00 vingrošana senio-

riem. Pieteikšanās dienas centrā.
• Otrdienās, no 6. marta līdz 27. martam, plkst. 18.00 rado-

šās nodarbības „Papīra ziedu veidošana”.
• Trešdienās plkst. 17.00 radošās nodarbības bērniem.
• Sestdienās plkst. 11.00–13.00 nūjošanas nodarbības. 

Starts pie dienas centra. Pieejami 10 nūju pāri.
• Dienas centros kā veltījums Latvijai simtgadē norisināsies 

fotoizstādes veidošana. Cienījamie Līču iedzīvotāji! Lūdzam 
jūs iesaistīties šīs izstādes veidošanā! Ja jums mājās ir 
fotogrāfijas, kuros redzami Līči senāk, lūdzu, atnesiet uz 
dienas centru, lai attēlus varētu ieskenēt. Plāns ir apkopot 
fotogrāfijas un veidot gan izstādi, gan albumu par Līčiem un 
arī citiem Stopiņu novada ciemiem senāk un mūsdienās.

• UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
• 6., 13., 20., 27. martā plkst. 16.00–18.00 papīra ziedu kom-

pozīcija. Nodarbību vada Aleksandra Dobrjanska.
• 10. martā plkst. 16.00 dokumentālā spēlfilma „Ievainotais 

jātnieks”.

• 15. martā plkst. 12.00 āra sporta aktivitātes bērniem. 
• 17. martā plkst. 11.00 radošās nodarbības bērniem. Liel-

dienu apsveikumu gatavošana.
• 24. martā plkst. 11.00 radošās nodarbības bērniem.

• ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
• No 6. līdz 17. martam gatavosim sapņu ķērājus.
• Līdz 8. martam papīra ziedu gatavošana.
• 8. martā plkst. 18.00 tematiska pēcpusdiena „Muzikāli pa-

vasarīgs sveiciens!”.
• 9. martā plkst. 18.00 filma „Astoņas zvaigznes”.
• 10. un 24. martā plkst. 13.00–15.00 „Gardēžu klubiņš”.
• No 20. līdz 30. martam gatavosimies Lieldienām.
• Otrdienās un ceturtdienās plkst. 12.00–14.00 nūjošana.
• Sestdienās plkst. 10.00–13.00 filcēšanas nodarbības!

• SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
• 6., 13., 20., 27. martā plkst. 16.00 latviešu valodas nodarbī-

bas pirmskolas vecuma un 1.–2. klases bērniem.
• 8. martā plkst. 15.00 radošās darbnīcas – ziedu pagatavo-

šana no papīra.
• 9., 16., 23. martā plkst. 17.00 itāļu valodas nodarbības. 
• 10. martā plkst. 15.00 „Loto” spēles pēcpusdiena.
• 14. martā plkst. 16.00 zīmējumi uz rokām ar hennu.
• 21. martā plkst. 16.00 Starptautiskā meža diena, dosimies 

āra aktivitātēs, spēlēsim spēles, dosimies uz mežu.
• 24. martā plkst. 14.00 karaokes pēcpusdiena.
• 29. martā plkst. 15.00 Lieldienu dekoru pagatavošana.
• Pēcpusdienās plkst. 15.00–18.00 galda spēles kopā ar 

brīvprātīgo jaunieti.
• No 19. marta pirmdienās un ceturtdienās plkst. 17.00–

17.45 aicinām apmeklēt vingrošanas nodarbības senio-
riem no 54 gadu vecuma. Nodarbības vadīs sertificēta fizio-
terapeite Evija Frolova.

• 9. martā plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolu pedagogu koncerts un izstāde 
„Akadēmijas dārzos”.

• 17. martā plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā filma 
„Nameja gredzens”. 
Filma ir angļu valodā ar tulkojumu (voice over) divās balsīs 
latviski. Līdz 12 g. v. neiesakām (filmā ir daudz kauju ainu). 
Scenārija autori: Aigars Grauba, Makss Kinnings. Režisors: 
Aigars Grauba. Ieeja: 3 eiro.

• 23. martā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā dokumen-
tālā filma „Ievainotais jātnieks”. 
Filma ietilpst Latvijas simtgadei veltītajā programmā. 
Režisore, scenārija autore: Ilona Brūvere. Komponists: 
Ēriks Ešenvalds. Lomās: Imants Strads, Dārta Daneviča, 
Mārtiņš Brūveris, Ieva Aleksandrova-Eklone, Marta Grase, 
Dainis Gaidelis, Lauris Subatnieks u.c. 
Filmas seansu nodrošina Stopiņu novada pašvaldība.

• 24. martā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā spēlfilma 
visai ģimenei „Paradīze '89”. 
Ir 1989. gada vasara. Rīdzinieces Paula un Laurēns va-
saras brīvlaiku pavada mazpilsētā pie māsīcām Maijas 
un Lindas. Savā vaļā atstātā četru meiteņu komanda 
bauda brīvību, iztēlojas pieaugušo dzīvi un iekuļas sa-
traucošos piedzīvojumos. Uz patiesiem notikumiem 
balstīts deviņgadīgās Paulas pieaugšanas stāsts laikā, 
kad Latvija spēra savus pirmos soļus pretī neatkarībai. 
Režisore, scenārija autore: Madara Dišlere. 

Ieeja uz filmu bērniem no 10 gadu vecuma un pieaugu-
šajiem: 2  eiro. Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bēr-
niem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un 
aizgādībā esošajiem bērniem un bērniem invalīdiem 
ieeja brīva!

• 30. martā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā dokumen-
tālais stāsts „Turpinājums”.
Filma ir ārkārtīgi skaista un sirsnīga, tā lieliski turpina ie-
priekšējās filmas „Paradīze '89” aizsākto tēmu par prie-
cīgo un reizē arī smeldzīgo bērnības stāstu. Pieci Latvi-
jas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā 
klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, 
pilsētnieka Gļeba ikdiena ir rūpīgi saplānota, Anastasijas 
ģimene no pilsētas pārcēlusies uz īpašumu mežu ielokā, 
Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki, bet Anetes 
mamma dzīvo Anglijā. Viena gada vērojums par to, kas 
notiek bērna prātā. 
Režisors: Ivars Seleckis. 
Filmas seansu apmaksā Stopiņu novada pašvaldība.

• 1. aprīlī plkst. 13.00 Līgo parka estrādē Lieldienu pasā-
kums lieliem un maziem „Saulainās Lieldienas”. 

• 13. aprīlī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā Liepājas 
Leļļu teātra izrāde. Ieeja uz pasākumu bērniem un pie-
augušajiem: 2  eiro. Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem 
bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un 
aizgādībā esošajiem bērniem un bērniem invalīdiem ieeja 
brīva!

PAR INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANU 
PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAJĀ IZDEVUMĀ UN MĀJASLAPĀS INTERNETĀ
Stopiņu novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (turpmāk – ministrija) 05.01.2018. vēstuli Nr. 1-14/134 un Datu 
valsts inspekcijas 2018. gada 4. janvāra vēstuli Nr. 1-4.2/149-N, kurā izskaid-
rots Fizisko personu datu aizsardzības likuma tiesiskais regulējums. Datu 
valsts inspekcija pauž viedokli, ka sabiedrību informēt par attiecīgajā pašvaldī-
bā dzimušajiem, laulību noslēgušajiem, jubilāriem u.c. var, neidentificējot kon-
krētas personas. Proti, sabiedrība var tikt informēta par sabiedriski nozīmī-
giem jautājumiem – jaundzimušo skaitu pašvaldībā, jaundzimušo dzimumu un 
novadu, kurā jaundzimušais reģistrēts, – nepubliskojot dzimušo bērnu vārdu 
un uzvārdu. Tāpat ar personām, kuras noslēgušas laulību, – nenorādot perso-
nu vārdu un uzvārdu, bet kopējo noslēgto laulību skaitu attiecīgajā pašvaldībā 
attiecīgajā laika periodā vai citu informāciju, kas neļauj identificēt konkrētas 
fiziskas personas.

Mūsu mīļie nemirst,
Vien apsedzas ar puteni

Un kļūst par tēvu zemi
/J. Peters/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
mūsu kolēģei Ingai Lindei, tēti mūžībā pavadot.

Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

JUBILĀRI FEBRUĀRĪ

70 gadu jubileja – 6 jubilāri
75 gadu jubileja – 8 jubilāri
80 gadu jubileja – 4 jubilāri
85 gadu jubileja – 3 jubilāri

JAUNDZIMUŠIE
Janvārī dzimuši 18 bērni: 
11 meitenes un 7 zēni, 
un viens dvīņu pāris.
Februārī dzimuši 14 bērni: 
4 meitenes un 10 zēni.

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem Juri Tkačiku, 
Jevdokiju Smolu, Jekaterinu Salmiņu 
un Dmitriju Faberu mūžībā aizvadot.

LAULĪBAS
2018. gada februārī 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas trīs laulības.

STOPIŅU NOVADA 
BĀRIŅTIESA AICINA 

aizbildņus, 
audžuģimenes, 

adoptētājus  
un citus interesentus 

uz tikšanos
 

„Pozitīvo emociju 
stunda kopā 

ar kristīgo psihologu 
Oļegu Ņikiforovu” 

šā gada 17. martā 
plkst. 10.00 

dienas centrā 
„Ulbroka”.

PAZIŅOJUMS

STOPIŅU NOVADA POLITISKI REPRESĒTO BIEDRĪBA 
AICINA UZ PIEMIŅAS BRĪDI ULBROKAS MEŽA KAPOS 

REPRESĒTO PIEMIŅAS VIETĀ 
ŠĀ GADA 25. MARTĀ PLKST. 13.00.

Pēc piemiņas brīža notiks tikšanās Ulbrokas Kultūras namā, 
kur atskatīsimies uz biedrības darbu, valdes paveikto un 

pārrunāsim nākotnes ieceres.
Autobuss uz pasākumu: 12.30 dome, 12.35 Līči, 

12.40 Upeslejas, 12.45 Saurieši, 12.50 Ulbrokas Meža kapi. 
Pēc pasākuma autobuss uz Ulbrokas Kultūras namu, 

pēc tikšanās — autobuss uz mājām.
Laipni aicināti visi interesenti. Tālrunis informācijai 28890339.

KULTŪRAS PASĀKUMI

BIBLIOTĒKĀS

DIENAS CENTROS
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