
Ulbroka, Saurieši ,  Upeslejas,  Līči ,  Vālodzes, Rumbula, Dreil iņi ,  Cekule, Dzidriņas

2018. gada 4. septembris (283)                                                                  „Tēvzemīte” internetā: www.stopini.lv

Stopiņu novadā vispārējo izglī-
tību bērni apgūst Ulbrokas vi-
dusskolā, Stopiņu pamatskolā 
un Upesleju internātpamat-
skolā-rehabilitācijas centrā.

Ulbrokas vidusskolā mācības 
uzsāks 908 skolēni, no tiem 109 
skolēni mācības uzsāks 1. klasē (4 
klašu komplekti), 67 skolēni mā-
cīsies 9. klasē (3 klašu komplekti). 
Vidusskolā mācības 10. klasē uz-
sāks 24 skolēni; pavisam Ulbrokas 
vidusskolā mācīsies 85 skolēni.

Stopiņu pamatskolā mācības 
1. klasē uzsāks 23 skolēni. Kopā 
skolā mācīsies 169 skolēni.

Upesleju internātpamatskolā-re-
habilitācijas centrā mācīsies 145 
skolēni speciālajās un pamatizglī-
tības programmās.

Gaismas internātpamatskolā 
102 skolēni mācīsies speciālajās 

Stopiņu novada skolās 
mācības 3. septembrī uzsāk 
vairāk nekā 1324 skolēni

Latvijas simtgades gadā esam 
sarūpējuši dāvanu Stopiņu no-
vada jaundzimušajiem – sudra-
ba karotītes ar Latvijas simtga-
des un Stopiņu novada logo.

Stopiņu novada domes priekšsēdē-
tāja Vita Paulāne un Dzimtsarak- 
stu nodaļas vadītāja Sandra Grau-

diņa ar sirsnīgiem apsveikuma 
vārdiem sveica jaundzimušos un 
viņu vecākus, pasniedzot sudra-
ba karotītes. Jaunie vecāki īpaši 
gatavojušies šai dienai, jo katrs 
bērniņš bija saposts – meitenītes 
skaistās „princešu” kleitās, puiši 
greznos tērpos. Tas viss radīja 
svinīgu un priekpilnu noskaņu. 

Prieks arī par līdzi atnākušajiem 
brāļiem un māsām, omām un 
opīšiem. Ir redzams, ka svētkus 
mūsu ģimenes svin kopā un rada 
neatkārtojamu ģimenes mīlestības 
stipruma sajūtu.

Muzikālu sveicienu pasākumā 
dāvāja solists, Stopiņu novada 
Goda pilsonis Daumants Kalniņš 

un ģitārspēles virtuozs Kaspars 
Zemītis. Šūpuļdziesmas un tautā 
iemīļotas melodijas ģitāras stīgu 
pavadījumā caurvija pasākuma 
īpašo gaisotni.

Vecāki un bērniņi, kuri neva-
rēja būt klāt 4. augustā, bet kuru 
bērniņš piedzimis laika periodā 
no 2018. gada 1.  janvāra līdz 30. 

jūnijam, ir aicināti sudraba karotī-
tes saņemt Dzimtsarakstu nodaļā. 
Šā gada pirmajā pusgadā Stopiņu 
novadā piedzimuši 86 bērni.

2018. gada otrajā pusgadā dzi-
mušajiem svinīgais pasākums sud-
raba karotīšu pasniegšanai notiks 
2019. gada februārī.

Stopiņu novada dome

Pasniegtas sudraba karotītes 
pirmajā pusgadā dzimušajiem Stopiņu novadā

izglītības programmās, tai skaitā 
18 skolēni profesionālās pamatiz-
glītības programmās.

Profesionālās ievirzes izglītību 
Stopiņu novadā bērni apgūst Ul-
brokas Mūzikas un mākslas skolā. 
Šogad mūzikas un mākslas ievirzes 

programmas apgūs 209 skolēni, 
tai skaitā mūzikas ievirzē mācības 
1. klasē uzsāks 37 skolēni, māk- 
slas ievirzē – 47 skolēni. Mācības 
muzikālo un/vai mākslas dotību 
attīstības grupās (sagatavošanas 
klase) uzsāks 62 bērni.

Sveicam Zinību dienā! 
Lai sekmīgs, radošs un panākumiem bagāts 

jaunais mācību gads visiem novada izglītības 
iestāžu pedagogiem, administrācijas un 

tehniskajiem darbiniekiem, audzēkņiem un 
viņu vecākiem!

Veiksmi, izturību un aizrautību 
jauno ieceru piepildīšanā! 

Stopiņu novada pašvaldība

Ir atkal septembrIs…
Tāds rudenīgi saulains.

Mēs aTkal veraM 
savas skolas durvis

un ejaM preTī 
daudz kaM nezināMaM.
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17.  augustā norisinājās Ul-
brokas ezera diena, kur kopā 
savijās sportiskas aktivitātes, 
izklaide un mūzika.
Programmu ievadīja putu 
ballīte bērniem un biedrības 
„Reāls piedzīvojums” piedā-
vātās aktivitātes  – stafetes, 
ūdensbumbas un SUP dēļi.

Uzvar draudzība
Nemanot vien, krasta līniju aiz-
ņēma 10 peldlīdzekļi, ieradās 
komandu dalībnieki atraktīvos 
tērpos, kas pieskaņoti brauca-
majiem, un sacensības varēja 
sākties. Šogad komandām vaja-

dzēja veikt garāku distanci – bija 
jāaizkļūst ne tikai līdz bojām, bet 
arī atpakaļ līdz starta līnijai, kas 
vienlaikus bija arī finišs. Koman-
das startēja divos airējumos, pa 
piecām komandām katrā. Cīņa 
bija spraiga. Līdzjutēju saucienu 
pavadītām, dažām komandām iz-
devās ātri veikt distanci, bet dažas 
izbaudīja sacensības un finišēja 
ar savu pārliecību. Kā vienmēr – 
zaudētāju šajās sacensībās nav, uz-
var draudzība! Lai gan komandas 
tiek sarindotas finiša sasniegšanas 
secībā, tomēr pie kausiem tiek 
visi. Šogad 1.  vieta komandai 
„Raķete” („Knauf ”), 2.  vieta  – 

Ulbrokas dienas centra komandai 
„Zaķīši”, 3. vieta – Cekules dienas 
centra komandai „Pirāti”. Tālāk 
komandas sarindojās šādi: „Mini 
dviž” (Sauriešu dienas centrs), 
„Upeslejas” (Upesleju dienas 
centrs), „Ulbrokas vidusskolas uz 
kompetencēm balstītā bišu saime”, 
„Ūdens dambrete” (Līču dienas 
centrs), „Pieneņu SPA” (PII „Pie-
nenīte”), „Līmlentes pavēlnieki” 
(Stopiņu novada jaunieši), „Sto-
pinga” (Stopiņu novada dome).

Visas komandas pēc finiša atzi-
na, ka tas ir jautrs piedzīvojums, 
un iesaka visiem pamēģināt. Nā-
kamgad – 2019. gadā – Ulbrokas 

ezera regate norisināsies piekto 
reizi.

Regates fotogalerija: http://stopini.
lv/lv/galerijas/ulbrokas-ezera-rega-
te-2018-478.

Ulbrokas ezers viļņojas 
mūzikas ritmos
Kad regate beigusies un tērpi no-
likti, uz ezera laipas savu skanē-
jumu sāka Ulbrokas ezera vakara 
koncerts. Šogad augusta vakars 
bija silts un mierīgs, ezera ūdeni 
saviļņoja vien pūtēju orķestra at-
skaņotās mūzikas ritmi. 

Koncerta apmeklētāji bija at-
raduši sev ērtas vietas visapkārt 

ezeram un gandrīz stundu pavadī-
ja, klausoties populāras melodijas 
pūtēju orķestra „Zelmeri PRO” iz-
pildījumā (diriģents – Jānis Rete-
nais). Jāpiemin, ka orķestris ieguva 
2. vietu XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku or-
ķestru konkursā. 

Koncerta fotogalerija: http://sto-
pini.lv/lv/galerijas/ulbrokas-ezera-
vakara-koncerts-uz-ezera-laipas-479.

Vakara noslēgumā baudījām Ul-
brokas ezera gaismu spēles – salūta 
dzirkstis skaisti uzmirdzēja naksnī-
gajās augusta debesīs.

I. Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ulbrokas ezera diena – sacensības gars, 
prieks un mūzikas baudījums
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2018.  – Latvijas simtgades  – 
gads Stopiņu novadā ir ļoti 
īpašs, jo tieši šogad atzīmē-
jām mūsu skaistā Līgo parka 
30.  gadskārtu. „Līgo 30” jubi-
lejas zīmē šovasar vai ik katru 
nedēļas nogali estrādē notika 
kāds kultūras pasākums.

Skatītāji varēja baudīt gan koncer-
tus, gan teātra izrādes, gan Stopiņu 
novada māksliniecisko kolektīvu 
sniegumu, gan profesionālu mūzi-
ķu un aktieru māksliniecisko de-
vumu. Reizi mēnesī bija domāts arī 
par mazākajiem novada skatītājiem, 
piedāvājot krāsainas un interesantas, 
tematikas ziņā atšķirīgas izrādes. Kā 
jau katru gadu, ar daudzveidīgu mū-
ziķu klāstu sevi pieteica Līgo parka 
Lielais vasaras festivāls. Un, protams, 
zaļumballes! 

Liels paldies skatītājiem par atsau-
cību un uzticību novadā rīkotajiem 

pasākumiem. Īpaši liels paldies SIA 
„Kronus” un tā valdes priekšsēdē-
tājam Igoram Ževakam par skaisto 
un daudzkrāsaino uguņošanu Līgo 
parka vasaras sezonu noslēdzošajā 
pasākumā, kas izvērtās par kultūras 
pasākumu krāšņu un spilgtu kul-
mināciju. Īpaši liels paldies arī SIA 
„MR land” un tā valdes priekšsēdē-
tājai Kristai Adamovičai par radošās 
apvienības „Ķoukie people” brīnišķī-
go koncertu. Jauniešu profesionālais 
un emocionāli piesātinātais dziedā-
jums saviļņoja daudzus jo daudzus 
skatītājus. 

Saulainā, karstā vasara aizvadīta, 
bet mūs gaida jauni izaicinājumi 
arī rudenī un ziemā. Nu jau mazāk 
nekā 100 dienas atlikušas līdz Latvi-
jas simtgades svinībām. Stopiņu no-
vadā Latvijas 100. dzimšanas dienu 
atzīmēsim 17. novembrī Līgo parka 
estrādē. Būs koncerts, būs uguņo-
šana, būs kopā dziedāšana un citi 
pārsteigumi. Lai mums visiem izdo-
das īstenot savus mērķus un ieceres, 
Latvijas simtgadi sagaidot, jo – mēs 
katrs taču esam Latvija! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja

Kultūras pasākumi 
„Līgo parkam 30” jubilejas zīmē 

PRojeKti
Augustā pabeigta Dauguļupes ielas Ulbrokā pārbūve
Dauguļupes ielai tika izbūvēts 
asfalta segums, bruģēts gājēju 
celiņš un apgaismojums. 
Dauguļupes iela ir viens no 
diviem ceļu posmiem, ka ie-
kļauts projektā „Eksportētāju, 
uzņēmēju attīstībai nepiecie-
šamās infrastruktūras izbūve 
Stopiņu novadā”, projekta Nr.: 
3.3.1.0/17/I/017., ko finansēja 
Reģionālās attīstības fonds.
Otrs ceļu posms ir Līčos  – 
Dambja ielā, un šajā posmā 
darbi turpināsies vēl līdz 
oktobrim. Pateicoties šo ceļu 
posmu izbūvei, ieguvēji būs 
gan uzņēmēji, kuri projektā 
iesaistījās, gan vietējie iedzī-
votāji, kuri ikdienā izmanto 
šos ceļus.

Pabeigts gājēju tilts pie Ulbrokas ezera
Lai iedzīvotāji ērti un droši 
varētu nokļūt no Radiosta-
cijas ciemata uz Ulbroku, 
tika izbūvēts gājēju tilts pāri 
Piķurgas upei pie Ulbrokas 
ezera slūžām. Darbu izmaksas 
saskaņā ar veikto iepirkumu 
ir 49 894,54 EUR. Kā liecina 
veiktie novērojumi, iedzīvo-
tāji aktīvi izmanto jauno tiltu 
un vairs nešķērso upi pa ceļa 
braucamo daļu.

Gumijas seguma ieklāšana PII „Pienenīte” 
rotaļlaukumos zem ierīcēm
Lai pirmsskolas izglītības ies-
tādes audzēkņi drošāk varē-
tu izmantot rotaļu laukumu 
ierīces, rotaļu laukumos tika 
ieklāti jauni gumijas paklā-
ju segumi. Darbi tika veikti 
2018. gada vasarā.
Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas SIA „Fixman”, reģ. 
Nr.: 40003910812, ar piedāvāto 
cenu 25 071,18 EUR bez PVN.

Uzsākta jauna sporta laukuma būvniecība PII 
„Pienenīte” teritorijā
Augustā tika uzsākta jauna sporta laukuma būvniecība PII „Pienenī-
te” teritorijā pie mājas Peldu ielā 8. Šāds sporta laukums pirmsskolas 
izglītības iestādes bērniem ir ļoti nepieciešams, lai sporta nodarbī-
bās ārā efektīvāk un daudzpusīgāk attīstību bērnu fiziskās spējas.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Ksil Baltic”, reģ. 
Nr.: 40003548215, ar piedāvāto cenu 59 489,29 EUR bez PVN. 
Darbus plānots pabeigt 2018. gada oktobrī.

30.  augustā Zviedrijas mājokļa 
labiekārtošanas preču tirgotājs 
„iKeA” atvēra savu pirmo vei-
kalu Latvijā. Šis būs lielākais 
„iKeA” veikals Baltijas valstīs, 
un piedāvājumā būs vairāk nekā 
8000 dažādu mājokļa labiekār-
tošanas preču zem viena jumta, 
turklāt gandrīz 3000 preču cena 
būs zemāka par 10 eiro. 

Pēc veikala vadītājas Ingas Filipo-
vas sacītā, galvenie „IKEA” jauninā-
jumi būs zemas cenas, plašs preču 
klāsts, mēbeles, ko var vest mājās tai 
pašā dienā pat tad, ja noskatīta vesela 
virtuves iekārta, risinājumi nelieliem 
mājokļiem un atšķirīga pieredze ap-
meklētājiem, kuri vienuviet atradīs 
iedvesmu un risinājumus. 

„Pirms ienākšanas Latvijas tirgū 
mēs veicām vairāk nekā 30 pētīju-
mus, lai izprastu iedzīvotāju vajadzī-
bas un sapņus un varētu piedāvāt 
risinājumus labākai ikdienas dzīvei. 
Balstoties uz pētījumu rezultātiem, 
mēs piedāvājam vietējam tirgum 
pielāgotus risinājumus, piemēram, 
nelielu virtuvju iekārtojumu, man-
tu glabāšanas sistēmas, bērnistabas 
diviem bērniem un iekārtojumu ne-

lieliem mājokļiem,” skaidro „IKEA 
Latvija” veikala vadītāja. 

Atklāšanas ceremonijā Stopiņu 
novada domes priekšsēdētāja Vita 
Paulāne atzīmēja „IKEA” ieguldījumu 
novada uzņēmējdarbības attīstībā, in-
vestīciju piesaistē, jaunu darba vietu 
radīšanā un vides sakārtošanā.

Lielākais „IKEA” veikals 
Baltijas valstīs
„IKEA Rīga” veikals būs lielākais 
„IKEA” veikals Baltijas valstīs ‒ tā 
platība ir 34 500 m2. Apmeklētāja 
ceļš sākas ekspozīciju zālē veikala 
2.  stāvā  ‒ tā veltīta iedvesmai un 
mēbeļu demonstrācijai reālos ap- 
stākļos. Pēc ekspozīciju zāles apmek-
lētājs nonāk tirdzniecības zālē, kur 
atrodams plašs preču klāsts, sākot ar 
galda piederumiem un mājas tekstilu 
un beidzot ar istabas augiem un in-
terjera priekšmetiem. Vēl veikalā ir 
pašapkalpošanās zāle, kur apmeklē-
tāji var paņemt izvēlētās mēbeles, lai 
tai pašā dienā vestu tās mājās. Ceļš 
noslēdzas pakalpojumu zonā, kur var 
pieteikt piegādes un finanšu pakal-
pojumus, kā arī atdot atpakaļ preces. 
„IKEA” veikalā būs arī restorāns ar 
450 sēdvietām un „IKEA” bistro.

Ilgtspēja
Zviedrijas uzņēmums „IKEA” 
ir pazīstams ne tikai ar labu di-
zainu un funkcionāliem risinā-
jumiem, bet arī ar centieniem  
ilgtspējas jomā. „IKEA Rīga” vei-
kalā būs vairāk nekā 500 risinā-
jumu ilgtspējīgākai dzīvei mājās, 
lai varētu ietaupīt resursus. Daļa 
„IKEA” mēbeļu un citu preču ir 
ražotas no pārstrādātiem mate-
riāliem. Arī pati veikala ēka ir 
aprīkota ar ekoloģiskiem risi- 
nājumiem ‒ LED gaismekļiem, 
saules baterijām karstā ūdens iegu-
vei, dažādām materiālu pārstrādes 
tehnoloģijām utt.

Īpaša uzmanība – 
ģimenēm ar bērniem
Ir īpaši padomāts par drošu, iz-
klaidējošu vidi bērniem: 3‒7 gadus 
veci bērni var bez maksas pava-
dīt laiku rotaļu istabā, bet visa 
ekspozīciju zāle ir veidota tā, lai 
bērni varētu izmēģināt mēbeles 
un spēlēties. 

„IKEA” veikals atrodas uz pašas 
Rīgas robežas (adrese: Biķeru iela 
2, Dreiliņi, Stopiņu novads), Juglas 
un Biķernieku ielu krustojumā.

Darbu sācis iKeA veikals
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Informē pašvaldības policija
•	 Augustā Stopiņu novada Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 218 notikumiem.
•	 Sastādīti 37 administratīvā pārkāpuma protokoli.
•	 Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 5 administratīvo pārkā-

pumu protokoli-lēmumi.
•	 Izskatīti 10 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
•	 Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 17 personas alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
•	 Aizturētas un nodotas Valsts policijai 2 meklēšanā esošas personas.
•	 Izņemti no ģimenēm un nogādāti drošā vidē 3 bērni.

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada Pašvaldības policijas materiālus

Paziņojums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašu-

miem Mazā Būmaņu iela 8 un Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, 
Stopiņu novads

Stopiņu novada dome 08.08.2018.  sēdē pieņēma lēmumu, pro-
tokols Nr. 31 p. 2.1., „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajiem īpašumiem Mazā Būmaņu iela 8 un Mazā Būmaņu 
iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis: pamatot teritorijas papildizman-
tošanas veida „Sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izņemot patvers-
mes (izmantošanas veida kods 12009)” noteikšanu īpašumu Mazā 
Būmaņu iela 8 un Mazā Būmaņu iela 10 teritorijās. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – īpašumu Mazā Būmaņu 
iela 8 un Mazā Būmaņu iela 10 īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu novada domes at-
tīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. – 67910546, 
27757382, e-pasts – planotajs@stopini.lv).
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplānojuma izstrādei ie-
sniedzami Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbro-
ka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts – novada.dome@stopini.lv) līdz 
2018. gada 30. septembrim.

Paziņojums
Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam 

„Ziemeļi”, Vālodzes, Stopiņu novads, nodošanu publiskajai 
apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Stopiņu novada dome 08.08.2018. sēdē pieņēma lēmumu (proto-
kols Nr. 31) „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašu-
mam 
„Ziemeļi”, Vālodzes, Stopiņu novads, nodošanu publiskajai ap-
spriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 2018. gada 
21. augusta līdz 2018. gada 19. septembrim. Ar detālplānojuma 
projekta materiāliem var iepazīties, sākot ar 21.08.2018., tīmekļa 
vietnēs www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8854) 
un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas vei-
dā Stopiņu novada domes telpās (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu 
novads). 
Sabiedriskās apspriešanas sapulce – dienas centrā „Ulbroka” (In-
stitūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 2018. gada 6. septembrī 
plkst. 17.30.
Priekšlikumi rakstiskā veidā iesniedzami līdz 19.09.2018. Stopiņu 
novada domei (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130), 
fakss – 67910532; elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu 
novada.dome@stopini.lv).
Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu 
un atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2018. gada 27. septebrī 
plkst. 17.30 Stopiņu novada domē (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopi-
ņu novads), 5. kab.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu novada domes attīstī-
bas un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. – 67910546, mob. 
tālr. – 27757382, epasts – planotajs@stopini.lv).

Stopiņu novada domes deputāti 
8. augusta sēdē pieņēma lēmu-
mu piešķirt vienreizējos pabal-
stus skolas piederumu iegādei 
2018./2019. m. g. skolēniem.

1. Trūcīgo ģimeņu skolēniem  – 
72,00 EUR katram bērnam sko-
lēnam;

2. Maznodrošināto ģimeņu skolē-
niem – 72,00 EUR katram bērnam 
skolēnam.

3. Audžuģimenēs ievietotiem bēr-
niem – 50,00 EUR katram bērnam 
skolēnam.

4. Aizbildnībā esošiem skolniekiem – 
50,00 EUR katram bērnam sko-
lēnam.

5. Personai (skolēnam) ar invali-
ditāti līdz 18 gadu vecumam  – 
50,00 EUR katram bērnam sko-
lēnam.

6. Ar celiakiju slimiem bērniem 
(skolēniem) – 50,00 EUR katram 
bērnam skolēnam.

7. Personām, bērniem pēc ārpus 
ģimenes aprūpes beigšanās, kuri 
mācās, – 50,00 EUR.

8. Daudzbērnu ģimeņu bērnam 
skolēniem – 50,00 EUR katram 
bērnam.
Pabalstus izmaksās no 2018. gada 

13. augusta saskaņā ar Stopiņu no-
vada Sociālā dienesta rīcībā esošo 
informāciju, pēc saraksta vai papild-
saraksta, ģimenēm (personām), kuras 
pieder norādītajai sociālajai grupai 
uz Stopiņu novada domes lēmuma 
pieņemšanas brīdi vai ieguvušas at-
tiecīgo sociālās grupas statusu līdz 
2018. gada 30. septembrim.

Pabalstu izmaksās, pārskaitot 
naudas summu personas norādītajā 
bankas kontā (pēc personas lūguma).

Ja ģimene (persona) pieder pie 
vairākām sociālajām grupām, pa-
balsts tiek izmaksāts par piederību 
vienai sociālajai grupai.

Skolēniem, kuri mācās citas paš-
valdības skolā, pabalsta saņemšanai 
jāiesniedz skolas izdota izziņa (aplie-
cinājums, ka bērns mācās).

Piešķirtā pašvaldības palīdzība 
personai jāizņem gada laikā no 
pašvaldības palīdzības piešķirša-
nas brīža.

Pamatojums: Stopiņu novada paš-
valdības saistošie noteikumi „Pašval-
dības palīdzība Stopiņu novada ie-
dzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” 
(Nr. 13/13, 27.11.2013.) 19.1., 19.2., 
19.3. p., Stopiņu novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi „Par sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
saņemšanas kārtību Stopiņu novadā” 
(Nr. 15/13, 27.11.2013.) 14.1. p.

Piešķirti vienreizējie pabalsti skolēniem, mācību gadu uzsākot

Latvijas simtgades gads aizrit 
ar īpašiem notikumiem Latvijā 
un ārvalstīs. Stopiņu novadā šo-
gad esam stādījuši kokus, pul-
cējušies Baltā galdauta svētkos, 
izskrējuši par Latvijas simtgadi, 
atklājuši jaunu starpnovadu 
velomaršrutu, tajā iekļaujot 
novada ievērojamākās vietas 
un dižkokus, vairāk nekā 100 
akordeonistu no visas Latvijas 
pulcējās īpašā koncertā Latvi-
jas simtgadei. Līdz gada nogalei 
mūs sagaida vēl vairāki notiku-
mi Latvijas simtgades zīmē. 

Arī atzinības Stopiņu novada Goda 
pilsonis pasniegšana būs viens no 

īpašajiem notikumiem. Šis būs 
astotais gads, kopš mūsu novadā 
godinām cilvēkus, kuri ar savu 
darbu, īpašiem nopelniem valsts, 
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, 
izglītības, sporta, zinātnes, saimnie-
ciskajā un citā darbā ir devuši iegul-
dījumu Stopiņu novada izaugsmē 
un attīstībā.

Aicinām iepazīties ar saistošajiem 
noteikumiem „Par apbalvojuma 
„Stopiņu novada Goda pilsonis” 
piešķiršanu” (pieejami http://stopini.
lv/lv/novads/stopinu-novada-goda-
pilsoni) un iesniegt pieteikumus 
atzinības piešķiršanai.

Aizpildītas pieteikuma anke-
tas līdz 2018. gada 5. oktobrim 

iesniedzama klātienē Stopiņu 
novada domē, Institūta ielā 1A, 
Ulbrokā vai elektroniski – http://
stopini.lv/lv/forma/stopinu-nova-
da-goda-pilsonis.

Drukātā veidā saistošie notei-
kumi un pieteikuma anketas būs 
pieejamas Stopiņu novada domē, 
Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkā, 
Stopiņu novada dienas centros Ul-
brokā, Sauriešos, Upeslejās, Cekulē 
un Līčos. 

Stopiņu novada Goda pilsoņa 
atzinības pasniegšana notiks Lat-
vijas simtgadei veltītajā svinīgajā 
koncertā Līgo parkā 2018.  gada 
17. novembrī.

Stopiņu novada pašvaldība

Sākusies pieteikumu iesniegšana atzinībai 
Stopiņu novada Goda pilsonis 2018. gadā

No šā gada 17.  septembra 
līdz 30.  septembrim Stopiņu 
novada Cekulē notiks starp-
tautiskās militārās mācības 
„Detonators 2018”, kuru lai-
kā tiks veikta bijušo munīci-
jas noliktavu teritorijas attīrī-
šana no sprādzienbīstamiem 
priekšmetiem. 

Mācību galvenais mērķis ir zemes 
virskārtas attīrīšana no sprādzien-

bīstamiem priekšmetiem. Šogad 
mācībās piedalīsies vairāk nekā 
180 karavīru no Latvijas, Dānijas, 
Igaunijas, Polijas, Luksemburgas, 
Albānijas, Beļģijas, ASV un Vāci-
jas bruņotajiem spēkiem. Šādas 
starptautiskas mācības veicina 
savstarpējo sadarbību nesprāgušās 
munīcijas neitralizēšanas taktikā 
un procedūrās. 

Lūgums iedzīvotājiem šajā lai-
ka periodā neapmeklēt Cekules 

bijušo munī-
cijas nolik-
tavu teri-
toriju, lai 
netraucē-
tu mācību 
procesam un 
neapdraudētu savu dzīvību. 
Jautājumu gadījumā zvanīt  
Zemessardzes 54. inženiertehniskā 
bataljona dežurantam pa tālruni 
29278904.

Notiks mācības „DetoNAtoRS 2018”
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3.–4.  augustā Stopiņu novada 
daudzbērnu ģimeņu biedrība 
„Māra” savā 25.  – jubilejas  – 
gadā rīkoja salidojumu ģime-
nēm ar bērniem, sagaidot cie-
mos ģimenes no citām Latvijas 
ģimeņu biedrībām, kas apvie-
nojušās Latvijas Daudzbērnu 
ģimeņu biedrību apvienībā 
(LDĢBA). 

Sagaidījām ciemiņus no Kuldīgas, 
Salaspils, Rīgas, Vecumniekiem. Kā 
jau īstos salidojumos, īpaši sirsnīga 
bija atkalredzēšanās, tikšanās ar 
bijušajiem biedrības „Māra” bied-
riem, kuri darbojās biedrībā no 
pirmsākumiem. Skaisti ir redzēt tos 
bērnus, kuri pirms gadiem devās 
līdzi saviem vecākiem uz biedrības 
pasākumiem, bet tagad ir izauguši 
un izveidojuši savas ģimenes, kuras 
jau ir bagātas ar bērniem!

Laiks mūs visus lutināja ar pa-
tīkamu novakari piektdienas va-
karā, lai kopīgi iedegtu ģimenes 
ugunskuru, ietu rotaļās, baudītu 
āra kino. Bija kopīga fotografēša-
nās, izveidojot Latvijas simtgades 
logo. Pēc filmas skatīšanās visi ko-
pīgi devāmies nakts pārgājienā uz 
dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu, kas 
ir mūsu novada kultūrvēsturiskais 
piemineklis. Bija patīkami, ka des-
mitgadīgais Artūrs F. bija tik zinošs 
gids, izrādot skaisto taku gar Mazo 
Juglu, lai tumsā mēs visi veiksmīgi 
varētu nokļūt līdz tiltam un atpakaļ 
jau tuvu pusnaktij.

Sestdiena bija sportisku aktivitāšu 

pilna – tautas bumba, volejbols, ģi-
meņu stafetes. Tāpat bērniem kopā 
ar vecākiem bija iespēja darboties 
radošajās darbnīcās. Uz mūsu ie-
degtā ugunskura gatavojām zupu, 
lai būtu kā īstā vasaras salidoju-
mā. Pēc tās baudīšanas, pateicoties 
sponsoru „Rūjienas saldējuma” at-
balstam, baudījām saldējumu un tik 
karstā dienā neiztikām bez peldēša-
nās Mazajā Juglā, kuras ūdens bija 
ļoti spirdzinošs. 

Vēlamies pateikt lielu paldies 
mūsu salidojuma atbalstītājiem – 
Stopiņu novada domei, SIA „Mar-
ko KEA” par paletēm, „Laimas” 
saldumu ražotnei par konfektēm, 
„Rūjienas saldējumam” par atvēsi-
nošo kārumu īstajā brīdī un „Soop 
manufaktūrai” par mazajām pre-
zentdāvaniņām.

Biedrība savu 25.  dzimšanas 
dienu sagaidīs 15.  oktobrī. Tad 
pie tējas un kliņģera rīkosim bilžu 
vakaru, lai kopīgi skatītos foto no 
šī karstā salidojuma un daudziem 
citiem pasākumiem, kur iesaistās, 
piedalās un organizē mūsu biedrība 
„Māra”. Uz tikšanos!

Šajā Goda ģimenes gadā, 
stiprinot ģimeniskās vērtības, 
vēlamies aicināt iesaistīties mūsu 
biedrībā „Māra” ikvienu ģimeni 
ar bērniem, daudzbērnu ģimenes, 
rodot jaunas idejas kopīgām akti-
vitātēm. 

Anda Višķere, 
Stopiņu novada daudzbērnu 

ģimeņu biedrības „māra” 
valdes locekle 

Biedrības „Māra” 25 gadu jubilejas salidojums Upeslejās

eSF projekta „Stopiņu novada 
iedzīvotāju veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pa-
sākumi” (Nr. 9.2.4.2./16/i/014) 
ietvaros augustā piemājas zoo 
„Brieži” tika novadītas nodar-
bības Stopiņu novada bērniem 
no trūcīgajām, maznodrošinā-
tajām ģimenēm, kā arī bērniem 
ar īpašām vajadzībām. 

Izsakām pateicību par atbalstu 
un līdzdalību Stopiņu novada 
Sociālā dienesta darbiniekiem un 
zoo „Brieži”, kas nodrošināja no-
darbību norises vietu un piedāvāja 
bērniem iespēju pavizināties ēzelī-
ša mugurā un pabarot dzīvniekus. 

Notika trīs nodarbību cikls:
•	 7.08.  nodarbībā ar mākslas 

terapeiti Irinu Panovsku no-
tika deju un kustību terapijas 
nodarbība. Deju un kustību 
terapijas nodarbības primārais 
mērķis bija emocionālās ve-
selības veicināšana, kas ietver 
sevī pašpārliecinātības attīstību 
un emociju regulēšanu, kā arī 
savstarpējo attiecību veidošanās 
veicināšanu. Nodarbības laikā 

Projekta ietvaros zoo „Brieži” novadītas nodarbības bērniem

tika izmantotas radošas teh-
nikas, vingrinājumi un spēles, 
kas vērstas uz sava „es” un sava 
ķermeņa izjušanu, savu emoci-
ju līdzsvarošanu. Sava ķermeņa 
un telpas robežu apzināšanās 
ļauj bērniem apzināties savas 
vajadzības, kā arī māca bērnus 

respektēt citu cilvēku robežas. 
Nodarbība ļāva bērniem izjust 
sevi un mazināt emocionālo 
spriedzi;

•	 14.08.  nodarbībā ar SIA 
„TVVT” fizioterapeitēm bērni 
tika iepazīstināti ar sporta un 
kustību dažādību un nozīmi 

veselības veicināšanā un uz-
turēšanā. Bērniem saprotamā 
veidā tika sniegta informācija 
par ergonomiskām pozām, mā-
coties skolas solā, kā arī mājās. 
Par aktīvāko pasākuma daļu iz-
vērtās bērnu un skolas somu 
svēršana, nosakot un aprēķinot 

viņiem pieļaujamo smagumu 
ikdienā, kā arī svara sadalīju-
mu, lai nekaitētu veselībai. Par 
interesantu aktivitāti tika atzīta 
arī stafete ar līdzsvara, koor-
dinācijas un sajūtu trenēšanu, 
kur katrs varēja novērtēt savas 
spējas un pārvarēt dažādus 
šķēršļus; 

•	 21.08. nodarbībā ar uztura spe-
ciālisti Gitu Ignaci bērni uzzi-
nāja par cukura, saldumu un 
citu neveselīgo našķu negatīvo 
ietekmi uz veselību, attīstību un 
pašsajūtu. Tika apskatīts, cik 
tējkarošu cukura satur saldināti 
dzērieni, kā arī bērniem tika 
mācīts, kā cukura daudzumu 
var saskaitīt savos iecienītajos 
našķos. Praktiskajā daļā kopā 
tika gatavota veselīga uzkoda 
bez cukura  – auzu un date-
ļu saldās bumbiņas. Bērniem 
bija liels pārsteigums, ka sal-
dās limonādes satur tik daudz 
cukura un ka no veselīgām sa-
stāvdaļām var pagatavot gardus 
saldumus.

Katrā nodarbībā bērniem tika 
nodrošināts ūdens un veselīgas 
uzkodas.
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2018. gada 14. augustā Ulbro-
kas bibliotēkā viesojās talsu 
reģiona publisko bibliotēku 
darbinieki, lai gūtu citādu pie-
redzi un idejas profesionālai 
pilnveidei, galvenokārt no-
vadpētniecības darbā. 

Talsu Galvenās bibliotēkas di-
rektores Vijas Nagles vadībā 37 
bibliotekārie darbinieki iepazinās 
ar Stopiņu novada kultūrvidi, 
Ulbrokas bibliotēkas pētniecis-
ko pieredzi. Ulbrokas bibliotēkas 
vadītāja Daiga Brigmane sarunā 
uzsvēra sava novada vērtības un 
atklāja bibliotēkas netradicionā-

lās darba formas  – institūciju 
sadarbību, pašvaldības finansēto 
projektu pieredzi, Kultūras kano-
na un novadpētniecības resursu 
daudzveidību. Viesošanās no-
slēdzās viensētā-muzejā „Krīvu 
klēts”, kur Džuljeta un Dzintars 
Āboliņi klātesošos iepazīstināja 
ar kolekcijas saturu, daudziem 
stāstiem un pastāstiem no dzim-
tas dokumentētajiem materiāliem, 
tradicionāli viesus cienājot ar 
„cira kāta” zupu.

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas vadītāja,

otrais izdevniecības „Liels un 
mazs” projekta „Mūsu mazā 
bibliotēka” ietvaros notiku-
šais lasīšanas veicināšanas 
pasākums Ulbrokas bibliotē-
kā aizritēja kaķu tematikā ar 
lasītās grāmatiņas galvena-
jiem varoņiem  – Sniegbalto 
un ogļmelno jeb Amadeju un 
Ludvigu. 

Pasākuma laikā tā dalībniecēm 
bija iespēja noklausīties Igauņu 
rakstnieces Hilli Randas grāma-
tas „Sniegbaltais un Ogļmelnais” 
lasījumu, atbildēt uz jautājumiem 
ne tikai par dzirdēto, bet arī par 
grāmatas autores dzīvesvietu 
Igauniju, tostarp – kā igauniski 
pateikt „kaķis”. Noskaidrot, kāda 
saistība grāmatas galveno varo-
ņu vārdiem ar pasaulslavenajiem 
komponistiem, izpētīt grāmatas 
mākslinieces Katerīnes Zaripas 
maigās krāsās un smalkās tekstū-

rās veidotās sirreālās ilustrācijas, 
kā arī uzzināt, kas ir faktūras jē-
dziens un kur tas sastopams dabā, 
mākslā, sadzīvē.

Dodot impulsu par to, kā iegūt 
zīmējumu ar faktūru, rosīgās da-
lībnieces pasākuma laikā nodevās 
radošam darbiņam, kuru gala re-
zultāts aplūkojams foto galerijā.

Pasākuma nobeigumā nepalika 
arī bez kaķu cienīga ēdiena/dzē-
riena baudīšanas un saimnieciski 
noderīga suvenīra saņemšanas, arī 
kaķu tematikā.

Paldies visām ieinteresētajām 
pasākuma dalībniecēm, un – uz 
tikšanos nākamās grāmatiņas la-
sīšanas reizē, cerot, ka pievieno-
sies vēl klausīties un līdzdarboties 
gribētāji! 

Ulbrokas bibliotēkas 
bibliotekāre Daina,

projekta īstenotāja 
un notikumu veidotāja

Sniegbaltais un ogļmelnais Ulbrokas bibliotēkā

Vasaras mēnešos tradicio-
nāli notiek bibliotekāru pie-
redzes braucieni. Šovasar 
kolēģus uzņēma arī Ulbrokas 
bibliotēka. 

2018.  gada 26.  jūlijā Ulbrokas 
bibliotēkā viesojās Ogres reģio-
na (Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes 
un Ķeguma novadu) bibliotekā-
ri. Vairāk nekā 40 kolēģiem Ul-
brokas bibliotēkas vadītāja Daiga 
Brigmane atklāja bibliotēkas at-
tīstības, pētnieciskās pieredzes un 
sadarbības iespējas. Izvēli pieteica 

Aija Žilvinska, Ogres Centrālās 
bibliotēkas direktora vietniece.
Programmā: 
•	 pastaiga ezera apkaimē;
•	 Ulbrokas bibliotēkas sadarbība ar 

pašvaldību un vietējo kopienu;
•	 projektu daudzveidība un to 

īstenošana;
•	 Kultūras kanons un novadpēt-

niecības resursi;
•	 pasākumi dažādām lietotāju 

grupām.
Daiga Brigmane, 

Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēkas vadītāja

Viesi no ogres reģiona 
Ulbrokas bibliotēkā

talsinieki 
smeļas pieredzi 
Ulbrokas bibliotēkā

Piepildīta, radoša, piedzīvoju-
miem un izaicinājumiem ba-
gāta aizvadīta VPDK „Stopiņš” 
iepriekšējā deju sezona...

Līdzās daudzajiem koncertiem, 
kuplinot sava novada pasāku-
mus, ciemojoties pie draugu 
kolektīviem, izdejots arī kolek-
tīva 10 gadu jubilejas koncerts 
„Es tevi uzlūdzu...”. Vēlreiz dejā 
izdzīvots Līgo parka 30 gadu 
jubilejas ietvaros rīkotais kon-
certuzvedums „Ezera mistērija” 
ar Māra Lasmaņa mūziku un 
Pētera Brūvera dzeju. Bet Līgo 
vakarā piedzīvots kas pavisam 
jauns – teatralizēti dejisks uzve-
dums „Īsa pamācība mīlēšanā”, 
kur dejotāji ne tikai dejoja, bet 
arī iejutās tautā labi pazīstamajos 
un iemīļotajos Rūdolfa Blaumaņa 
tēlos. Un, protams, piedzīvots ilgi 
gaidītais notikums: esam izdejo-
juši Latvijas simtgades lielākos 
svētkus – XVI Vispārējo latviešu 

deju svētku  lieluzvedumu „Mā-
ras zeme”. Uzveduma ietvaros 
pirmo reizi tika dejota deja „Ir 
1873. gads. Dimd Rīga”. Šo deju 
pirms vairāk nekā 40 gadiem 
veidoja horeogrāfs Alfrēds Spu-
ra ar Raimonda Paula dziesmas 
„Manai dzimtenei” mūziku, un 
tā bija veltīta Dziesmu un deju 
svētku simtgadei, taču simtga-
des svētkos 1973. gadā to neļāva 
izpildīt. Šajos svētkos deju izpil-
dīja 444 dejotāji no 37 jaunie-
šu deju kolektīviem, kā arī 228 
dejotāji no 19 vidējās paaudzes 
deju kolektīviem. Liels lepnums 
un gandarījums deju kolektīvam 
„Stopiņš” par to, ka bijām viens 
no kolektīviem, kas piedzīvoja šo 
lielo notikumu.

Un vēl lielāks bija gandarījums, 
ka šo deju varējām dejot jaunajos 
Kuldīgas novada tērpos, kurus iz-
sapņojām un soli pa solim veido-
jām divu gadu garumā. Grezna-
jos Kuldīgas tērpos tērpāmies arī 

svētku gājienā, prezentējot savu 
novadu un savu kolektīvu. Liels 
paldies jāsaka Stopiņu novada 
domei, kas finansiāli palīdzēja 
puišu balto mēteļu tapšanā. Savu-
kārt sapni par greznajiem meitu 
tērpiem palīdzēja realizēt nodibi-
nājums „Iedvesmas fonds”, kas ne-
atteica finansiālo palīdzību. Ar šo 
fondu mūs saista arī iepriekšēja 
sadarbība – pirms pāris gadiem ar 
fonda atbalstu tapa kolektīva linu 
darba tērpi gan meitām, gan pui-
šiem, un tajos nodejoti neskaitāmi 
koncerti, arī festivāls Ungārijā. 

Tuvojas rudens, dejotājiem 
jaunā deju sezona. Sāksies jauns 
ceļa posms ar jauniem piedzī-
vojumiem un izaicinājumiem. 
Varbūt arī Tu, kas pašlaik lasi šo 
rakstu, jūti sevī aicinājumu kļūt 
par daļu no mūsu kopuma – būt 
un piedalīties? Ja tā – tiekamies 
jaunajā sezonā!

Aiga Medne,
VpDK „Stopiņš” vadītāja 

jauno deju sezonu sagaidot
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Veselības veicināšas projekta („Stopiņu novada iedzīvotā-
ju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”, 
Nr. 9.2.4.2/16/i/014.)

✓ Vingrošana jaunajām māmiņām. Var ņemt līdzi mazuļus. Nodar-
bības vada sertificēti fizioterapeiti: 
•	 Ulbrokā – Policijas ēkas 2. st. zālē plkst. 10.30 (trešdienās);
•	 Sauriešos – Kazāru ielā 4-82 plkst. 10.30 (piektdienās).

Par iespēju piedalīties nodarbībās jāsazinās ar fizioterapeiti Viju Tra-
čumu, rakstot uz e-pastu vija@vingrot.lv vai sūtot īssziņu uz tālr. nr. 
26464868. Lūgums informēt gadījumā, ja pēc pieteikšanās kādu apstākļu 
dēļ tomēr nav iespējas apmeklēt nodarbības!

✓ Nūjošanas nodarbības Sauriešos no 4.09. Nodarbību sākums – plkst. 
19.00 pie Burtnieku ielas un Meža ielas krustojuma. Nodarbības notiks 
otrdienās un ceturtdienās (4., 6., 11., 13., 18., 20. un 25. septembrī). 
Nodarbības vadīs sertificēta trenere Linda Andrusa.

Bezmaksas aktivitātes septembrī

Īsumā: jau esam apmācījuši bibliotēkas lietotājus, kā ieslēgt un iz-
slēgt datoru, kā rakstīt Word dokumentu un kā interesanti izmantot 
internetu. Piedāvājam atkārtot zināšanas un iemācīties ko jaunu!

Tāpat kā visi skolēni, septembrī jūs varēsiet atsākt mācības „jaunā klasē”. 
Un šoreiz kā pirmos mācību priekšmetus apgūsim bibliotēkā bez maksas 
pieejamās abonētās datu bāzes, kuras arī paši bibliotekāri mēdz izmantot savā 
ikdienā. Skatīsim datubāzi „News”, kura piedāvā senākus un jaunākus rakstus 
periodikā par jūs interesējošiem cilvēkiem, notikumiem, tēmām. Otra datu 
bāze – „Letonika” – noderēs dažādu vārdnīcu un enciklopēdiju izmantošanā. 
Te būs iespēja vairākus latviešu literatūras darbus lasīt elektroniski. Tepat arī 
valodas uzziņas, pasakas, Kultūras kanons. Īpaši atšķirots Digitālais saturs 
mācībām, tāpēc iegūt zināšanas par šo un otru datu bāzi aicinām ne tikai 
pieaugušos, bet arī skolēnus.

Oktobrī piedāvājam apgūt zināšanas, kā efektīvi izmantot bibliotēkas elektro-
nisko katalogu. Tai skaitā – izdevumu meklēšana, pasūtīšana un pagarināšana 
elektroniski. Novembrī apskatīsim tēmu, kā e-vidi izmantot pakalpojumu un 
rēķinu apmaksai. Bet ziemas sniegu un salu decembrī baudīsim ar interneta 
palīdzību, apgūstot Ziemassvētku tradīcijas un rotājumus.

Pierakstīties un individuālajām nodarbībām varat bibliotēkā vai pa tālruni 
67910503. Gaidām jūsu pieteikumus!

Vairāk par datu bāzēm varat izlasīt Stopiņu mājaslapas Ulbrokas bibliotē-
kas sadaļā Informācijas resursi/ Datubāzes (http://www.stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes).

Ieva Mūrniece, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe

Ulbrokas bibliotēka aizvien aicina apgūt 
datorprasmes ar bibliotēkā pieejamajiem 
resursiem. 

Uz nodarbībām tiek aicināti Stopiņu novada pirms-
skolas un jaunākā skolas vecuma bērnu vecāki, vec-
vecāki, audžuvecāki, aizbildņi, auklītes, kā arī visi 
citi interesenti, kuriem ir tuvi bērnu tikumiskās un 
sociālās audzināšanas jautājumi. 

Nodarbība: 17.09.2018. no plkst. 17.00 līdz 19.00 – „Bēr-
nu tikumiskā audzināšana”.
Nodarbībā tiks sniegts ieskats par: 
•	 normatīvajos aktos iekļautajām audzināšanas vadlīnijām;
•	 vecāku lomu bērnu tikumiskajā audzināšanā; 
•	 vecāku lomu attieksmju pret sevi, citiem un apkārtni 

veidošanā; 
•	 vecāku lomu bērnu piederības izjūtas ģimenei stipri-

nāšanā;

•	 vecāku lomu nacionālās pašapziņas veidošanā.
Nodarbība: 20.09.2018 no plkst. 17.00 lidz 19.00 – „Bērnu 
sociālā audzināšana”.
Nodarbībā tiks:
•	 apskatīts jautājums, kā veicināt pirmsskolas un jaunākā 

skolas vecuma bērnu sociālo kompetenču attīstību vecāku 
un bērnu savstarpējās mijiedarbības procesā;

•	 sniegti praktiski ieteikumi sociālo kompetenču (em-
pātijas, gādīguma, sadarbības prasmju) attīstīšanai un 
pilnveidošanai.

Nodarbības notiks Ulbrokā, Institūta ielā 34A, PII „Pie-
nenīte” skolotāju istabā. Nodarbības vadīs PII „Pienenīte” 
izglītības psiholoģe Evita Anča.
Nodarbības būs bez maksas – tās notiks Stopiņu novada 
pašvaldības finansēto projektu ietvaros.

„Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”.
Divu nodarbību cikls š.g. 17.09. un 20.09.

Semināra vadītāja: Dace Siliņa, izaugsmes veicinātāja, radošo 
darbnīcu vadītāja.

Darbnīcu norises vieta: dienas centrs „Saurieši”, Burtnieku iela 
7-1A, Saurieši, Stopiņu novads.

Darbnīcu norises datumi: 8. septembris, 13. oktobris, 17. novembris.
Darbnīcu norises laiks: 12.00–13.30.

Pieteikšanās: pa tālruni 67956786 vai e-pastu dc.sauriesi@stopini.lv.
Vietu skaits ierobežots!

Aicinām apmeklēt radošo darbnīcu„Latvju spēka zīmju tinglošana”.
Izveido gleznu no dzijas!

Uz koka dēlīša no nagliņām Tu izveidosi zīmējumu – 
latvju spēka zīmi. Tad ar krāsainām dzijām uz nagliņām 

„izkrāsosi” zīmējumu un iegūsi skaistu glezniņu. 
To sauc par tinglošanu.

Piedalīšanās darbnīcā dos Tev iespēju attīstīt savas 
radošās prasmes un izveidot skaistu mākslas darbu.

Darbnīcā varēsi vairāk izzināt latvju spēka zīmju nozīmi.
Īpaša sagatavošanās nav nepieciešama.

Radošās darbnīcas finansē Stopiņu novada dome.

Lūgums pieteikties pa tālruni 26594388!

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” aicina darbā trauku mazgātāju uz 
1 slodzi uz aizvietošanas laiku no šā gada septembra uz pusotru gadu. 
Atalgojums – 480,00 euro mēnesī (iespējams augstāks), darbs – katru 
dienu 8 stundas. Nepieciešama vidējā izglītība, latviešu valodas prasmes 
vismaz B līmenī, darbs komandā. 

Pieteikties pie vadītājas pa tālr. 67910984, mob. tālr. 26558646 
vai klātienē darba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Programmā: Stopiņu novada uzņēmēju biedrības dibināšana; 
diskusijas par Stopiņu novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam projektu.

Dalībniekiem pieteikties, sūtot e-pastu uz adresi planotajs@stopini.lv.

Stopiņu novada uzņēmēju tikšanās
Stopiņu novada dome 2018. gada 3. oktobrī plkst. 11.00 Ulbrokas kultūras namā organizē Stopiņu novada uzņēmēju tikšanos.
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ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
Literāri tematiska izstāde „Krie-
vu rakstniekam, pedagogam un 
domātājam Ļevam tolstojam  –  
190 (09.091828.–10.11.1910.)”.

Atsākam datorapmācības – otrdienās un 
ceturtdienās!
Bibliotēkas abonēto datu bāzu („News”, 
„Letonika.lv”) izmantošana.
Skatīsim datubāzi „News”, kura piedāvā 
senākus un jaunākus rakstus periodikā 
par jūs interesējošiem cilvēkiem, noti-
kumiem, tēmām. Otra datubāze – „Leto-
nika” – noderēs dažādu vārdnīcu un en-
ciklopēdiju izmantošanā. Te būs iespēja 
vairākus latviešu literatūras darbus lasīt 
elektroniski. Tepat arī valodas uzziņas, 
pasakas, Kultūras kanons. Īpaši atšķirots 
Digitālais saturs mācībām, tāpēc iegūt zi-
nāšanas par šo un otru datu bāzi aicinām 
ne tikai pieaugušos, bet arī skolēnus.
Nodarbībām nepieciešams pieteikties 
savlaicīgi, un tām nav nepieciešamas 
priekšzināšanas. Apmācības veic Stopiņu 
novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieki.
Kontaktinformācija: Ulbrokas biblio-
tēka, tālrunis  – 67910503, e-pasts  –  
biblioteka@stopini.lv.

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS DARBA 
LAIKS 
no 2018. gada 3. septembra
(Ulbroka, Institūta iela 1, LLU TF LTI Ul-
brokas Zinātnes centrs, 2. stāvs): 
pirmdienās – 11.00–19.00; 
otrdienās – 10.00–17.00; 
trešdienās – metodiskā diena (lietotājiem 
slēgta);

ceturtdienās – 11.00–19.00; 
piektdienās – 10.00–17.00;
sestdienās 9.00–14.00.
Pirmdien, 24. septembrī – svētku diena/
brīvdiena (Viņa Svētības pāvesta Francis-
ka pastorālās vizītes Latvijā diena).

Stopiņu novada dzejas diena 2018
Piektdien, 2018. gada 14. septembrī plkst. 
15.00 Dzejas dienas pasākums „..viss ir 
tik vienkārši...” dzejnieka un atdzejotāja 
Pētera Brūvera dzimtajās mājās „Kalēji”, 
Stopiņu novada Līčos. 
Programmā: Stopiņu novada skolu au-
dzēkņu lasījumi un ilustrācijas par te-
matu „Ko es simtgadē gribu pateikt sava 
novada dzejniekam”; otrajā daļā uzstājas 
māsas Indra Brūvere-Daruliene un Zane 
Brūvere-Kvēpa, mūziķi Ingus Ulmanis un 
Aigars Voitišķis.
Interesentu pieteikšanās – Ulbrokas bib-
liotēkā vai pa tālr. 67910503. 
Kontaktpersona: Daiga Brigmane. 
Pasākums brīvā dabā!

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ 
LITERATŪRAS IZSTĀDES
„tulkotājs, tāpat kā jebkura radoša per-
sonība, ir meklētājs, savu ceļu staigā-
tājs.” (jānis einfelds)
Tulkotājai Mudītei Treimanei  –  
70 (1948.).
„…man valoda ir visu iespēju pasaule. 
Neviens nav tik universāls, lai darītu 
visu, bet valodā es tiešām varu jebko. tā 
ir mana brīvības sfēra.” (inese Zandere) 
Dzejniecei un prozaiķei, bērnu grāmatu 
autorei, redaktorei un izdevējai Inesei 
Zanderei – 60 (1958.).

BiBLiotēKāS

DieNAS CeNtRoS

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

SPoRtA PASāKUMi

Latvijas čempionāts florbolā, MājAS 
SPēLeS Ulbrokas sporta kompleksā:

•	 08.09.2018. plkst. 19.00  – „Betsafe 
Ulbroka Oxdog” pret FBK „Valmiera”; 

•	 22.09.2018.  plkst. 19.00  – „Betsafe 
Ulbroka Oxdog” pret „Rubeni”;

•	 29.09.2018. plkst. 19.00  – „Betsafe 
Ulbroka Oxdog” pret „Lekringu”. 

13. septembrī plkst. 18.00 Upesle-
jās – velo sacensības bērniem. 

jUBiLāRi

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt

kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs

mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

(A. Āre) 

Sirsnīgi sveicam augustā dzimušos 
novada jubilārus 70  gadu, 75  gadu, 
80 gadu un 85 gadu jubilejās!
Vēlam gaišumu sirdī, stipru veselību 
un saulainu noskaņojumu!

jAUNDZiMUŠie

Caur mīlestību bērns
Jums, vecāki, ir dots.

Lai izaug gudrs, liels –
Tas Jūsu lepnums, gods.

Sveicam augustā reģistrētos jaundzi-
mušos novadniekus  – 6 meitenītes,  
5 puisīšus un viņu vecākus!
Lai mīlestība, prieks un veselība jūs-
mājās!

LAULĪBAS

2018. gada augustā Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas  

deviņas laulības.
Sirsnīgi sveicam jaunās ģimenes!

MūžĪBā AiZVADĪti

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,

Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 
Guntāru Krauzi, Ainu Lipsi, Nikolaju  
Piļipčuku, Zentu Podāni un Valdu  
Frīdenšteinu mūžībā aizvadot.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
•	 Skolas lietu un mazo bērnu drēbī-

šu tirdziņš-maiņa. Aicinām jaunās 
māmiņas samainīties vai tirgoties 
ar lietām, kas pašiem vairs nav vaja-
dzīgas, un atrast sev nepieciešamo. 
15. septembrī plkst. 12.00–15.00.

•	 Nūjošanas nodarbības instrukto-
ra vadībā: 4., 6., 11., 13., 18., 20., 
25. septembrī plkst. 19.00; tikšanās 
pie Sauriešu robežas Upesleju pusē, 
Burtnieku un Meža ielas krustoju-
mā. Nodarbības – bez maksas, vese-
lības veicināšanas projekta ietvaros.

•	 Filcēšanas nodarbības – sausā filcē-
šana ar adatām no vilnas kārsuma: 
15. septembrī – plkst. 13.00; 22. sep-
tembrī  – plkst.  13.30; 29.  septem-
brī – plkst. 13.00. Nodarbības vadīs 
Marija Puzankova.

•	 Ekskursija uz Rūjienu  – 8.  septem-
brī, izbraukšana  – plkst. 7.20. Pil-
sētas apskate, izstāžu zāle, „Rūjie-
nas saldējums” (degustācija), Ķoņu 
dzirnavas, Naukšēnu vīna darītava, 
Mucu muzejs. Aicinām pieteikties 
tos, kuri vēlas kopīgi paceļot!

•	 Atvadu ballīte no mūsu jaukā itāļu 
brīvprātīgā jaunieša Mattia Lano, 
kurš dienas centrā „Saurieši” 
darbojies no 2017.  gada oktobra 
līdz 2018.  gada 11.  septembrim  – 
10.  septembrī visas dienas garumā 
dažādas aktivitātes, spēles, Mat-
tia pagatavotās kūkas degustācija, 
orientēšanās sacensības pa Saurie-
šu ciematu. 

•	 Latvju spēka zīmju tinglošana  – 22. 
septembrī plkst. 12.00–13.30. No-
darbības vadīs Dace Siliņa. Projektu 
finansē Stopiņu novada dome.

•	 6. septembrī plkst. 16.00 gatavosim 
dāvaniņas Tēva dienai.

•	 13. septembrī plkst. 16.00 – ziedu iz-

gatavošana no kreppapīra.
•	 20. septembrī plkst.16.00  – rokas-

sprādžu izgatavošana.
•	 27. septembrī plkst. 16.00  – pušķu 

veidošana no kļavu lapām. 
•	 Dienas centros kā veltījums Latvijai 

simtgadē norisināsies foto izstādes 
veidošana. Cienījamie Sauriešu ie-
dzīvotāji! Lūdzu jūs piedalīties iz-
stādes veidošanā! Ja jums mājās ir 
fotogrāfijas, kurās redzami Saurieši 
senāk, lūdzu, atnesiet uz dienas cen-
tru, lai foto varētu ieskenēt. Fotogrā-
fijas tiks apkopotas, tiks veidota gan 
izstāde, gan albums par Sauriešiem 
un arī citiem Stopiņu novada cie-
miem senāk un mūsdienās.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
•	 1., 8., 15., 29.  septembrī plkst. 

11.00 – filcēšanas nodarbības, ko va-
dīs M. Puzankova.

•	 4., 11., 18., 25.  septembrī plkst. 
18.00  – elektropulciņš bērniem un 
jauniešiem, ko vadīs I. Larionovs. 

•	 5., 12., 19., 26. septembrī plkst. 
18.00  – līnijdeju nodarbības intere-
sentiem, vadīs A. Smirnova.

•	 6. un 7. septembrī  – sagaidot Tēva 
dienu, apsveikumu gatavošana jau-
kajiem tētiem.

•	 13. septembrī plkst.18.00 – velomīļu 
velosacensības bērniem un jaunie-
šiem no 2 līdz 15 gadu vecumam.

•	 18., 20., 25., 27.  septembrī plkst. 
18.00 – vēderdeju nodarbības intere-
sentēm, vadīs I. Alijeva.

•	 22. septembrī  – dienas centra aktī-
vistu ekskursija uz Smiltenes novadu.

•	 28. septembrī plkst. 16.00  – Miķeļ-
dienas radošās darbnīcas bērniem.

•	 Trešdienās, piektdienās  – galda te-
niss pieaugušajiem.

•	 Sestdienās  – solo dziedāšanas no-

darbības (pēc vienošanās ar pasnie-
dzēju S. Fībigu).

CEKULES DIENAS CENTRĀ
•	 3. septembrī  – dāvanu un apsveiku-

mu gatavošana Tēva dienai.
•	 8. septembrī plkst. 15.00 – Tēvu sveik-

šana ar bērnu paštaisītām dāvanām.
•	 14. septembrī plkst. 18.00 – „Māmi-

ņas virtuves noslēpumi”, „Rudens 
garšas” dārzeņu un augļu salāti.

•	 18. un 20. septembrī – radošā darbnī-
ca bērniem „Rudens krāsas”, zīmē-
šana un aplikācijas.

•	 21. septembrī plkst. 18.00 – „Māmi-
ņas virtuves noslēpumi”, gatavosim 
mini suši.

•	 No 24.  septembra gatavosimies Mi-
ķeļdienai. Veidosim kompozīcijas no 
dārzeņiem un augļiem.

•	 29. septembrī  izstāde „Rudens krā-
sas”.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
•	 No 4. līdz 15.  septembrim  – kolāžu 

gatavošana bērniem no krāsainām 
līmplēvēm.

•	 No 5. septembra katru trešdienas 
vakaru no plkst. 17.00 līdz 20.00  – 
4. radošo nodarbību cikls „Polimēr-
masas veidošana”. Gatavosim zie-
dus, rotas, piespraudes u.c. 

•	 15. un 29. septembrī sestdienu rī-
tos plkst. 10.00 līdz 13.00 – projekta 
„Katram savu tautastērpu arī Stopi-
ņos!” 3. daļa. Uzsāksim linu priekš-
auta šūšanu un izšūšanu. Nobeigsim 
jostu aušanu. Aicinām iesaistīties 
ikvienu interesentu!

•	 No 11. līdz 29.  septembrim katru 
ceturtdienu no plkst. 16.00 – „Ģipša 
liešanas pēcpusdienas” ikvienam 
dienas centra apmeklētājam.

•	 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku atskaņās aicinām 
uz mūsu novadnieka Viktora Vinde-
ļa tautastērpu saktu, rotu, Dziesmu 
svētku nozīmīšu kolekcijas izstādi! 
Aicinām ikvienu iepazīt mūsu kultūr-
vēsturisko mantojumu!

•	 Dienas centrs uzsāk jaunu akciju 
„Tirdziņš–Maiņa–Andele!” ar bērnu 
skolas lietām, mazo bērnu drēbītēm. 
Katru ceturto sestdienu no plkst. 
14.00 līdz 16.00 aicinām ikvienu inte-
resentu mainīties, tirgoties un ande-
lēties! Septembrī – 22.09.2018.

•	 22. septembrī „Gardēžu klubiņš” no 
plkst. 11.00 līdz 13.00. Nodarbības 
tēma – „Sacepums”!

•	 Nūjošanas nodarbības  – katru otr-
dienu un ceturtdienu no plkst. 12.00 
līdz 14.00. Nūjas nodrošina dienas 
centrs.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
•	 Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 

13.00  – Vingrošana senioriem. No-
darbības vadīs Brigita Krieva. Pie-
teikšanās – dienas centrā.

•	 Otrdienās, plkst. 18.00 – radošās no-
darbības.

•	 Ceturtdienās plkst. 17.00 – radošās 
nodarbības bērniem: 6. septembrī – 
apsveikumu veidošana Tēva dienai; 
13. septembrī – „Drošs ceļš uz sko-
lu”; 20. septembrī – „Rudens veltes”; 
27. septembrī – „Ražas svētki”.

•	 Sestdienās no plkst. 11.00 līdz 
13.00 – nūjošanas nodarbības. Iesil-
dīšanās un starts – pie dienas cen-
tra. Dienas centrā ir pieejami 10 nūju 
pāri.

•	 Sestdien, 15.  septembrī plkst. 
16.00  – „Gardēžu klubiņš”, veselīgi 
ēdienu krājumi ziemai.

•	 Sestdien, 29. septembrī plkst. 16.00 –  
galda spēļu pēcpusdiena.

LĪDZjūtĪBA

Koks nezina, 
kad vētrā tas lūzīs,

Ne cilvēka sirds, 
kad pukstēt tā stās...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar 

Valdas Frīdenšteinas piederīgajiem, 
viņu mūžības ceļā pavadot.

Stopiņu novada domes 
un Stopiņu novada bāriņtiesas kolēģi

21. septembrī 
plkst. 19.00 

Ulbrokas kultūras namā – 
Stopiņu novada 

māksliniecisko kolektīvu 
jaunās sezonas 

atklāšanas pasākums:

MELNĀ KOMĒDIJA
„PĒDĒJAIS VALSIS”

pēc Volfganga Kolhāzes un Ritas 
Cimmeres lugas „Zivs četratā” 
motīviem.
Aicina Stopiņu novada amatier-
teātris „Dille”.
Režisors – Indulis Smiltēns.
Ieeja – bez maksas.
Ap plkst. 21.00 –
Stopiņu novada māksliniecisko 
kolektīvu jaunās sezonas atklāša-
nas saviesīgais pasākums.

Ieeja – Stopiņu novada mākslinie-
cisko kolektīvu dalībniekiem.

Stopiņu novada 
Pensionāru biedrība 

15. septembrī rīko ekskursiju.
Maršruts: 

Garīkas–Kazdanga–Aizpute.

Autobuss: 

Pieteikšanās – pa tālruņiem 
29423944 (Alise), 26332071 (Marga).

8.00 – Ulbroka, dome; 
8.10 – Līči; 
8.20 – Upeslejas; 
8.30 – Saurieši.


