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Latvijas Nacionālajā teātrī (to-
laik Rīgas pilsētas Otrajā te-
ātrī) tika proklamēta Latvijas 
Republika. Šī diena ir Latvijas 
dzimšanas diena  – svētki, ko 
svinam visi kopā, jo valsts ir 
cilvēki, kuri tajā dzīvo. 
Mīlestība pret valsti sākas mūsu ģi-
menēs un turpinās mūsu ikdienas 
vārdos, domās un darbos. Izkopsim 
šo mīlestību pret mūsu Latviju labos 
darbos, jo mūsu valsts ir bagāta ar 
gudriem, talantīgiem un ar milzu 
darba spējām apveltītiem cilvēkiem! 
Ar krietnu darbu un godprātību 
mēs spējam sasniegt savus saprātī-
gi izvirzītos mērķus – mazākus vai 
lielākus, bet visi ir vienlīdz nozīmī-
gi ikvienam. Novēlu katram izdarīt 
mūsu valsts labklājībai tik, cik ik-
viens tiešām spēj paveikt, apzinoties 
savas iespējas, zināšanas un talantus, 
lai katrs varētu būt lepns par savu 

valsti! Novēlu, lai mūsu vārdi saskan 
ar mūsu darbiem! 

Latvija ir tieši mums – Latvijas 
tautai vissvarīgākā un nozīmīgākā 
zemeslodes daļa, kura mirdz kā 
dzintars mūsu Baltijas jūras krastā, 
un tikai mums pašiem ir jābūt tik 
viediem, lai, šo dzintaru spodrinot, 
mēs saglabātu visas tā pamatvērtības 
un izceltu spozmi; lai, to sasildot, 
mēs pretī saņemtu spēku ticēt, cerēt, 
mīlēt un darīt! 

Stopiņu novada domes vārdā sir-
snīgi sveicu Latvijas simtgades ju-
bilejā! Paldies visiem mūsu novada 
ļaudīm par patriotismu un piederī-
bu savam novadam un Latvijai! Lai 
svētki izdodas skaisti un neaizmirs-
tami, jo arī tos mēs veidojam paši – 
ar attieksmi, darbiem un klātbūtni!

Saules mūžu Latvijai!
Vita Paulāne,

Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāja

Latvijai 100
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Latvijai 100 – Jānim Apīnim 101
Kad Latvija svin savu 100. jubile-
ju, mēs īpaši suminam cilvēkus, 
kuri ir mūsu dārgās dzimtenes 
vienaudži. Viņi ir pieredzējuši 
visas varas un valdības, bijuši ar 
mūsu Latviju gan priekos, gan 
bēdās, un viņu stāsti līdzinās 
vēstures grāmatai – patiesai un 
no pirmavota topošai. Šo cilvēku 
stāsti ir kā zelta graudi mūsu iz-
pratnē par dažādu laiku notiku-
miem mūsu valsts veidošanas 
stāstā. Šodien savā stāstā ar 
mums ir piekritis dalīties novad-
nieks Jānis Apīnis, kurš šogad 
novembrī svinēs 101. dzimšanas 
dienu. 

Jāņa dzīve sākās Zemgalē, Jēkabpils 
rajona Viesītē. Pats jubilārs izteicies – 
piedzimis gan viņš esot vilcienā, kad 
vecāki pēc Pirmā pasaules kara at-
griezušies no bēgļu gaitām atpakaļ 
dzimtenē. Apstākļi bijuši diezgan 
trūcīgi, un bērnība lielākoties gan 
viņam, gan māsām pagāja dažādos 
darbos. Jānis sevi atceras 12 gadu 
vecumā, vasarā vienu pašu ar iejūgtu 
zirgu un arklu vagojam kartupeļus; 
bijuši arī dažādi citi lauku darbi. Jānis 
ir pabeidzis Viesītes pagastskolu. Jau 
no bērnības viņam paticis domāt par 
dažādiem tehniskiem jautājumiem. 
Pēc skolas beigšanas viņu interesēja 
divas lietas – dziedāšana un dzelzceļš. 
Ar dziedāšanu vien iztiku viņš nebūtu 
varējis nopelnīt, un, tā kā Viesītē bija 
dzelzceļa depo, bija skaidrs, ka darbs 
būs, Jānis iestājās Gulbenes arodskolā. 
Viņam ir īpašs stāsts par arodskolas 
pabeigšanu: „Bija pēdējais mācību 
gads, un tajā laikā bija arī draugu 
būšanas, un tad es sapratu, ka varu 
skolu arī nepabeigt; taču bija tāds no-
teikums, ja pēdējā gadā mēnesi slimo, 
tad eksāmenu drīkstēja pārlikt. Izstu-
dēju medicīnas grāmatas un izvēlējos 
aklo zarnu. Aizgāju pie skolas ārsta, 
tad pie augstāka ārsta – stāstīju, kur 
sāp un kā, un viņi atzina, ka man ir 
aklās zarnas iekaisums. Aizgāju uz 
Gulbenes slimnīcu  – izgrieza man 
aklo zarnu. Dakteri vēl brīnījās: „…
tā zarna taču viņam pavisam vesela 
izskatās!” Pagulēju slimnīcā, pēc tam 
mājās, un bija iespēja skolu pabeigt. 
Tā bija mana lielā apziņa vecāku 
priekšā, ka skola ir jāpabeidz.”

Pēc Gulbenes arodskolas beig-
šanas Jānis sāka strādāt dzelzceļu 
darbnīcā pie depo. Blakus darbnīcai 
bija ugunsdzēsēju stacija, kur Jānis 
darbojās ar ugunsdzēsēju mašīnu 
un ieguva arī autovadītāja apliecību. 
Sākoties okupācijai, viņš tika arestēts 

un vairākus mēnešus turēts dažādos 
Latvijas cietumos. Daugavpils cietu-
mā viņš piedzīvojis lielu šoku: „Kad 
sākās bombardēšana, bumbas sprāga 
cietumam vienā un otrā pusē, bet aiz-
bēgt nav iespējams, jo esi ieslodzīts… 
šoks un bailes…” Būts arī Stūra mājā 
uz pratināšanu. Ziemu viņš pavadījis 
cietumos, un tad lopu vagonā ticis 
izvests uz Sibīriju. 

10  gadi pavadīti izsūtījumā, kur 
klājies ļoti grūti. Grūtākie bijuši pir-
mie trīs gadi. Vispirms dzelzs rūdas 
raktuves Kušvā, pēc tam dzelzceļa 
būvniecībā. Darbs bijis ļoti smags, 
ēdiens – ļoti slikts, tādēļ vienu brīdi 
ķermeņa svars nokrities līdz 35 kg. 
Izglābusi tehniskā izglītība, jo kāds 
uzzinājis, ka Jānim ir profesionālās zi-
nāšanas. Viņu pieņēma darbā iekārtu 
apkalpošanai. Vēlāk viņš ticis aizvests 
strādāt uz fabriku Ņižņijtagilā. Jānim 
tika piedāvāts konstruktora darbs. 
Vilnas ražošanas nodaļā sievietes, 
kuras arī bija izsūtījumā, strādājušas 
ar sērskābes sastāvdaļām, ko izman-
toja voiloka un vilnas ražošanā. Šajā 
telpā elpot bija gandrīz neiespējami, 
un vadība sapratusi, ka nepieciešama 
ventilācija, ko piedāvāja ierīkot Jānim. 
Jānis atceras: „Kaut kā jau ventilators 
bija jāierīko. Es izbūros cauri daudz 
kam. Es cīnījos diezgan ilgi, jo kaut 
kā ventilators augšā bija jādabū. Un, 
kad laida to ventilatoru vaļā, tad viss 
tur augšā putēja. Bet viss izdevās un 
darbojās.” Jānis saņēma atzinību, un 
turpmākie izsūtījuma gadi jau aizritēja 
nedaudz vieglāk.

50.gadu vidū Jānis atgriezās Latvi-

jā: „Sākās jauna dzīve. Darbu varēja 
dabūt ne tuvāk kā 100 km no Rīgas. 
Devos uz Jēkabpili. Darbnīcās pie 
rūpkombināta gāju runāt, skatos, kā 
viņi prasti strādā, sāku teikt, ka va-
jadzētu tā un tā. Pieņēma mani par 
metinātāju. Uztaisīju dažādas degvielas 
kannu štances, radīju jaunu iekārtu 
autogēniskai metināšanai. Tad vadība 
sāka interesēties, kas es tāds esmu un 
pieņēma mani par inženieri-mehāni-
ķi. Viss jau bija labi, dzīve ritēja savu 
gājumu. Vienā jaukā dienā pie mums 
atbrauca kontrole no ministrijas un 
skatos – viena tāda smuka sieviete. 
Grāmatvežu nebija uz vietas un nāca 
uz kabinetu pie galvenā inženiera. 
Man jau bija vieta ar galveno inže-
nieri, bet viņš brauca uz Rīgu un teica 
man, nu Jāni, tad tu ar viņu te paliec. 
Paliku, sākām runāt un pēc divām 
nedēļām Rīgā mēs sarakstījāmies. 
Sieviņa Elza dzīvoja Rīgā. Jāsāk bija 
domāt, cik tad Rīgā dzīvosi nepierak-
stīts. Vienā dienā braucu no Jēkabpils 
uz Rīgu ar motociklu pa Daugavpils 
šoseju, un nezinu, kāpēc es nogrie-
zos Salaspilī. Nogriezos pa smilšainu 
ceļu Rīgas virzienā un nonāku šeit 
pat, kur tagad mēs esam un pretī 
man nāk viens no tiem vīriem, ar ku-
riem biju kopā Kušvā. Viņš uzklausīja 
manu stāstu un teica: ej tepat, Ulbro-
kā uz kantora māju pie priekšnieka  
(LLMEZPI Mašīnu traktoru stacija) 
un dabūsi darbu. Un divu stundu 
laikā man bija darbs šeit un pieraksts.’’

Jānis strādāja vispirms par metinā-
tāju, bet drīz vien izveidoja Eksperi-
mentālo mašīnbūves darbnīcu (EMD), 

kas nodarbojās ar dažādu iekārtu ra-
dīšanu lauksaimniecībai. Sarunas laikā 
Jānis rāda daudzās goda grāmatas un 
atzinības rakstus par sasniegumiem. 
Ulbrokā viņš nostrādājis 19 gadus, vēl 
19 – elektro iekārtu rūpnīcā „Jauda”. 
Darba gados viņam tika piešķirta 
zeme Ulbrokā, Ezermalas ielā. Jānis 
pastāvīgi uzkonstruējis un uzbūvējis 
māju, kur dzīvoja kopā ar kuplu ģi-
meni un ar sieviņu vēl nesen svinēja 
dimanta kāzu jubileju. 

Jānim kopš agras bērnības paticis 
dziedāt: „Atnākot uz Ulbroku, šeit 
nekā nebija    – pat nevienas istabi-
ņas, kur pulcēties. Mēs, trīs cilvēki, 
nolēmām dibināt kori. Braucām uz 
Līču vietējo ansambli, lai piedalītos un 
ar laiku uzsāktu kaut ko savu. Mūsu 
kustībai pievienojās vēl vairāki cilvē-
ki, un mēs dibinājām savu ansambli. 
Mainījās institūta direktors, un viens 
traktora šķūnis tika pārveidots par 
klubu (tagadējais Ulbrokas kultūras 
nams). Grīdu mēs likām pašu sarīkotā 

talkā. Tā mēs izveidojām klubu un 
radās Ulbrokas vīru koris. Mūsu vīru 
koris bija tas, kas atvēra durvis kultū-
ras dzīves attīstībai Ulbrokā. Vienā no 
Vislatvijas sacensībām Ulbrokas vīru 
koris ieguva 3. vietu. Ulbrokas vīru 
koris divas reizes piedalījies dziesmu 
svētkos.” 

Uz jautājumu, ko Apīņa kungs 
novēl Latvijas simtgadei, viņš saka: 
„Mūsu laiks ir beidzies, jaunajiem 
jāpārņem groži. Jaunatnei jāpaliek 
dzimtenē un savs karogs – sarkanbalt-
sarkanais – stingri jātur savās rokās, 
un brīvi jādzied mūsu skaistā himna 
„Dievs, svētī Latviju!”

...diemžēl, novembra sākumā mū-
žībā aizgāja Jāņa Apīņa dzīvesbiedre 
Elza. Stopiņu novada domes vārdā 
izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim 
Apīnim, ģimenei un piederīgajiem, 
Elzu Apīni mūžībā pavadot.

Anna Imbrate-Siliņa,
izdevuma „Tēvzemīte” redaktore

Sestdien, 15. decembrī plkst. 16.00
Ulbrokas kultūras namā

Stopiņu novada māksliniecisko kolektīvu Ziemassvētku koncerts„Sajūti svētkus!”
Ieeja brīva!

Pēc koncerta – muzikāls groziņu vakars koncerta dalībniekiem un klausītājiem! 

Sestdien, 1. decembrī plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā

Stopiņu novada VPDK „Stopiņš” 
DRAUDZĪBAS SADANCIS

Ieeja brīva!
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Novembris  – Latvijas valsts 
simtgades svinību centrālo 
notikumu kulminācijas mēne-
sis. Simtgades svinības ir ie-
spēja godam un cienīgi, lepni 
un priecīgi svinēt valsts simto 
dzimšanas dienu, izstāstīt Lat-
vijas stāstu un veidot nākotnes  
Latviju. Ikvienam Latvijas cilvē-
kam ir iespēja piedalīties un kļūt 
par šī vēsturiski unikālā notiku-
ma līdzveidotāju.

Stopiņu novadā pasākumi LV100 
zīmē notiks 9., 11. un 17. novembrī. 
Piektdien, 9.  novembrī, plkst.  18.00 
Ulbrokas kultūras namā sveiksim šī 
gada apbalvojuma „Stopiņu novada 
Goda pilsonis” nominantus: Āriju 
Vītoliņu, Aiju Šibajevu, Viktoru Vin-
deli un Alvilu Altmani. Pēc apbalvo-
šanas ceremonijas ar vēsturiski izzi-
nošu patriotisku dziesmu koncertu 
visus klātesošos sveiks Latvijā plaši 
pazīstamā vīru kopa „Vilki”, kura pa-
gājušogad nosvinēja savu 25 pastāvē-
šanas gadadienu. 

Ik gadu 11.  novembrī, Lāčplēša 
dienā, Latvijā tiek iedegtas neskaitā-
mas sveces, atceroties Latvijas valsts 
armijas uzvaru pār Rietumkrievijas 
Brīvprātīgo armiju jeb Bermonta ka-
raspēku 1919. gada 11. novembrī. Pie-
minot šo notikumu, Lāčplēša dienā 
tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji. 

11. novembrī aicinām visus inte-
resentus piedalīties Lāčplēša dienas 
atcerei veltītajā lāpu gājienā Stopiņu 
novadā. Lāpu gājiens aizsāksies plkst. 
16.00 no Stopiņu novada domes un 
tradicionāli noslēgsies pie Lāčplēša 
ordeņa kavalieru piemiņas akmens. 
Plkst. 17.00 sāksies svinīgais pasā-
kums kopā ar Zemessardzes 19. ba-
taljona zemessargiem un Ulbrokas 
vidusskolas jaunsargiem. Pasākumu 
bagātinās mākslinieku Anitas Grūbes, 
Andra Daņiļenko un Valda Zilvera 
uzstāšanās koncertā „Es gribu dzīvot 
Latvijā”. Vakara izskaņā aicinām ikvie-
nu novada iedzīvotāju iedegt savos 
nama logos atmiņu liesmiņas. 

Latvijas valsts simtgades svētku 
kulminācija Stopiņu novadā notiks 

17. novembrī Līgo parkā. Plkst. 15.00 
skaistā un vērienīgā koncertā „Mūsu 
dziesmas Latvijai” piedalīsies populāri 
un tautā mīlēti mākslinieki un simt-
gades personības: Olga Dreģe, Ieva 
Akuratere, Rēzija Kalniņa, Ilze Dze-
nīte, Lilita Ozoliņa, Aija Andrejeva 
un Alex. Koncerta moto: „Mūzika, 
vārdi, dziesmas kā spēks vienmēr ir 
vienojuši mūsu valsti un dziesmas. 
Mēs to darām, ticot un apzinoties, ka 
ikviens vārds, katra skaņa rada mūsu 
realitāti. Tālab šis koncerts ir kā mūsu 
kopīgā lūgšana un pateicība par mūsu 
neatkarīgo valsti – Latviju.”

Plkst. 17.00  Līgo parkā izskanēs 
Elzas Rozentāles un viņas etnodžeza 
grupas „Bur Mani” latviskā koncert-
programma. Tajā visi kopā varēsim 
dziedāt līdzi gan latviešu tautasdzies-
mām jaunās apdarēs, gan populārām 
latviešu melodijām, piemēram, „Dū-
dieviņš” un „Piekūns skrien debesīs”, 
un citām. Izskanot pēdējai koncert-
programmas kompozīcijai, gaisā 
uzmirdzēs Latvijas simtgades svētku 
ugunszīmes. 

Pasākuma trešajā daļā  – kara-
oke ballītē – latviešu dziesmas būs 
iespējams dziedāt gan uz skatuves, 
gan no skatītāju rindām. Savu dzies-
mas mīlestību Latvijai un novadam 
dāvinās dažādu iestāžu pārstāvji un 
kolektīvi. Pasākumu vadīs Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas (UMMS) 
direktore Vita Pinne un Latvijas  
Nacionālā teātra aktieris Gundars 
Grasbergs. Pasākums plānots aptuveni 
līdz plkst. 20.00. Darbosies kafejnīcas, 
būs iespēja sasildīties pie lielā uguns-
kura, gaidāmi arī dažādi pārsteigumi. 

Lāčplēša dienas atceres godināšanas 
pasākumos un Latvijas Republikas 
proklamēšanas 100. gadadienai vel-
tītajos svētku pasākumos ikviens ir 
aicināts piespraust pie apģērba sar-
kanbaltsarkano Latvijas valsts karoga 
krāsu lentīti un izjust lepnumu par 
piederību savai zemei un tautai, jo 
mēs katrs esam Latvija. Svinēsim 
Latviju! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama 

vadītāja 

Svinēsim Latviju!
No šī gada 24. septembra 
līdz 28.  septembrim Itālijā, 
pilsētā Vasto notika 4. starp-
tautiskā tikšanās–mācību ak-
tivitāte „Erasmus+” projektā 
„Zinātnieki darbībā” (projekta  
Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350). 

Projekta otrā pamatdarbība (Key 
Action 2) bija „Sadarbība inovā-
cijas veicināšanai un labas prak-
ses apmaiņa, tās pamatmērķis: 
attīstīt nepieciešamās pamatie-
maņas (matemātikā, valodā un 
tehnoloģijās) bērniem, transfor-
mējot zināšanas spēļu aktivitā-
tēs; metodoloģija – veidot prak-
tiskus eksperimentus/aktivitātes, 
izmantojot teorētiskās zināšanas 
reālās situācijās, un mērķis bija 
savienot abus zināšanu veidus un 
nodrošināt vienotu mācību proce-
su. Uz šo tikšanos devās Upesleju 
internātpamatskolas-rehabilitācijas 
centra (UIRC) komanda: direk-
tore Irēna Frankoviča, projekta 

koordinatore Latvijā logopēde 
Svetlana Stepane, pirmsskolas 
metodiķe Sanita Tošena, psiho-
loģe Zane Gulbe un pedagoģe 
Jeļena Verhuškina, lai ar Itālijas, 
Portugāles, Turcijas un Anglijas 
pedagogiem dalītos pieredzē un 
gūtu jaunas idejas profesionālās 
darbības kvalitātes paaugstinā-
šanai, šoreiz īpaši akcentējot, kā 
radoši veicināt bērniem matemā-
tikas apguvi. Katras dalībvalsts 
pedagogi pirms tikšanās bija 
kvalitatīvi un intensīvi strādāju-
ši, lai izmantotās metodes, dar-
bību ar bērniem, idejas ietvertu 
video materiālos, fotogrāfijās un 
prezentācijās, kas sniegtu pēc ie-
spējas plašāku ieskatu citu valstu 
pedagogiem materiāla turpmākai 
izmantošanai profesionālajām va-
jadzībām. Tika sniegts ieskats gan 
teorijā, gan praksē. Visas mācību 
aktivitātes laikā kolēģi no Itālijas 
uzsvēra, ka matemātika patiešām 
ir visur: krāsās, formās, figūrās, 

kas ietvertas keramikas darbos, 
dabā, lielveikalā, mūzikas ritmā 
un arī pavārmākslā. Dalībvalstu 
pārstāvji tika iepazīstināti ar dar-
bu Itālijas pirmsskolas izglītības 
iestādē un iesaistīti kopīgās no-
darbībās un uzdevumos ar bēr-
niem. Protams, tika iepazīta arī 
vietējā kultūra: mūzika, dziesmas, 
dejas, pavārmāksla. UIRC peda-
gogi ir ļoti iedvesmoti, uzlādēti 
ar jaunām zināšanām, atklāsmēm 
un metodēm, ko izmantot darbā 
ar bērniem, veicinot radošuma 
un zināšanu apvienošanu, sek-
mējot bērnu izglītības procesu. 
Nākamā šī projekta starptautis-
kā tikšanās notiks 2019.  gada 
martā Anglijā, kad katras da-
lībvalsts pedagogi iepazīstinās 
ar radošām metodēm un pieeju, 
kā bērniem veicināt tehnoloģiju 
apguvi, ietverot konstruēšanu, 
arhitektūru, veidošanu u.tml.

Zane Gulbe, 
UIRC PII psiholoģe

„Erasmus+” projekta „Zinātnieki 
darbībā” 4. starptautiskā tikšanās

Jau trešo gadu Stopiņu novadā 
notiek atbalsta pasākumi jau-
niešiem, ko finansē Eiropas 
Sociālā fonda projekts „PROTI 
un DARI!”. 

Tā izstrādātajā programmā ie-
saistīti 16  jaunieši vecumā no  
15 līdz 29 gadiem (ieskaitot). 
Daudzi Stopiņu novada jaunieši 
ir uzlabojuši savas prasmes un 
papildinājuši zināšanas sev inte-
resējošās jomās. Vairāki ir apmek-
lējuši angļu valodas kursus un 
praktiskās darbnīcas nodarbības 
„PROTI un DARI!” programmā 
un veiksmīgi iekļāvušies darba 
attiecībās vai mācību procesā.

Programmā plānots katram 
jaunietim viņa individuālo pras-
mju, interešu, iegūtās izglītības 
un attīstības līmenī izstrādāt in-
dividuālu pasākumu programmu, 
ko veido četras daļas: personības 
attīstības, iekļaušanās sabiedrī-
bā, „darba tikums”, mūžizglītības 
kompetence. Šādas individuālas 
jaunieša pasākumu programmas 
vidējais ilgums ir četri mēneši, 
kuros jaunietis saņems indivi-
duāla mentora atbalstu, indivi-
duālas konsultācijas, iesaistoties 
dažādās pasākumu programmā 
paredzētajās aktivitātēs (ieskai-
tot dalību nometnēs, semināros, 
sporta aktivitātēs, kultūras pa-

sākumos u.c.) un ekskursijās uz 
uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē 
uzņēmumā u.c.

2018. gada oktobrī plānots pa-
rakstīt Vienošanos par līguma 
Nr. 8.3.3.0/15/I/001 NR. 6-13/55 
pagarinājumu līdz 2020. gada de-
cembrim. Aicinām novada jaunie-
šus pieteikties projektā!  

Pieteikties dalībai un saņemt 
informāciju par projektu iespē-
jams pie projektu vadītājas pa 
tālruni 27757387 vai rakstot uz 
e-pastu ilze.klavina@stopini.lv.

Ilze Kļaviņa, 
Stopiņu novada

 projektu vadītāja

Turpinās atbalsta projekts jauniešiem

Stopiņu novada pašvaldības 
2018. gada finansētajos pro-
jektos PII „Pienenīte” notika 
nodarbību cikls „Bērnu tiku-
miskā un sociālā audzināša-
na”. Projektā jūnijā, augustā 
un septembrī visi interesenti, 
kam ir tuva pirmsskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērnu 
tikumiskā un sociālā audzi-
nāšana, varēja apmeklēt divu 
nodarbību ciklu. 

Pirmā cikla nodarbība tika veltī-
ta pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu tikumiskajai audzi-
nāšanai, kurā dalībniekiem tika 
sniegts ieskats par mūsu sabied-

rībā pieņemtajām tikumiskajām 
vērtībām, tika akcentēta vecāku 
un citu bērnu aprūpē iesaistīto 
pieaugušo loma bērnu tikumiska-
jā audzināšanā. Šajās nodarbībās 
tika uzsvērta arī vecāku nozīme 
bērnu pozitīvas attieksmes vei-
došanā pret sevi, citiem un ap-
kārtni. Nodarbībās dalībniekiem 
tika piedāvāti praktiski ieteikumi, 
kā vecākiem un citiem bērnu ap-
rūpē iesaistītiem pieaugušajiem 
stiprināt bērnu piederības izjūtu 
ģimenei un veicināt nacionālās 
pašapziņas veidošanos. 

Otrā nodarbība bija veltīta so-
ciālās audzināšanas jautājumiem. 
Šajās nodarbībās pētījām, kā vei-

cināt pirmsskolas un jaunākā sko-
las vecuma bērnu sociālo prasmju 
attīstību vecāku un bērnu savstar-
pējo attiecību laikā. Nodarbībās 
dalībniekiem tika sniegti praktiski 
ieteikumi empātijas, gādīguma un 
sadarbības prasmju attīstīšanā un 
pilnveidošanā. 

Tādējādi projekta nodarbībās 
tika akcentēta bērnu pašreizējā 
tikumiskās un sociālās audzinā-
šanas nozīme, domājot par to, lai 
nākotnes sabiedrība būtu vērsta 
uz tikumiskajām un sociālajām 
vērtībām. 

Evita Anča,
projekta nodarbību vadītāja,

PII „Pienenīte” psiholoģe

Projekts „Bērnu tikumiskā 
un sociālā audzināšana” noslēdzies

Stopiņu novada dome 17.10.2018. 
sēdē (protokols Nr. 37) pieņē-
ma lēmumu „Par lokālplānojuma 
projekta nekustamajam īpašu-
mam „Palienas iela 5” nodoša-
nu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai”. 

Detālplānojuma projekta publiskā ap-
spriešana notiks no 2018. gada 8. no-
vembra līdz 2018. gada 6. decembrim. 
Lokālplānojuma materiāli pieejami no 
08.11.2018. interneta vietnēs www.
geolatvija.lv, https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_10948 un www.sto-
pini.lv (sadaļā: Attīstība/Sabiedrības 
līdzdalība) vai kā izdruka Stopiņu 

novada domes telpās (Institūta iela 
1A, Ulbroka, Stopiņu novadā). 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: 
Dienas centrā „Līči” (adrese „Dienas 
centrs”, Līči, Stopiņu novads) 2018. 
gada 28. novembrī plkst. 17.30.

Priekšlikumus rakstiski adresēt 
Stopiņu novada domei, Institūta iela 
1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-
2130, fakss 67910532, elektroniskos 
dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu 
novada.dome@stopini.lv. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – 
Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciāliste Linda Čakše, 
tālrunis 67910546, mobilais tālrunis 
27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamajam 
īpašumam Palienas iela 5, Līči, Stopiņu novads, nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
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Stopiņu novada dome sekmī-
gi īsteno Eiropas Reģionālās  
attīstības fonda (ERAF) finansē-
to projektu Nr. 3.1.1.-0/17/I/017 
„Eksportētāju uzņēmēju attīstī-
bai nepieciešamās infrastruktū-
ras izbūve Stopiņu novada Līču 
un Ulbrokas ciemos”. 

Projekta mērķis ir: palielināt dar-
bavietu skaitu vietējos uzņēmu-
mos, kā arī sekmēt komersantu 
nefinanšu investīcijas Stopiņu no-
vada uzņēmumos. Projekta kopē-
jās izmaksas ir 1 510 383,12 EUR, 

ko līdzfinansē ERAF un Stopiņu 
novada pašvaldība. 

Augustā ekspluatācijā nodots 
objekts – pārbūvētā Dauguļupes 
iela Ulbrokas ciemā. Izbūvēts 
asfalta segums, gājēju celiņš, ap-
gaismojums un lietus ūdens ka-
nalizācija. Tiek turpināta Dambja 
ielas pārbūve Līču ciemā. Projekta 
aktivitāšu grafiks norit saskaņā ar 
plānotajiem termiņiem, un visi 
darbi tiks pabeigti līdz 2018. gada 
novembra beigām.

 Ilze Kļaviņa,
projektu vadītāja

Ceļa infrastruktūras projekts

Tā kā 2011. gadā izveidotās un 
uzstādītās kartes-informatīvie 
stendi savu laiku fiziski jau ir 
nokalpojuši un arī kartogrāfis-
kā informācija pēdējos gados 
nedaudz mainījusies, šogad tika 
sagatavotas jaunas novada in-
formatīvās kartes. 

Informatīvie stendi 2011. gadā 
tika izvietoti astoņās dažādās 
novada vietās, lai tie būtu ērti 

pieejami gan iedzīvotājiem, gan 
novada viesiem.

Jaunajās kartēs ir iekļauta in-
formācija arī par novada tūrisma 
un apskates objektiem. Kartes in-
formācija ir izstrādāta tā, lai ik-
vienam būtu ērti un saprotami 
orientēties konkrētajā atrašanās 
vietā, kā arī viegli izvēlēties inte-
resējošos apskates objektus.

Inese Skrastiņa,
Stopiņu novada dome

Atjaunotas informatīvās 
kartes Stopiņu novadā

Ulbrokas sporta kompleksa 
teritorijā tika izbūvēta futbo-
la stadiona pamatne. Darbus 
veica PA „Saimnieks”. Jau-
no mākslīgo segumu nomā  
Latvijas Futbola federācija. 

Nomas līgums noslēgts uz pie-
ciem gadiem. Ulbrokas sporta 
kompleksā trenējas divas bērnu 
un viena pieaugušo futbola ko-
manda. Laukums paredzēts āra 
treniņiem un skolēnu sportošanai 
mācību sporta stundās. Brīvajās 
stundās ir iespēja izmantot lauku-
mu sportistiem jebkuram sporta 
veidam āra treniņiem. 

Lai treniņi varētu notikt arī va-
kara stundās, pašreiz tiek izbūvēts 
apgaismojums.

Jauns futbola laukums 
pie Ulbrokas vidusskolas

Oktobrī uzsākta pagalma re-
konstrukcija Ulbrokā, Peldu 
ielā 4. 

Lai izbūvētu brauktuvi un auto-
stāvvietas, tiks pārnesti elektrī-
bas kabeļi un pārbūvēti sadzīves 
kanalizācijas tīkli. Pagalmā tiks 
atjaunots arī ielas apgaismojums.

Darbus veic SIA „ASFALT-
BŪVE”; līguma summa  – 
148 148,16 EUR (bez PVN). 

Stopiņu novada dome

Ulbrokā uzsākta pagalma 
rekonstrukcija Peldu ielā 4

Oktobrī uzsākta autostāvvietas 
pārbūve pie pirmsskolas izglī-
tības grupu korpusa Upesleju 
internātpamatskolā-rehabili-
tācijas centrā.

Pārbūves laikā tiks izbūvēta lie-
tus ūdens kanalizācija, apgaismo-
jums, asfaltēts stāvvietas segums.  
Autostāvvietā būs vieta 20 auto-
mašīnām.

Darbus veic SIA „V SERVICE”; 
līguma summa – 56 178,93 EUR 
(bez PVN).

Inese Skrastiņa,
Stopiņu novada dome

Uzsākta stāvvietas pārbūve pie pirmsskolas 
izglītības grupu ēkas Upesleju skolā

Stopiņi ir ļoti sportisks novads. 
Pie mums ir pārstāvēti ļoti dau-
dzi sporta veidi, un vairākums 
ir komandu sporta veidi, kas 
aktīvi norit Ulbrokas sporta 
kompleksā (USK). 

USK ir maksimāli noslogots no 
agra rīta, kad skolēni sporto mā-
cību sporta stundās, līdz pat plkst. 
22.00 vakarā – tad treniņus beidz 
dažādu sporta veidu profesionālās 
un amatieru komandas. Pēc katra 
treniņa vai spēles kompleksa grī-
da ir jāuzkopj, lai tā nebūtu sli-

dena un būtu droša nākamajām 
sporta nodarbībām. 

Iepriekšējā grīdas uzkopšanas 
mašīna kalpoja piecus gadus, 
uzkopjot grīdu desmitiem reižu 
dienā, tādēļ tās kalpošanas laiks 
tuvojās beigām un remonta iz-
maksas kļuva aizvien lielākas. 
Šovasar USK tika iegādāta jauna 
grīdas uzkopšanas mašīna, kas 
ir daudz ātrāka un manevrēt 
spējīgāka, tādējādi grīda tiek uz-
kopta daudz ātrāk un kvalitatī-
vāk. Uzkopšanas mašīnas cena –  
5445 eiro.

Ulbrokas sporta kompleksam iegādāta 
jauna grīdas uzkopšanas mašīna
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2018.  gada 3.  oktobrī notika 
kārtējā Stopiņu novada uzņē-
mēju tikšanās.

Stopiņu novada domes priekšsē-
dētāja Vita Paulāne, atklājot tikša-
nos, iepazīstināja visus klātesošos 
ar šogad paveiktajiem lielākajiem 
darbiem novadā: ielu un ceļu pār-
būvi, rotaļlaukumu un citu objek-
tu izbūvi, un Latvijas simtgadei 
veltīto objektu izveidi novadā.

Tikšanās laikā tika dibināta 
„Stopiņu novada uzņēmēju bied-
rība”, apstiprinot statūtus, biedrī-
bas nosaukumu un ievēlot valdi 
triju cilvēku sastāvā. Biedrības 
mērķi ir: veicināt uzņēmējdar-
bības attīstību Stopiņu novadā, 
izstrādāt un īstenot uzņēmēj-
darbības veicināšanas projektus, 
sekmēt Stopiņu novada uzņēmēju 
interešu ievērošanu valsts un paš-
valdību institūcijās, popularizēt 
Stopiņu novadu kā uzņēmējiem 

labvēlīgu vietu, veicināt Stopiņu 
novada uzņēmēju savstarpējo 
sadarbību un īstenot un atbalstīt 
labdarības pasākumus, un attīs-
tīt uzņēmēju korporatīvo sociālo 
atbildību.

Pašvaldības kontaktpersona 
sadarbībai ar uzņēmējiem turp-
māk būs projektu vadītāja Ingrīda 
Birzniece-Ezera.

LIAA Ogres biznesa inkubatora 
pārstāve Ilze Linkuma iepazīstinā-
ja uzņēmējus ar jaunāko informā-
ciju uzņēmējdarbības attīstībai un 
finansējuma piesaistei.

Stopiņu novada domes attīstī-
bas speciāliste Linda Čakše pre-
zentēja Stopiņu novada attīstības 
programmas 2019.–2025. gadam 
izstrādes gaitu, tika uzdoti jau-
tājumi un notika diskusijas par 
novada attīstību.

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzņēmēju tikšanās dienā nodibināta 
„Stopiņu novada uzņēmēju biedrība”

Oktobrī, kad Latvijas kokus ar 
savām spilgtajām krāsām iz-
daiļo mākslinieks rudens, tiek 
svinēta Starptautiskā senioru 
diena. Arī Stopiņu novadā šis 
pasākums kļuvis par neatņe-
mamu kultūras dzīves notiku-
mu, ko novada seniori gaida ar 
prieku un patīkamu satrauku-
mu. Lai izbaudītu svētku kon-
certu un kopā būšanas prieku, 
oktobrim netipiski siltajā un 
saulainajā 13.  oktobra sest-
dienā Ulbrokas kultūras namā 
bija pulcējušies daudzi Stopi-
ņu novada seniori. 

Koncertā muzicēja Stopiņu no-
vada akordeonistu ansamblis 
„Akcents” Anitas Riekstas va-
dībā, iepriecinot klausītājus ar 
ļoti pazīstamām  – gan ritmiski 
aktīvām, gan melodiski izjus-
tām skaņdarbu lappusēm. Kla-
vieru partiju niansēti un izjusti 
izpildīja pianiste Inga Sarkane.  
95. jubilejā tika sveikta Velta 
Āpša, ilggadēja TLMS „Ulbroka” 
audēja, Tautas daiļamata meis-
tare un aktīva Stopiņu novada 
patriote.  Ar skaistām dziesmām 
klausītājus sveica arī Stopiņu no-
vada vokālais ansamblis „Sagša” 
Birutas Derumas vadībā.  Ansam-
bļa uzstāšanās kulminācijas brīdī 
dāmām pievienojās arī jubilāre, 
ansambļa ilggadēja dalībniece 
Elga Gotfridsone, kura vairāk 

Noticis rudenīgi daudzkrāsains 
Starptautiskās senioru dienas pasākums 

nekā 30 gadus bijusi ansambļa 
„Sagša’’ dalībniece un aktīva sa-
biedriskās dzīves atbalstītāja. Elga 
Gotfridsone svinēja 90. dzimšanas 
dienu. 

Ar skaļiem aplausiem tika sveikti 
arī koncerta viesi – Ādažu kultū-
ras centra vīru vokālais ansamblis. 
Ansambļa vadītājs – komponists 
Gunārs Freidenfelds koncertam bija 
izvēlējies skaistas un tautā iemīļotas 

dziesmas, kurām klausītāji ar prie-
ku dziedāja līdzi. 

Īpaši spilgti un virtuozi koncertā 
sevi pieteica akordeonists Kaspars 
Gulbis. Viņa izteiksmīgo un pro-
fesionālo spēles prasmi klausītāji 
varēja baudīt gan koncertā, gan 
pasākuma saviesīgajā daļā. 

Senioru dienas pasākumā Stopi-
ņu novada domes priekšsēdētāja 
Vita Paulāne un vietnieks Ainārs 

Vaičulens sirsnīgi sveica novada 
90, 95, 100 un 106 gadu jubilārus. 
Novada priekšsēdētāja visus klāt-
esošos iepazīstināja arī ar nozīmī-
gākajiem jau paveiktajiem un vēl 
darāmajiem darbiem novadā, kā 
arī akcentēja, kas Stopiņu novadā 
tiks veltīts Latvijas simtgadei. 

Dziesmām un dejām skanot, 
jautri un omulīgi izskanēja senio-
ru dienas pasākums Ulbrokas kul-

tūras namā. Paldies Margai Tropai 
un Alisei Volkovai par sadarbību 
šī pasākuma veidošanā! Bet ik-
vienam senioram novēlam labu 
veselību, dzīvesprieku un laiku 
un iespēju apmeklēt arī citus  
Stopiņu novadā notiekošos kul-
tūras pasākumus!

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama 

vadītāja

Velta Āpša Elga Gotfridsone
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Latvijas Republika
Stopiņu novada dome, reģ. nr. 90000067986,

Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, 
tālr. 67910518 /fakss 67910532   novada.dome@stopini.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)

2018. gada 03. oktobrī                                                                                    Nr. 13/18
Apstiprināti ar Stopiņu novada domes 03.10.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.36, p.4.4)

 Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 14.decembra  saistošajos noteikumos Nr.17/16 „Par atvieglojumu piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.daļu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1, 3., 4.daļu

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2016.gada 14.decembra  saisto-
šajos noteikumos Nr.17/16 „Par 
atvieglojumu piešķiršanu nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksātā-
jiem Stopiņu novadā”” (turpmāk –  
saistošie noteikumi) šādus grozī-
jumus:

1.1. Izteikt 6.5.apakšpunkta apakš-
punktus šādā redakcijā:
„6.5.1. 25% apmērā, ja tai ir viens 
vai divi bērni;
6.5.2. 50% apmērā, ja tai ir trīs 
bērni;
6.5.3. 70% apmērā, ja tai ir četri 
bērni;
6.5.4.  90% apmērā, ja tai ir pieci 
vai vairāk bērni.”

1.2. Izteikt 6.9.apakšpunktu šādā re-
dakcijā:
„6.9. saimnieciskās darbības vei-
cējiem, kuru juridiskā adrese uz 
taksācijas gada 1.janvāri reģis-
trēta Stopiņu novada adminis-
tratīvajā teritorijā - 50% apmērā, 
par ēkām vai telpu grupām un 
inženierbūvēm un tiem piekritī-
go zemi, 3 (trīs) gadus, skaitot no 
nākamā mēneša pēc objekta no-
došanas ekspluatācijā, ja perso-
nas darbības veids atbilst Eiropas 
Savienības saimniecisko darbību 
statistiskās klasifikācijas NACE 
2.redakcijas daļai „Apstrādes rūp-
niecība” (C sadaļa).”

1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 
6.16.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.16. par jaunizbūvētu NĪN objek-
tu, kura lietošanas veids, saskaņā 
ar Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra reģistru (turpmāk – Ka-
dastrs), ir triju vai vairāku dzīvokļu 
mājas (kods 1122) –50% apmērā 
par ēku, 3 (trīs) gadus, skaitot ar 

nākamo mēnesi pēc objekta no-
došanas ekspluatācijā.”

1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 
6.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.17. sabiedriskā labuma organizāci-
jām, kuru īpašumā esoša vai no 
domes nomāta ēka, telpu grupa 
vai zeme tiek izmantota darbībai, 
kas noteikta sabiedriskā labuma 
organizācijas statusa piešķirša-
nas lēmumā – 90% apmērā, ja 
organizācijas juridiskā adrese vai 
struktūrvienība reģistrēta Stopiņu 
novada administratīvajā teritorijā.”

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 
6.18.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.18. daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju, kurās bez pašvaldības fi-
nansējuma veikti energoefektivi-
tātes paaugstināšanas vai fasā-
des atjaunošanas darbi (veiktos 
darbus apliecina akts par objekta 
nodošanu ekspluatācijā vai ēkas 
fasādes apliecinājuma karte ar 
būvvaldes atzīmi par būvdarbu 
pabeigšanu), dzīvokļu īpašnie-
kiem piešķirams nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojums attie-
cīgajam mājoklim:

 6.18.1. pirmajā gadā pēc objekta 
nodošanas ekspluatācijā 90% ap-
mērā;

 6.18.2. otrajā gadā pēc objekta 
nodošanas ekspluatācijā 70% ap-
mērā;

 6.18.3. trešajā gadā pēc objekta 
nodošanas ekspluatācijā 50% ap-
mērā.“

1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar 
6.19.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.19. persona ar III grupas inva-
liditāti – 25% apmērā par nekus-
tamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta 
nodokļa maksātāja dzīvesvieta un 

ja nekustamais īpašums netiek iz-
mantots saimnieciskajā darbībā.”

1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar 
6.20.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.20. 1991.gada barikāžu dalīb-
niekam - 25% apmērā par nekus-
tamo īpašumu, ja tajā ir deklarēta 
nodokļa maksātāja dzīvesvieta un 
ja nekustamais īpašums netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā, 
uzrādot barikāžu dalībnieka statu-
su apliecinošu apliecību.”

1.8. Papildināt 7.2.apakšpunktu aiz 
vārdiem “VID izziņu par vidējo 
uzņēmumā strādājošo skaitu un 
vidējo darba samaksu par iepriek-
šējo pārskata gadu” ar vārdiem:
„- ar Ministru kabineta 2014.gada 
2.decembra noteikumiem Nr.740 
„De minimis atbalsta uzskaites un 
piešķiršanas kārtība un uzskaites 
veidlapu paraugi” apstiprinātu uz-
skaites veidlapu par saņemto de 
minimis atbalstu vai iesniegumā 
atzīmē apliecinājumu, ka persona 
nav saņēmusi noteikumu 7.pun-
ktā minēto atbalstu;
- dokumentu, kas apliecina objek-
ta nodošanu ekspluatācijā. “

1.9. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.5. Atvieglojumus piešķir uz 
nodokļa maksātāja iesnieguma 
pamata par visu taksācijas gadu, 
izņemot gadījumus, kad personas 
statuss, kurš dod tiesības saņemt 
atvieglojumu, ir piešķirts uz lai-
ku. Šajā gadījumā atvieglojumu 
piešķir par periodu, kurā persona 
atbilst šim statusam.”

1.10. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Atkārtotas invaliditātes noteikša-
nas gadījumā nekustamā īpašu-

ma nodokļa atvieglojuma periods 
tekošā taksācijas gada ietvaros 
netiek pārtraukts, ja invaliditāte 
atkārtoti noteikta ne vēlāk kā 2 
(divu) mēnešu laikā.”

2. Saistošie noteikumi publicējami 
Stopiņu novada domes informatī-
vajā izdevumā „Tēvzemīte” un stā-
jas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

V.Paulāne
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Stopiņu novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 13/18
„Grozījumi Stopiņu novada domes 
2016.gada 14.decembra  saistošajos 
noteikumos Nr.17/16 “Par atviegloju-
mu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā””
Īss projekta satura izklāsts 
Likuma “Par nekustamā īpašuma no-
dokli” 5.panta 3.daļa nosaka, ka paš-
valdības var izdot saistošus noteiku-
mus, kuros paredzēti atvieglojumi at-
sevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām. Šādi saistoši 
noteikumi stājas spēkā likumā “Par 
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Minētā likuma 5.panta 4.daļa paredz, 
ka atvieglojumus atsevišķām nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksātāju kate-
gorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 
50 vai 25 procentu apmērā no nekusta-
mā īpašuma nodokļa summas.
Pašvaldība, izdodot saistošos noteiku-
mus, ir noteikusi atvieglojuma apmēra 
izmaiņas.
Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu grozījumi paredz 
noteikt vairākas nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma apmēra izmai-
ņas, lai atbalstītu novada iedzīvotājus 
un juridiskās personas, piemēram:

1. Lai veicinātu uzņēmējdarbību at-
tīstību novadā;

2. Lai veicinātu novada iedzīvotāju 
skaita palielināšanu, ir noteikts at-
balsts daudzdzīvokļu māju celtniecībai;

3. Lai atbalstītu sabiedriskā labuma 
organizācijas;

4. Lai veicinātu fasādes atjaunoša-
nas darbus un paaugstinātu energo-
efektivitāti

5. Lai atvieglotu administratīvās pro-
cedūras personām ar invaliditāti;

6. Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem.
Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpilde tiek nodro-
šināta piešķirtā budžeta ietvaros.
Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā
Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmē 
uzņēmējdarbības attīstību novadā.
Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām
Par Saistošo noteikumu piemērošanu 
var vērsties Stopiņu novada  pašvaldībā.
Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām

6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta 
un tam pievienotā paskaidrojuma raks-
ta publicēšanas pašvaldības tīmekļviet-
nē www.stopini.lv  un saņemto sabied-
rības pārstāvju izteikto priekšlikumu 
vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot 
lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti 
saistošajos noteikumos.

6.2. Sabiedrības līdzdalības veids –  
informācijas publicēšana pašvaldības 
tīmekļvietnē www.stopini.lv un iesniegto 
priekšlikumu izvērtēšana.

V.Paulāne
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

/Šis dokuments parakstīts ar drošu elektro-
nisko parakstu un satur laika zīmogu/

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai

1. Nekustamo īpašumu – Kaudzīšu iela 22, Rumbula, Stopiņu   
novads, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 8096 
007 0366) ar kopējo platību 0,4 ha un angāra ar kopējo platību 
327,6 m2 (kadastra apzīmējums 8096 007 0099 010).

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena – 79 500,00 EUR; izsoles solis – 1000,00 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada 4. decembrī plkst. 10.30 Institūta 

ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

2. Stopiņu novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar iero-
bežotu atbildību (SIA) „Stopiņu kolektors” 291 kapitāla daļu.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena – 29 000,00 EUR; izsoles solis – 100,00 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada. 4. decembrī plkst. 11.00 Institūta 

ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

3. Nekustamo īpašumu – „Dārzi Mežrozīte”, Dreiliņi, Stopiņu   
novads, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 8096 
002 0186) ar kopējo platību 2,7123 ha. 

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena – 55 000,00 EUR; izsoles solis – 1000,00 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada 4. decembrī plkst. 10.00 Institūta 

ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku 
reģistrācija notiek Stopiņu novada pašvaldības Juridiskajā daļā 
(Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads) darba dienās no 
plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00, piektdie-
nās – līdz plkst. 15.00 vai Stopiņu   novada domes mājaslapā 
www.stopini.lv.

Izsolāmās mantas vietu un laiku 
lūdzam saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā 

vai pa tālruni 67910562!

Izsoles

•	 Oktobrī Stopiņu novada Pašvaldības policijas darbinieki 
reaģēja uz 172 notikumiem. 

•	 Uzrakstīti 20 administratīvā pārkāpuma protokoli.
•	 Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievē-

rošanu uzrakstīti divi administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.
•	 Izskatīti septiņi fizisku un juridisku personu iesniegumi.
•	 Diennakts patversmē Rīgā nogādātas 19 personas alkohola reibumā 

un bez noteiktas dzīvesvietas.
•	 Aizturēts un nodots Valsts policijas Ceļu policijai autovadītājs, kas 

savu automašīnu vadīja alkohola reibumā.
•	 Aizturēta un Valsts policijai nodota viena meklēšanā esoša persona.
•	 No ģimenes izņemts un drošā vidē nogādāts viens bērns.

Informācija sagatavota 
pēc Stopiņu novada Pašvaldības policijas materiāliem

Informē pašvaldības policija
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Mārupes sporta kompleksā 
22.  septembrī notika Pierīgas 
basketbola savienības sacensī-
bas. Finālspēlēs par 1.–3. vie-
tu piedalījās Mārupes novads,  
Ropažu novads un Stopiņu no-
vads. 
Stopiņu novada komanda spēlē 
pret pagājušā gada čempioniem – 
Mārupes novada komandu  – 
zaudēja ar rezultātu 44:60. Sīvā 
sāncensībā pret Ropažu novada 
komandu tika gūta uzvara ar re-
zultātu 43:42. Tas nozīmē, ka jau 
otro gadu pēc kārtas vietu sada-
lījums nemainās. 

1. vieta. Mārupes novads;
2. vieta. Stopiņu novads;
3. vieta. Ropažu novads;

4. vieta. Salaspils novads;
5. vieta. Mālpils novads;
6. vieta. Olaines novads;
7./8. vieta. Krimuldas novads;
7./8. vieta. Ķekavas novads.
Mālpils sporta centrā 6. oktobrī 

notika Pierīgas novadu sacensībās 
volejbolā, kur sešu komandu sa-
censībās Stopiņu novada komanda 
ieguva 2. vietu. Grupā ar rezultā-
tu 3:0 tika apspēlēts Krimuldas 
novads un ar rezultātu 3:0  –  
Mārupes novads. Pusfināla rezul-
tāts – 3:2 pret Ķekavas novadu, 
finālā – zaudējums ar rezultātu 
1:3 Krimuldas novadam. 

E. Bērziņš,
sporta organizators

Stopiņu novada komandas 
volejbolā un basketbolā 
iegūst sudraba godalgas

Šī gada 24. oktobrī Stopiņu 
novadā tika godinātas stiprās 
ģimenes. Pašvaldības aicināju-
mam atsaucās trīs pāri: Lūcija 
un Gunārs Isaki un Liliana un 
Valentīns Zilpauši, kas laulībā 
nodzīvojuši 60 gadus. Zinaīdai 
un Jānim Tiltniekiem laulības 
kopdzīvē aizritējuši 50 gadi. 

Šogad pie kāzu jubilāriem de-
vās Stopiņu novada pašvaldības 
pārstāvji – domes priekšsēdētā-
ja vietnieks Ainārs Vaičulens un 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Sandra Graudiņa. 

Sveicot jubilārus, tika pausts 
neviltots lepnums par novada 
stiprajiem pāriem, kuri savas 

laulības saites pratuši un spēju-
ši noturēt, saglabājot mīlestību 
un cieņu vienam pret otru un 
teiktais jāvārds nav bijis tikai 
mirklim, bet visam mūžam. 

Šie pāri dalījās katrs savā dzī-
vesstāstā, un klātesošajiem tas 
bija ļoti sirsnīgs un iedvesmojošs 
notikums! Vēlam viņiem stipru 

veselību un mīļus turpmākos 
dzīves gadus!

Ar saviem parakstiem īpašā 
Goda grāmatā parakstījās mūsu 
novada kāzu jubilāri.

 Sandra Graudiņa,
Stopiņu novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

„Pāri zemei rudenītis 
Pārklāj košu paladziņu,
Drīz nāks ziemas spelgonītis 
Ar balto  sniega segu…”

Līdz ar košajām rudens lapām 
mūsu skolas dzīve oktobrī nori-
tējusi ļoti aktīvi. 

4.  oktobrī visi kopā pabijām 
Zaļās klases stundā – veltījumam 
mūsu valsts 100gadei „Skaista 
mana tēvu zeme”, ko sagatavoja 
skolotājas Ē. Kalniņa, I. Zujāne 
un E. Blūzmane.

8. un 9.  oktobrī sagaidījām 
ciemiņus no Grieķijas, Portugā-
les, Beļģijas, Čehijas un Somijas. 
„Erasmus+” projektā kopā ar 
ciemiņiem apguvām šo valstu 
skolēnu rotaļas, mācījām latviešu 
tautas dejas un rotaļas; parādījām 
ciemiņiem, kā darboties mūzikas 
terapijas un kanisterapijas nodar-
bībās. 

12. oktobrī,  pateicoties  inicia-
tīvai „Latvijas skolas soma”, bau-
dījām klasisko mūziku un vokālos 
priekšnesumus koncertprogram-
mā „Visskaistākais ceļš  – mūsu 
Latvijai 100.” Koncertprogram-
mu sagatavoja un izpildīja Jāze-
pa Vītola Mūzikas akadēmijas 
profesors V. Zilberts. Solo dzie-
dāja E. Pehlaka un par mūziku 
un mūziķiem stāstīja muzikoloģe 
K. Bērziņa. 

Krāsainais oktobris Gaismas skolā

16. oktobrī tikāmies ar Valsts 
policijas pārstāvi. Saruna par 
drošu internetu, par katra cilvēka 
atbildību sociālajos tīklos izvērtās 
īstā diskusijā.

18. oktobrī skolas futbola ko-
manda piedalījās sacensībās, bet 
pēcpusdienā visi kopā tikāmies 
„Labestības stundā.”  

Nu klāt skolēnu rudens brīv-
laiks, kad bērni var baudīt rudens 
krāsu daudzveidību mājās, lai pēc 
tam turpinātu mācības un dažā-
das aktivitātes pēdējos divos šī 
2018. gada mēnešos. 

R. Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas 

ārpusklases darba organizatore

Kad notikumiem bagāta vasara 
ar Dziesmu svētku un dažādiem 
Latvijas simtgadei veltītiem 
pasākumiem ir beigusies un 
krāšņs, bagātīgām krāsām pie-
sātināts rudens ir klāt, ir īstais 
laiks piesēst un pārdomāt… 

Šis laiks bija piesātināts un ražīgs 
arī Stopiņu jauniešiem – cits visu 
vasaru pavadījis ciemos un laukos, 
palīdzot saviem mīļajiem ikdienas 
gaitās un darbos, kāds izmantojis 
iespējas tepat, Stopiņu novada sub-
sidētajās vasaras darbavietās, kāds 
dzīvojies pa sporta un radošajām 
nometnēm, vēl kādam tas ir bijis 
pārdomu laiks – ko iesākt pēc sko-
las vai kurp tālāk doties. 

Rudens pirmie mēneši ir bi-
juši kā darba ritmā atgriešanās 
laiks – te skola, te jaunas situā-
cijas un pavērsieni, kāds uzsāk 
studijas vai pirmās darba gaitas, 
cits vēl nesteidzīgi analizē un 
meklē sevi.

Skat, klāt jau novembris! Jau 
ziema drīz sāks klauvēt, par to 
liecina silto un mīlīgo dienu mija 
ar brāzmainām un dzestrām. Bet 
tas neattur jauniešus no rado-
šām domām un aktivitātēm, jo 
šis mēnesis solās būt darbīgs un 
piesātināts. Mums padomā ir gan 
tikšanās ar interesantiem un ie-
dvesmojošiem cilvēkiem, ar sporta 
entuziastiem un velo aktīvistiem 
Upesleju dienas centrā, gan dalī-

ba Latvijas simtgades pasākumos 
mūsu novada dienas centros. 

Kā tas jau iegājies, arī mūsu 
novadā ik gadu kopīgi un drau-
dzīgi dosimies lāpu gājienā no 
Ulbrokas līdz Vālodzēm, kur arī 
šogad gaidāms svinīgs pasākums 
un Lāčplēša dienai veltīts koncerts. 
Un, protams, jaunieši un katrs 
sevi cienošs Tēvzemes mīļotājs, 
draugs, kaimiņš un novadnieks ar 
nepacietību gaida iespēju kuplināt 
arī Latvijas simtgades pasākumu 
Līgo parkā, kas solās būt skanīgs, 
darbīgs, iedvesmojošs un ļoti ie-
spaidīgs.

Gita Getaute-Šveicare,
jaunatnes lietu speciāliste

…Novembris klauvē

Zelta un dimanta kāzu jubilāru sveikšana
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Oktobra pirmspēdējā nedēļā 
iestāde bija īpaši saposta svēt-
ku noskaņās. Trīs dienas pēc 
kārtas no 24 līdz 26. oktobrim 
Stopiņu novada domes PII „Pie-
nenīte” svinēja iestādes 45. ju-
bileju. Tika sveikti darbinieki, 
sadarbības iestādes, bērni sa-
ņēma īpašās jubilejas konfektes 
un grāmatzīmītes.

Māju, kura piepildīta bērnu 
smiekliem, jau 45 gadus saucam par 
Stopiņu novada pirmsskolas izglī-
tības iestādi „Pienenīte” (dibināta 
1973.  gada 16.  oktobrī). Tā laika 
sovhoza (padomju saimniecība)  
„Ulbroka” vadība bija tālredzīga, 
izvēloties šīs būves pareizo mērķi, 
vietu un laiku. Jo bērni ir mūsu, 
tautas, valsts nākotne un mūsu 
dzīves jēga.

Visus šos 45 gadus iestāde ir au-
gusi un attīstījusies; pat smagajos 
Latvijas neatkarības atgūšanas 90-ta-
jos gados Stopiņu pagasta vadība 
spēja saglabāt nemainīgas iestādes 
funkcijas, nodrošinot nepārtrauktu 
izglītību. Iestāde glabā savu vēsturi 
un pašu veidotās tradīcijas. Mūsu 
„Pienenītes” vēsturē ir vairāki tūk-
stoši absolventi, daži šobrīd strādā 
„Pienenītē” par pedagogiem un 
tehniskajiem darbiniekiem. Iestā-
des vēsturē ir trīs vadītāju vārdi: 
Ilgmāra Priede (no 1973.  gada 
līdz 1991. gadam); Alma Pūce (no 
1991. gada līdz 2001. gadam); Lelde 
Sturme (no 2001. gada 1. decembra 
līdz šim brīdim).

Būt lielas iestādes vadītājam nav 
viegls darbs, it sevišķi nemitīgu re-
formu, konkurences un pārmaiņu 
laikā. Ir jāspēj iedvesmot, aizraut un 
pārliecināt savs kolektīvs un jābūt 
pārliecinātam par saviem spēkiem 
un varēšanu. Tikai ar savstarpēju 
uzticēšanos, atbalstu un cieņu mēs 
esam spējuši nonākt pie kopēja 
mērķa un rezultāta  – radošiem, 
priecīgiem un zinošiem mūsu au-
dzēkņiem. Mēs varam strādāt ko-
mandā un gūt panākumus, ja ap-
zinīgi pildām savus pienākumus, 

pozitīvi un lojāli attiecamies viens 
pret otru un iestādi. Dažreiz arī 
kāda nevarēšana ir jāpārvērš par 
varēšanu un nezināšana – par zi-
nāšanām. Darbinieki, kuri šeit strā-
dā 10 un vairāk gadus, pavisam ir  
41, ieskaitot 26  pedagogus un 
15  tehniskos darbiniekus. Es šo 
darbinieku uzticību un ieguldījumu 
mūsu iestādes labā augsti novērtēju.

Mūsu darbinieki ir ciešā saiknē ar 
iestādes vērtībām, ar augstu pienā-
kuma apziņu, lojalitāti un piederību 
iestādei, novadam. Iestāde šobrīd ir 
ieguvusi atpazīstamību gan novadā, 
gan Latvijā un pat Eiropā, pateico-
ties nemitīgai izaugsmei, attīstībai, 
ko sekmējusi Stopiņu novada dome 
un tās kādreizējie un tagadējie va-
dītāji: Ilmārs Lūsis, Jānis Pumpurs 
un Vita Paulāne. Pašreiz iestādē 
strādā 106 darbinieki, no kuriem  
53   ir pedagogi, kā arī 53  – teh-
niskie darbinieki; šeit mācās 
415  audzēkņi. Jau no 2014.  gada 
darbojamies Ekoskolu projektā; no 
2017. gada kā aprobācijas komanda 
projektā „Kompetenču ieviešana 
mācību saturā”; kā arī „NordPlus 
Junior” projektā „Meet yourself”, un 
regulāri paaugstinām savu kvalifikā-
ciju un izglītību, lai spētu strādāt ar 
jaunām un inovatīvām darba me-
todēm. Pateicoties IKSP pārvaldei 
un Stopiņu novada izglītības darba 
koordinatorei – Vijai Tomiņai, esam 
vienmēr informēti par jaunākajām 
izmaiņām normatīvajos aktos un 
pieredzes apmaiņas iespējām starp 
Pierīgas pirmsskolas izglītības iestā-
dēm. Ar katru mūsu novada izglī-
tības iestādi mums ir izveidojusies 
īpaša sadarbība kādā no izglītības 
vadības darbības jomām vai bērnu 
kopīgu pasākumu organizēšanā. Arī 
ar PII „Karlsons” mēs jau daudzus 
gadus dzīvojam zem viena jumta, 
lai nodrošinātu pēc iespējas vairāk 
vietu novada bērniem. Katru gadu 
notiek kopīgi muzikālie pasākumi 
sadarbībā ar Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolu (UMMS); iespējams, 
ka pirmos lielos grāmatu plauktus 
un zināšanas, kā tajos orientēties, 

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” svin 
45. gadskārtas jubileju

„Pienenītes” bērni apgūst Ulbrokas 
bibliotēkā. Jau vairākus gadus gan 
kolektīva, gan audzēkņu sportiskos 
pasākumus ir atbalstījis Ulbrokas 
sporta komplekss un tā vadība. Ra-
došos darbiņus, jaunas neapgūtas 
tehnikas mums ir mācījušas kolēģes 
no Ulbrokas Dienas centra. Komu-
nālos pakalpojumus un dažreiz arī 
tehnisko palīdzību, un transporta 
nodrošinājumu mums sniedz P/A 
„Saimnieks”; par mūsu drošību 
publiskos pasākumos ārpus iestādes 
teritorijas un kārtības uzraudzību 
vienmēr kvalitatīvi un laikus rūpē-
jusies Stopiņu Pašvaldības policija. 
Mēs esam lepni un pateicīgi, ka ir 
izveidojusies ilgstoša sadarbība un 
kontakts arī ar izglītības iestādēm 
ārpus mūsu novada: Ķekavas PII 
„Bitīte”, Rīgas PII „Laismiņa”, PII 
„Austriņa”, Ropažu PII „Annele” u.c. 
Prieks arī sadarboties ar tādiem uz-
ņēmumiem, kam galvenais ir klients 
un viņa vēlmes, kā arī pasūtījumu 
tiešā piegāde iestādei. Šajā iestādes 
jubilejas reizē es kā iestādes vadītāja 
no sirds pateicos visiem par atbalstu 
mums šajos daudzajos gados! Rīt 
mēs kopīgi turpināsim iesākto darba 
pavedienu ieaust jaunos rakstos. Vēl 
neviena PII iestāde nav varējusi 
pastāvēt bez audzēkņiem un viņu 

vecākiem. Mēs ar iestādes pado-
mi strādājam roku rokā, meklējot 
jaunus risinājumus iestādes darba 
uzlabošanā, bērniem atbilstošas un 
drošas vides radīšanā. Pateicos no 
sirds arī IP priekšsēdētājai Inesei 
Pelšai, vecāku padomes locekļiem 
un visiem pārējiem audzēkņu ve-
cākiem, kas izprot un atbalsta mūs 
gan svētkos, gan ikdienā! Audzēk-
ņiem vēlu, lai laimes sajūta nav tikai 
svētkos, bet katrā „Pienenītē” pava-
dītajā dienā!

Kolektīva un iestādes vērtība ir 
darbinieks; arī tas, kurš šeit ir atstājis 
savu ieguldījumu un daļiņu sirds. Par 
to es vēlos pateikties visiem bijuša-

jiem darbiniekiem un brīnišķīgajiem 
kolēģiem, kuri vairs šeit nestrādā, bet 
ir atstājuši savus darba augļus. Novē-
lu katram saskatīt iekšējo gaismu gan 
sevī, gan audzēkņos, savos kolēģos, 
apkārtējos cilvēkos un notikumos; 
spēt sajust un saskatīt laimi izjūtās, 
nevis lietās. Lai iestādes 45. gadadie-
nas jubilejas pasākums ir viens no 
brīžiem, kas paliek kā mūsu radošā 
kolektīva dāvana ne tikai bērnu un 
pieaugušo cilvēku sirdīs, bet arī kā 
mūsu veltījums Latvijas 100. dzim-
šanas dienai!

Lelde Sturme,
PII „Pienenīte” vadītāja

No šī gada 24. septembra līdz 
28. septembrim Itālijā, pilsētā 
Vasto notika 4. starptautiskā 
tikšanās–mācību aktivitāte 
„Erasmus+” projektā „Zināt-
nieki darbībā” (projekta Nr. 
2017-1-LV01-KA101-035350).

Projekta otrā pamatdarbība (Key 
Action 2) bija „Sadarbība inovāci-
jas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa, tās pamatmērķis: attīstīt 
nepieciešamās pamatiemaņas (ma-
temātikā, valodā un tehnoloģijās) 
bērniem, transformējot zināšanas 

spēļu aktivitātēs; metodoloģija – 
veidot praktiskus eksperimentus/
aktivitātes, izmantojot teorētiskās 
zināšanas reālās situācijās, un 
mērķis bija savienot abus zināša-
nu veidus un nodrošināt vienotu 
mācību procesu. Uz šo tikšanos 
devās Upesleju internātpamatsko-
las-rehabilitācijas centra (UIRC) 
komanda: direktore Irēna Franko-
viča, projekta koordinatore Latvijā 
logopēde Svetlana Stepane, pirms-
skolas metodiķe Sanita Tošena, psi-
holoģe Zane Gulbe un pedagoģe 
Jeļena Verhuškina, lai ar Itālijas, 

Portugāles, Turcijas un Anglijas pe-
dagogiem dalītos pieredzē un gūtu 
jaunas idejas profesionālās darbības 
kvalitātes paaugstināšanai, šoreiz 
īpaši akcentējot, kā radoši veici-
nāt bērniem matemātikas apguvi. 
Katras dalībvalsts pedagogi pirms 
tikšanās bija kvalitatīvi un intensīvi 
strādājuši, lai izmantotās metodes, 
darbību ar bērniem, idejas ietvertu 
video materiālos, fotogrāfijās un 
prezentācijās, kas sniegtu pēc ie-
spējas plašāku ieskatu citu valstu 
pedagogiem materiāla turpmākai 
izmantošanai profesionālajām va-

jadzībām. Tika sniegts ieskats gan 
teorijā, gan praksē. Visas mācību 
aktivitātes laikā kolēģi no Itālijas 
uzsvēra, ka matemātika patiešām 
ir visur: krāsās, formās, figūrās, kas 
ietvertas keramikas darbos, dabā, 
lielveikalā, mūzikas ritmā un arī 
pavārmākslā. Dalībvalstu pārstāvji 
tika iepazīstināti ar darbu Itālijas 
pirmsskolas izglītības iestādē un 
iesaistīti kopīgās nodarbībās un uz-
devumos ar bērniem. Protams, tika 
iepazīta arī vietējā kultūra: mūzi-
ka, dziesmas, dejas, pavārmāksla. 
UIRC pedagogi ir ļoti iedvesmoti, 

uzlādēti ar jaunām zināšanām, at-
klāsmēm un metodēm, ko izmantot 
darbā ar bērniem, veicinot rado-
šuma un zināšanu apvienošanu, 
sekmējot bērnu izglītības procesu. 
Nākamā šī projekta starptautiskā 
tikšanās notiks 2019.  gada mar-
tā Anglijā, kad katras dalībvalsts 
pedagogi iepazīstinās ar radošām 
metodēm un pieeju, kā bērniem 
veicināt tehnoloģiju apguvi, ietverot 
konstruēšanu, arhitektūru, veido-
šanu u.tml.

Zane Gulbe, 
UIRC PII psiholoģe

„Erasmus+” projekta „Zinātnieki darbībā” 4. starptautiskā tikšanās



9„TĒVZEMĪTE“
OTRDIENA, 6. NOVEMBRIS, 2018

Stopiņu novada dienas centros 
25.  oktobrī viesojās ciemiņi 
no Jelgavas novada: pieredzē 
dalījās kolēģi no Līvbērzes, 
Jaunsvirlaukas, Glūdas, Kaln-
ciema, Valgundes, Lielplatones 
pagastiem, kā arī pārstāvji no 
Jelgavas novada domes. 

Iepazīstinājām ciemiņus ar mūsu 
novada pieciem dienas centriem, 
pastāstījām un parādījām, ar ko 
nodarbojamies ikdienā, kādas 
aktivitātes notiek bērniem, jau-
niešiem un pieaugušajiem, par 
projektiem, kas tiek īstenoti no-
vadā un dienas centros.

Aktivitāšu centru vadītājas 
pastāstīja par pasākumu norisi  
Jelgavas pagastu aktivitāšu centros. 

Viesiem tika piedāvāta radošā dar-
bnīca Ulbrokas dienas centrā, kur 
bija iespēja no salvetēm un parafī-
na pagatavot skaistus ziedus.

Pieredzes apmaiņa sniedza jau-
nu skatījumu gan mūsu dienas 
centru vadītājām, gan viesiem. 
Viesi varēja iepazīt augsti teh-
noloģisku un videi draudzīgo 
atkritumu ekoloģiskas apsaimnie-
košanas uzņēmumu SIA „Getliņi 
EKO”. Gids pastāstīja par poligo-
na izveidošanas pirmsākumiem 
līdz pat mūsdienām, par Getliņu 
attīstību. Apskatījāmies, kā lielajās 
siltumnīcās aug dzeltenie, tumši 
sarkanie tomāti un gurķi. 

Aija Šibajeva,
Sauriešu dienas centra vadītāja

Stopiņu novada 
dienas centros 
viesojās kolēģi 
no Jelgavas novada

Izdevniecības „Liels un mazs” 
trešais projekta „Mūsu mazā 
bibliotēka” lasīšanas veicināša-
nas pasākums Ulbrokas biblio-
tēkā bija veltīts lāča apskāviena 
tematikai.

Sākumā, caur spēli, tika minēti 
Pšemislava Vehteroviča grāmatas 
„Lūdzu, apskauj mani” galvenie 
varoņi, kas dalībniekiem izvēr-
tās īstā zināšanu pārbaudē. Pēc 
grāmatas galveno varoņu no-
skaidrošanas sekoja tās lasījums, 
kura laikā pasākuma dalībniekus 
pārsteidza kāda balta, pūkaina un 
mīļa lāča apskāviens.

Pēc tā tika uzdoti jautājumi gan 
par stāstā dzirdēto, gan par gal-
veno tēmu – kādēļ visiem ir ne-
pieciešams apskāviens, gan arī par 
grāmatas izcelsmes valsti Poliju.

Aplūkojot grāmatas ilustrāci-
jas Emilijas Džubakas izpildīju-
mā, pasākuma dalībniekiem tika 
dots uzdevums – izveidot savu 
ilustrāciju aplikācijas, zīmēšanas 

Balta, pūkaina un mīļa lāča apskāviens 
Ulbrokas bibliotēkā

un krāsošanas tehnikā, kuras ie-
spējams apskatīt foto galerijā: 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka/galerijas.

Pasākuma beigās dalībnieki 
baudīja arī jau ierasto cienastu un 
saņēma mazu dzīvnieka suvenīru.

Mīļš paldies visiem šī pasāku-

ma dalībniekiem, un uz tikšanos 
nākamās projekta grāmatas lasī-
šanas reizē!

Daina Kalmane, 
Ulbrokas bibliotēkas 

bibliotekāre, 
projekta īstenotāja un 

pasākuma vadītāja

Oktobra vakars. Senioru deju 
kolektīvs „Ulenbroks” pulcējas 
Rīgas lidostā. Tikai nedaudz vai-
rāk par trim stundām, un mums 
jau pretī māj Gruzijas galvas-
pilsētas Tbilisi spožās ugunis. 

Kaukāza reģions tiek uzskatīts 
par Eiropas civilizācijas šūpu-
li, un Gruzija ir valsts ar vairāk 
nekā 4000 gadu senu vēsturi. Tas 
ir pietiekami ilgs laiks, lai uzkrā-
tos bagāts vēsturiskais mantojums 
un izveidotos spēcīgas tradīcijas.  
Gruzijas Pareizticīgā baznīca ir 
viena no senākajām kristīgajām 
baznīcām pasaulē. Spēcīgā ticība 
palīdzējusi gruzīniem saglabāt savu 
nacionālo identitāti cauri gadsim-
tiem, kuros ne reizi vien dažādi ie-
nācēji mēģinājuši uzspiest savus no-
teikumus, vērtības un dzīves stilu. 

Majestātiskās vēstures liecības 
sagaida mūs gandrīz katrā ciemā 
un arī diezgan nepieejamās vietās. 
Tās ir katedrāles, baznīcas, klosteri 
un pat dievnamu kompleksi kopā 
ar dzīvojamām ēkām un nocietinā-
jumu būvēm, kur katra izceļas ar 
ko īpašu un daudzas ir UNESCO 
aizsargājami arhitektūras un vēs-
tures pieminekļi.

Svētās Trīsvienības klosteris  
Gergeti kalna galā, vistuvāk māko-
ņiem ar skatu uz sniegoto Kazbeku; 
Džvari klosteris ar brīnišķīgu skatu 
uz seno Gruzijas galvaspilsētu Mc-
hetu; Rabati cietokšņa komplekss, 
kur līdzās pareizticīgo baznīcai at-
rodas mošeja, benediktiešu māsu 
klosteris, turku pirts un sinagoga; 
Bodbe klosteris, kur apglabāta  

Gruzijas apgaismotāja un kristietī-
bas ieviesēja Svētā Nino; Mīlestības 
pilsētiņa Signahi ar šauro ieliņu la-
birintiem, lielāko cietoksni valstī 
un pasakainu skatu pāri Alazanas 
ielejai; viena no klintīs izveidotajām 
vairāklīmeņu alu pilsētām Vardzia 
un daudz kas cits apvienojumā ar 
dabas varenību un krāsainību.

Mums izdevās izbaudīt Gruziju 
ar visām maņām. Tas, ko Gruzi-
ja un tās ļaudis piedāvāja, spēja 
pārsteigt un emocionāli saviļņot 
jebkuru neatkarīgi no gaumes un 
vēlmēm.

Mēs pavadījām divas jaukas 
dienas Kahetijas reģiona Arbošiki 
ciematā, izbaudot ģimeņu viesmī-
lību un iepazīstot Gruzijas lauku 
cilvēku ikdienu. Vērojām un arī 
paši izmēģinājām roku, gatavojot 
tradicionālo našķi čurčellu. Varē-
jām ielūkoties mājas vīna pagrabos, 
kur katrs sevi cienošs saimnieks 
pēc sentēvu metodēm īpašos 
traukos – kvevros – gatavo vīnu.  
Akmeņainajās ciema ieliņās redzē-
jām gotiņas un ēzelīšus, kas pastai-
gājās visai patstāvīgi un neatkarīgi 
no saimnieka, bet saimnieki pār-
vietojās padomju laika automašī-
nās, kas īsti nesaskanēja ar mūsu 
priekšstatiem par drošu satiksmi. 

Patiesu viesmīlības lavīnu 
piedzīvojām vakara mielastā.  
Gruzijā godā katru viesi, jo uzska-
ta, ka to ir atsūtījis Dievs. Kā īstenā 
vīna dzimtenē pienākas, izgaršo-
jām vīnu, kā arī vietējā ražojuma 
čaču, ar kuru varētu sacensties 
mūsu Latgales meistaru ražotā 
šmakovka. Glāzes tiek tukšotas 

Svešās zemēs esot jauki...

tikai pēc tostiem, bez kuriem nav 
iedomājamas nevienas viesības. 
Tostiem tradicionāli ir noteikta 
secība – pirmie tosti vienmēr ir 
par Dievu, dzimteni, māti un ģi-
meni, kurus uzsauca mūsu vakara 
vadītājs tamada Salamons un viesi, 
kam tika piešķirts gods to darīt. 
Izrādījās, ka gluži atbilstoši gruzīnu 
tradīcijām arī „Ulenbroka” vīri prot 
plaši un izjusti izteikties. 

Līdz šim domājām, ka latvieši 
mēdz pārspīlēt ar ēdienu. Šeit gru-
zīni ir mūsu konkurenti. Latviešiem 
pieņemts izēst savu šķīvi tukšu, bet 
Gruzijā tukšs šķīvis norāda uz ne-
cieņu pret ciemiņu. Kā latvietis izēd 
šķīvīti tīru, tā gruzīnu saimniece ar 
ēdienu klāt, un tā vēl un vēl. 

Galvenais bija atmosfēra, tika 
daudz dziedāts gan gruzīnu, gan 
latviešu un arī citās valodās. Gru-
zīni ir apveltīti ar spēcīgām un ska-
nīgām balsīm, un mums bija grūti 

turēt līdzi. Ar dejošanu mums vei-
cās daudz labāk. Lai gan latviešu 
dejas nelīdzinās ugunīgajām gru-
zīnu dejām un tās izpildīja Qeda 
pilsētas kultūras nama jauniešu 
kolektīvs, latviešu senioru dejas 
saņēma kārtīgus aplausus. 

Pēc koncerta bijām pelnījuši pa-
matīgu veldzējošu peldi aizvien, 
mūsuprāt, tik siltajā Melnās jūras 
ūdenī, kur vietējos peldēt gribētā-
jus gan nemanījām. Baudījām ne-
steidzīgas vakara atpūtas mirkļus 
Batumi kūrortpilsētā, kurā har-
moniski saplūst tradicionālais ar 
moderno. Krāšņa pilsēta, ko mēdz 
salīdzināt ar Dubaiju vai Lasvega-
su – augstceltnes spožās gaismās, 
interaktīvi vides objekti, gruzīnu 
tautas pašapziņu un patriotismu 
apliecinošais Alfabēta tornis, kurā 
DNS ķēdes rotā gruzīnu unikālā 
alfabēta burti.

Izbaudīts vēl daudz, daudz  – 

Tbilisi panorāma no Mtacminda 
kalna; stalaktītu alas; sēra pirtis; 
rotaslietas, kādas nav atrodamas 
nekur citur pasaulē; gruzīnu brauk-
šanas stils, veikli apbraucot gandrīz 
it visur pa serpentīna ceļiem savā 
nodabā klīstošās govis, cūkas un 
suņus; marionešu teātris, minerāl-
ūdens avoti... Galvenais – cilvēki ar 
absolūti citādu kultūru, vērtībām, 
emocijām, jūtām un to izpausmēm, 
lepnumu par savu zemi un tās vēs-
turi, tradīciju godināšanu, bezga-
līgu apburošu sirsnību un viesmī-
lību. Patiesi simboliski, raugoties 
no kalna pāri Tbilisi plašumam, 
to pauž Mātes Gruzijas tēls ar 
draugiem sniegto vīna kausu vie-
nā rokā, bet ar otru rādot zobenu 
ienaidniekiem.

Vera Zvēra,
senioru deju kolektīvs

 „Ulenbroks”
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Prieks un pozitīvas emocijas 
Tautas lietišķās mākslas stu-
dijas (TLMS) „Ulbroka” dalīb-
nieces un dalībniekus pārņēma 
jau šī gada sākumā. 

Latvijas Nacionālā kultūras centra 
(LNKC) komisija bija ieradusies 
studijā, lai aplūkotu un izvēlētos 
darbus Dziesmu svētku izstādei 
„Radītprieks”. Studiju vadītāju sa-
pulcē pirms komisijas apmeklēju-
ma tika teikts, ka no katras studijas 
darbu piedāvājuma izvēlēsies tikai 
piecus labākos darbus. Cik liels bija 
mans pārsteigums un prieks, kad 
komisija no piedāvātajiem izvēlē-
jās 25 darbus! Izstādē tika izrādīti 
11 darbi. Mūsu studijas Zelta fonds 
ir tautas daiļamatu meistaru Aldo-
nijas Auziņas, Zentas Bergas, Baibas 
Kurzemnieces, Veltas Āpšas, Baibas 
Ūķenieces, Zentas Dīces, Aivara  
Tikuma jostas, izcilie audumi un 
adījumi. Skatītājus priecēja arī 
Tatjanas Vilciņas darbs un vidējās 
paaudzes dalībnieču Initas Buden-
cevas, Agritas Otomeres, Inetas Bri-
ces, Ingas Putānes, Ineses Skrastiņas 
jaunrades darbi. Pārsteidza jaunākās 
paaudzes – desmitgadīgās Monas 
Vītoliņas  – grīdceliņi. Šovasar 
izstāde bija jaunā iekārtojumā ar 
minimālu darbu skaitu no visām 
Latvijas studijām un individuāla-
jiem meistariem. Darbu darināšana 
tika iemūžināta un izrādīta virtuā-
lajā vidē. Izstādes iekārtotāju ideja: 
nepārslogot izstādi ar mākslas da-
rinājumiem, bet gan sniegt nelielu 
ieskatu to rakstos un vairāk pievēr-
sties skatītāju iepazīstināšanai ar uz-
filmētajiem darbu radīšanas pro-
cesiem, sākot ar materiāla ieguvi, 
pārstrādi un turpinot ar darba tap-
šanas meistarību un tehnoloģisko 
pusi. Interesanti, bet skumji, ka 
„aizkadrā” palika tik daudzi fantas-
tiski un izcili rokdarbi. Neskatoties 
uz visām šīm izmaiņām, audējas 
meistarība un gaumes izsmalcinā-
tība tika parādīta ar 95 gadus ve-
cās studijas dalībnieces un tautas 
daiļamata meistares Veltas Āpšas 
lina aizkariem, kas radīja sajūsmu 
ikvienā izstādes apmeklētājā.

Tagad jau aizsaulē aizgājušās Sto-
piņu novada Goda pilsones Baibas 
Kurzemnieces darinājumi nespēja 
atstāt vienaldzīgu nevienu skatī-
tāju. Tā ir paliekoša vērtība mūsu 
novadam, valstij, tuviniekiem, kuri 
uzsver mātes, vecmāmiņas un vec-
vecmāmiņas Baibas Kurzemnieces 
darba tikumu un amata prasmes. 
Viņas darbu klāsts bija ļoti plašs. 

Zentas Bergas šatiersega un 
lakats  – perfektas krāsu izjūtas, 
smalkas kompozīcijas izpratnes un 
absolūti perfekti noausta audekla 
paraugdemonstrējums. Aldonija 
Auziņa pārsteidza un iepriecināja 
ar smalko krāsu gammu un vien-

kāršās trinīša tehnikas eleganto iz-
mantojumu. Ne velti ir teiciens, ka 
skaistums ir vienkāršībā. Zenta Dīce 
jau daudzus gadus un arī šajā izstā-
dē skatītājiem piedāvā savus smal-
kos lina audeklus. Šoreiz galdauts 
ar raksta un tehnikas tradicionālo 
risinājumu Zentas perfektajā izpil-
dījumā. Arī Zentas drosmīgā krāsu 
salikumā lielajā lakatā. Novada izci-
lā rokdarbniece Baiba Ūķeniece ar 
juveliera precizitāti un krāsu smal-
kumu kompozīcijās bija darinājusi 
pulsa sildītājus. Mazās stikla pērlī-
tes, iegūlušas maigajā vilnas diedzi-
ņā, radījušas brīnumu. Pie Baibas 
šos un citus amata smalkumus un 
rokdarbu tehnikas noslēpumus esat 
aicināti mācīties tagad un turpmāk 
vienu reizi nedēļā TLMS „Ulbroka” 
telpās Institūta ielā ielā 22, Ulbro-
kā. Arī Inga Putāne savu prasmi 
bija demonstrējusi adītajos pulsa 
sildītājos. Aivars Tikums studijā ir 
sevi pierādījis kā ļoti prasmīgs un 
perfekts jostu audējs. Viņa darinā-
tās jostas ir priecējušas skatītājus 
neskaitāmās valsts un novada iz-
stādēs. Inese Skrastiņa savus darbus 
darina mājās sava vīra gatavotajās 
stellēs; viņa izstādei piedāvāja labi 
noaustu segu. Agrita Otomere ie-
priecināja ar savu kompozicionāli 
drosmīgi izstrādāto grīdceliņu. Lai 
arī Agrita audzina piecus bērniņus, 
viņai pietiek laika visam. Skatītāju 
vērtējumam izstādē nodotais darbs 
nav vienīgais Agritas varēšanas, uz-
ņēmības un prasmes pierādījums.  
Viņas iecere – līdz Dziesmu svēt-
kiem uzaust sev un savām abām 
meitiņām svārku audumu, lai 
sašūtu to un dotos kopā ar stu-
diju Dziesmu svētku gājienā  – 
piepildījās. Līdz pēdējam vakaram 
pirms Dziesmu svētku gājiena Ag-
rita auda, nakti šuva un dienā jau 
lepna par savu varēšanu, kopā ar 
abām meitām, dēliņu un mazulīti 
soļoja kopā ar visiem. Un tas viss, 
neskatoties uz to, ka Agrita vairs 
nedzīvo Stopiņu novadā, bet gan 
Vecumniekos. Reizi nedēļā viņa 
mēro garo ceļu uz studiju, jo jūtas 
tai piederīga.

Ja runājam par ģimeniskumu un 
ģimenes vienojošajām interesēm, 
kuras saistītas ar aušanu, tad ar lep-
numu varam teikt, ka mūsu studijā 
darbojas vareni, gudri, zinoši vīri ar 
„zelta rokām”. Viņiem rūp un vien-
mēr ir rūpējusi savu sievu interešu 
un prasmju atbalstīšana, un darba 
procesa atvieglošana un prieks par 
ģimenes kopā būšanu.

Mūsu seniori Juris Bergs un 
Haralds Kurzemnieks ir inženie-
ri/konstruktori Lauksaimniecības 
tehnoloģiju institūtā. Un kurš gan 
cits, ja ne viņi ar savām zināšanām, 
prasmēm un savu sievu gudrajiem 
padomiem, vērojot viņu aušanas 
amata tehnoloģiskos procesus, spēja 

Dziesmu svētku izstādes, gājiena un koncertu, 
Latvijas segu grāmatas izraisītās emocijas un atmiņas

pagatavot stelles. Arī vidējās paau-
dzes audējas Ineses Skrastiņas vīrs 
pagatavojis stelles. Jaunās audējas 
Alises Višņevskas draugs Māris, 
cienot savas draudzenes intereses, 
izgatavojis stelles un arī pats ir ie-
saistījies aušanā.

Izstāde ir skaista, bet tās radītais 
prieks gaistošs – grāmata ir vēstu-
riska un paliekoša vērtība ar savu 
pienesumu mūsu kultūras manto-
juma un meistaru amata prasmju 
demonstrējumu. 2017. gada nogalē 
Kuldīgā vispārējā segu izstādē tika 
demonstrētas un skatītājus priecēja 
visu novadu segas. Izstādi un savas 
vecmāmiņas segas kopiju aplūkot 
bija devies arī Rauls Vēliņš. Šis ļoti 
cienījamais kungs šobrīd ir farmā-
cijas kompānijas pārstāvniecības 
vadītājs, bijis Rīgas Stradiņu uni-
versitātes Iekšķīgo slimību katedras 
docētājs, Ventspils slimnīcas terapi-
jas nodaļas vadītājs, studējis Rīgas 
Medicīnas institūtā, ieguvis maģis-
tra grādu medicīnas zinībās Dandī 
Universitātē Skotijā. Viņu tā pārstei-
dza un sajūsmināja Latvijas meis-
taru segu krāšņums, ka radās ideja 
par godu Latvijas 100. dzimšanas 
dienai izdot grāmatu „SEGAS”. Tā 
sākās mana sadarbība ar R. Vēliņu. 
Sākumā tika pieaicināts profesionāls 
fotogrāfs, lai iemūžinātu visas segu 
izstādē Kuldīgā eksponētās segas. 
Tad sekoja uzaicinājums satikties, 
lai izrunātu un izprastu studiju si-
tuācijas, un apspriestu iespējas pa-
līdzēt sadarbībā ar studijām, studiju 
vadītājiem, lai gūtu informāciju par 
iespējām sadarboties ar Latvijas Na-
cionālo kultūras centru un uzzinātu 
citu šajā nemateriālā kultūras man-
tojuma jomā darbojošos speciālistu 
viedokli, izvēloties segas. Sākumā 
ne visi ticēja tādas grāmatas iespē-
jamībai, jo bija nepieciešami finan-
siālie resursi. Bet, kad Vēliņa kungs 
izteica domu par grāmatas finansē-

šanu no personiskajiem līdzekļiem, 
tad viss sāka šķist ticams. Segas 
tika fotografētas Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā. Tā pamazām tapa 
grāmatas „Latvijas segas Latvijas 
tūkstošgadei” materiāls. Un maisam 
gals bija vaļā – savu vērtējumu un 
izziņas materiālu par segu darinā-
šanas vēsturi un tradīcijām rakstos 
tika aicināti izteikt Janīna Kursīte, 
Inese Sirica, Zane Ulmane, Uģis 
Niedre, Smaida Rubeze. 

Grāmatas zinātniskie konsultanti: 
Māris Maniņš, Inese Ratniece, Aija 
Veipa, Ilze Ziņģīte.

Idejas autora un projekta vadītājs 
Rauls Vēliņš sadarbībā ar redaktori 
Ingūnu Mīlgrāvi, mākslinieci Katrī-
nu Vasiļjevu un fotogrāfiem Jāni 
Brenci, Māri Kaparkalēju, Dzin-
taru Leju un citiem fotogrāfiem 
izdevniecībā „Sana Solaris” radīja 
ļoti svarīgu – gan pēc svara (4 ki-
logrami), gan informatīvi apjomī-
gu – grāmatu. 

Labākie darbi no labākajiem tika 
parādīti! Grāmatā sniegta informā-
cija par katru Latvijas studiju, godā 
celti meistari un viņu darinājumi. 
Arī TLMS „Ulbroka” ieņēmusi 4 
lappuses lielu vietu šajā nozīmīgajā 
izdevumā.

Grāmata un izstāde ir nedzīvas 
lietas, kuras līdz galam nespēj iz-
stāstīt kopā būšanas stāstu studijā 

amatu apguves procesos. Līdzdalība, 
kopā būšana un savu darinājumu 
demonstrēšana, ejot Dziesmu un 
deju svētku varenajā gājienā, ir ie-
spēja ne tikai pierādīt savas tautas 
varenību, bet katram atsevišķi ie-
priecināt sevi un līdzcilvēkus, ejot 
kopējā solī ar visiem savos pašdari-
nātajos tautas tērpos un savu krāsu 
prieku demonstrējot lakatos. Lakati 
katram citādāki, ar savu noskaņu 
un krāsu izpratni. Stopiņu novada 
gājiena priekšējās rindās savu pirmo 
uznācienu plašākai Rīgas un Rīgas 
viesu publikai demonstrēja Stopiņu 
novada tautas tērps. Visi novada 
mākslinieciskie kolektīvi saliedētā 
solī, laimīgi par kopā būšanu un 
iespēju apgūt un izkopt savas tau-
tas tradīcijas gan dziesmā, gan deju 
solī, gan citos mūzikas, mākslas un 
amatniecības žanros, soļoja gājienā 
pretī mūsu Tēvzemes simtajai dzim-
šanas dienai!

Liels paldies mūsu Stopiņu no-
vada pašvaldībai un, personīgi,  
Vitai Paulānei par iespēju darboties 
mākslinieciskajos kolektīvos un būt 
uzklausītiem un atbalstītiem!

Ārija Vītoliņa, 
Tautas lietišķās mākslas studijas 

„Ulbroka” vadītāja, 
Gaismas internātpamatskolas 

speciālās un interešu izglītības 
skolotāja 
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Gaismiņu iedegšana 
Stopiņu novada 
ciematu eglītēs 

2018. gada 
decembrī

kopā ar jestrajiem tēliem
no „Pasaku nama”

Trešdien, 5. decembrī
18.00 Sauriešos
18.40 Upeslejās

19.30 Līčos
20.00 Cekulē  

Ceturtdien, 6. decembrī
18.00 Jaunsišos
18.40 Dzidriņās
19.30 Saulīšos

Iedegsim gaismiņas ciematu 
eglītēs, dziedāsim, iesim ro-

taļās, baudīsim Ziemassvētku 
ieskaņu, konfektes un pipar-

kūkas!

Gaismiņu iedegšana 
Ulbrokas lielajā eglē

2018. gada 
8. decembrī 
no plkst. 16.00 

Iedegsim gaismiņas Ulbrokas 
lielajā eglē (blakus Stopiņu 
novada domei), dziedāsim, 

iesim rotaļās, baudīsim dažā-
dus mākslinieciskos priekš-

nesumus! 
Būs iespējams iegādāties arī 

dažādus gardumus un  
Ziemassvētku dāvaniņas. 

MOBILĀ DIAGNOSTIKA 
17. DECEMBRĪ CEKULĒ, 

Cekules ielā 8 (pie dienas centra) no 
plkst. 9.30 līdz 12.30

SAURIEŠOS, Burtnieku ielā 7–1A 
no plkst. 13.30 līdz 17.00

IZMEKLĒJUMI: 
Mamogrāfija:
Ar Nacionālā veselības dienesta 
(NVD) uzaicinājuma vēstuli  – BEZ 
MAKSAS;
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu  – 
2,85 EUR;
Bez nosūtījuma – 20,00 EUR.

3D Krūšu ultrasonogrāfija: 
Maksas pakalpojums – 19,00 EUR.

Rentgena pakalpojumi:
1 projekcija – 6,50 EUR.

PACIENTUS LŪDZAM 
IEPRIEKŠ PIERAKSTĪTIES 
PA TĀLRUNI: 25431313. 
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 
0100-64111.

 PAKALPOJUMU NODROŠINA 
MFD Veselības grupa

MOBILĀ DIAGNOSTIKA 
12. DECEMBRĪ ULBROKĀ, 

Institūta ielā 1A (pie domes ēkas) no 
plkst. 10.00 līdz 17.00

IZMEKLĒJUMI: 
Mamogrāfija:
Ar Nacionālā veselības dienesta 
(NVD) uzaicinājuma vēstuli  – BEZ 
MAKSAS;
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu  – 
2,85 EUR;
Bez nosūtījuma – 20,00 EUR.

3D Krūšu ultrasonogrāfija: 
Maksas pakalpojums – 19,00 EUR.

Rentgena pakalpojumi:
1 projekcija – 6,50 EUR.

PACIENTUS LŪDZAM 
IEPRIEKŠ PIERAKSTĪTIES 
PA TĀLRUNI: 25431313

Ārstniecības iestādes 
reģistrācijas kods 0100-64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA 
MFD Veselības grupa

LĪDZJŪTĪBA

Tu esi vienvienīga,
Kas vienreiz tik var būt,

Tu aiziedama paliec,
Kā gaismu tevi jūt.

(Dāle)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Edgaram Bistrovam, 

māmiņu Anitu Circeni 
mūžībā pavadot.

Stopiņu novada domes kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,

Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,

Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd - tas paliek un mirdz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību meitai 
Stellai Bulei, māmiņu Ainu Buli 

mūžībā pavadot.

Bijušie kolēģi un piederīgie

Stopiņu novada iedzīvotāju veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi NR.9.2.4.2/16/I/014.
•	Vingrošana jaunajām māmiņām līdz 16. 

novembrim. Var ņemt līdzi mazuļus. 
Nodarbības 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 jāsazi-

nās ar fizioterapeiti Viju Tračumu, rakstot uz 
e-pastu vija@vingrot.lv vai sūtot īssziņu uz 
tālr. nr. 26464868. Lūgums informēt gadī-
jumā, ja pēc pieteikšanās kādu apstākļu dēļ 

tomēr nav iespējas apmeklēt nodarbības!
•	Nūjošanas nodarbības Cekulē. Nodarbību 

sākums pie Cekules Dienas centra plkst. 
10:00. Nodarbības notiek svētdienās ( 14., 
11., 25. novembris). Nodarbības vada ser-
tificēta trenere Linda Andrusa.

•	Vingrošanas nodarbības (īpaši gaidīti cil-
vēki virs 54 gadu vecuma):
DC „UPESLEJAS” otrdienās plkst. 19:00-

20:00 un sestdienās plkst. 10:15-11:15
Ulbrokā Policijas ēkas 2. st. zālē trešdie-

nās plkst. 19:00-20:00 un sestdienās plkst. 
15:00-16:00

Nodarbības vada sertificēta trenere  
Brigita Krieva

•	3. novembrī DC „CEKULE” 11:00-13:30 
veselīga un ekonomiska uztura nodarbī-
bas (vienā dienā 2 nodarbības). Nodar-
bības vadīs sertificēta uztura speciāliste 
Gita Ignace. Notiks ekonomisku ēdienu 
gatavošanas meistarklase un tiks sniegti 
praktiski padomi.
 „SIRDS VESELĪBAS DIENA”
24. novembrī:
DC „SAURIEŠI” plkst. 10:00-13:00
DC „UPESLEJAS” plkst. 14:00-17:00 

(Cekules iedzīvotājiem tiks nodrošināts 
bezmaksas transports, pieteikšanās pie 
DC „CEKULE” vadītājas Olgas Osipovas 
28317417 līdz 17.11.)

•	1. decembrī: DC „ULBROKA” plkst. 10:00-
13:00, DC „LĪČI” plkst. 14:00-17:00
Pasākuma sākumā notiks 40 min kar-

diologa lekcija, pēc lekcijas kardiologa un 
sertificētu uztura speciālistu ekspress kon-
sultācijas, cukura un holesterīna līmeņa 
noteikšana, kā arī ķermeņa kompozīcijas 
noteikšana ar bioimpedances svariem. Pa-
sākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja 
nogaršot veselīgus našķus.

Novembrī nodarbības par veselīgu uzturu 
bērniem kopā ar uztura speciālistu notiks 
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības 
iestādē.

Veselības veicināšas projekta bezmaksas aktivitātes novembrī
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SPORTA PASĀKUMI

•	 11. novembrī	plkst.	14.00	Handbols: 
1.  līga „Ulbroka SK” pret „Salaspils/
MērnieksZM”, Ulbrokas sporta kom-
pleksā. 

•	 17.  novembrī	 plkst.	 19.00	 Florbols: 
virslīga  – „Betsafe Ulbroka Oxdog” 
pret „Talsi/Krauzers”, Ulbrokas sporta 
kompleksā. 

•	 24.  novembrī	 plkst.	 10.00	 Stopiņu 
novada čempionāts novusā, Ulbrokas 
sporta kompleksā.

•	 No	 24.	 līdz	 25.  novembrim	 plkst.	
12.00 Handbola sabraukums jaunie-
šiem Ulbrokas sporta kompleksā. 

JUBILĀRI

Aiztrauc gadi žigliem putna spārniem,
Daudz kas padarīts un gūts,

Tikai šajā dienā sirds bez liekiem vārdiem
Visu aizvadīto tūkstoš krāsās jūt!

 Z. Purvs

Sirsnīgi sveicam oktobrī dzimušos no-
vada jubilārus
70 gadu, 75 gadu, 80 gadu, 90 gadu un 
95 gadu jubilejās!
Vēlam gaišumu sirdī, stipru veselību 
un saulainu noskaņojumu!

JAUNDZIMUŠIE

Bērns kā solījums ienāk pasaulē
ar auglīgu sirdi un radīt gribu –
smagāko vārpu nobriedēt spēj 
mazā graudā ieliktā bagātība.

L. Brīdaka

Sveicam oktobrī reģistrētos jaundzi-
mušos novadniekus  – 7  meitenītes, 
9 puisīšus un viņu vecākus!

Lai mīlestība, prieks un veselība 
jūsmājās!

LAULĪBAS

2018. gada oktobrī Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 

piecas laulības.
Sirsnīgi sveicam jaunās ģimenes!

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.

Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem 
Ainu Buli, Anitu Circeni, Annu  
Lovinu, Zinaidu Punduri, Sergeju 
Sabo, Elzu Apīni un Valeriju Skvorco-
vu mūžībā aizvadot.

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 BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES NOVEMBRĪ

DIENAS CENTROS

Tematiskā izstāde „NOVEMBRIS  – 
LATVIJAS VALSTS PROKLAMĒŠANA 
GRĀMATU LAPPUSĒS”.
Izstādes izdevumos – par to, kā Latvijas 
inteliģence gatavojās un līdzēja kopīgā 
Latvijas valsts tapšanā. Kādi noteikumi 
un likumi radušies Latvijas brīvvalsts 
sākumā. Domājot par valsts svētkiem 
bibliotēkā, iespējams meklēt ne tikai 
vēstures literatūru, bet arī ornamen-
tus, tautasdziesmas, ticējumus un citus 
avotus zinību apgūšanai un svētku or-
ganizēšanai.

E–PRASMES: E- VIDES IZMANTO-
ŠANA PAKALPOJUMOS UN RĒĶINU 
APMAKSĀ.
Mācīsimies tiešsaistē apmaksāt pakal-
pojumus un jums pienākošos rēķinus 
par gāzi, elektrību, telefonu un citiem 
patērētajiem produktiem. Atgādinām: 
lai reģistrētos pakalpojuma devēju no-
drošinātajā e-vidē, nepieciešams zināt 

savu lietotājvārdu un paroli vai bankas 
pakalpojumu apskatei nepieciešamos 
rekvizītus. Vēlams šo informāciju ņemt 
līdz uz mācībām. Aicinām arī informēt, 
kura pakalpojumu sniedzēja informā-
cija interesē tieši jūs! Lūdzam iepriekš 
pierakstīties individuālajām datormācī-
bām bibliotēkā vai pa tālruni 67910503.

JAUNUMS! VIRTUĀLĀS IZSTĀDES 
„MANA NOVADA SIMTGADES CIL-
VĒKS” KOLEKCIJAS PREZENTĀCIJA.
Trešdien, 2018. gada 21. novembrī 
plkst. 10.30 Ulbrokas bibliotēkā virtuā-
lās izstādes „Mana novada simtgades 
cilvēks” materiālu apkopojums – pre-
zentācija. Tikšanās ar cilvēkiem, kuri 
atsaucās aicinājumam dalīties atmi-
ņās, uzticēt fotogrāfijas un citus ma-
teriālus par Latvijas Lauksaimniecī-
bas mehanizācijas un elektrifikācijas  
Zinātniski pētnieciskā institūta ilg-
gadējo direktoru Edgaru Lāčgalvi. 

Tādējādi ir tapusi apjomīga, vērtīga 
novadpētniecības materiālu kolekcija 
par E. Lāčgalvi, ievērojami papildināta 
novadpētniecības materiālu kopa par 
institūtu, līdztekus ietverot arī materiā-
lu atspoguļojumu par novada vēsturi. 
Aicināti izstādes līdzveidotāji, līdzgait-
nieki un interesenti! 

ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS 
NEDĒĻA
Otrdien, 2018.  gada 13.  novembrī 
plkst. 17.00 Ulbrokas bibliotēkā
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas „Krēs-
las stunda”.
Programmā:
•	 ieskats jaunākajā Ulbrokas bibliotē-

kas Ziemeļvalstu literatūrā;
•	 varoņa definīcija, varoņi pasakās un 

daiļliteratūrā;
•	 „Krēslas stundas lasījums”  – frag-

ments no Einara Maura Gudmund-
sona grāmatas „Islandes karaļi”;

•	 pārrunas par varonību;
•	 konkurss un saviesīgs tējas mirklis.

Viesos Latvijas radio žurnālisti, folklo-
risti Iveta un Vidvuds Medeņi.

KULTŪRAS KANONA VĒRTĪBAS
2018.  gada 14.  decembrī plkst. 16.00 
Ulbrokas bibliotēkā saruna par kultū-
ras kanona vērtībām. Vakara stāstnie-
ce Rakstniecības un mūzikas muzeja 
Komunikācijas nodaļas vadītāja Liega 
Piešiņa sarunā ar rakstnieku, dzejnie-
ku, tulkotāju un atdzejotāju Roaldu Do-
brovenski.

2018./2019. GADA SEZONAS IZRĀDES 
APMEKLĒJUMS
2019. gada 2. februārī plkst. 17.00 Jau-
nā Rīgas teātra izrādes LINDA VISTA 
kolektīvs apmeklējums.
Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotē-
ka vai pa tālruni 67910503.

Cekules	dienas	centrā
3. novembrī plkst. 11.00 nodarbības 
un meistarklase par ekonomisku un 
ekoloģisku uzturu veselības veicinā-
šanas projektā. 
4.,11. un 25. novembrī no plkst. 10.00 
nūjošanas nodarbības. Vada instruk-
tore Linda Andrusa.
No 10. līdz 20.  novembrim izstāde 
Latvijas simtgadei  – „Mantas no vec-
māmiņas pūralādes”. Senas lietas, 
kas var daudz pastāstīt par dzīves ie-
kārtu Latvijā pagājušajā gadsimtā.
6.,13., 20., 27. novembrī plkst. 18.00 
floristikas nodarbības Ingūnas Kno-
dzes vadībā.
23. novembrī plkst. 18.00 „Māmiņas 
virtuves noslēpumi” – ēdieni no jūras 
produktiem.
24. novembrī no plkst. 14.00 līdz 
17.00 veselības diena. Ekspreskon-
sultācijas, cukura un holesterīna lī-
meņa noteikšana veselības veicināša-
nas projektā.
30.  novembrī plkst. 18.00 „Brīnumu 
lauks”, tēma – „Kosmoss”.

Līču	dienas	centrā
Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 
13.00   vingrošana senioriem. Nodar-
bības vada Brigita Krieva. Pieteikša-
nās – dienas centrā.
Otrdienās, plkst. 18.00 radošās no-

darbības. Ceturtdienās plkst. 17.00 
radošās nodarbības bērniem: 1.  no-
vembrī  – veselīgs uzturs; 8.  novem-
brī  – Lāčplēša diena Latvijā; 15.  no-
vembrī – gatavošanās valsts svētkiem; 
22.  novembrī  – „Es Latvijai”; 29.  no-
vembrī – adventes laiks.
Sestdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 
13.00 nūjošanas nodarbības. Iesil-
dīšanās un starts pie dienas centra. 
Dienas centrā ir pieejami 10 nūju pāri.
24.  novembrī plkst 17.00 bērnu un 
jauniešu kino vakara vietā būs spēl-
filma ģimenei „Bille”. Biļetes cena  – 
3  EUR (biļetes iespējams iegādāties 
pirms filmas seansa).

Upesleju	dienas	centrā
6., 13., 20., 27. novembrī plkst. 16.00 
floristikas  nodarbības. Vada Inguna 
Knodze.
3.  novembrī plkst. 15.00 leļļu izrāde 
bērniem un vecākiem „Sarkangalvīte 
un vilks”.
1., 8., 15., 22., 29.  novembrī plkst. 
16.00 nodarbību cikls „Veselīgas attie-
cības kā mūsu veselību uzturošs fak-
tors.” Vadītāja Nataļja Stepanova. Pro-
jektu finansē Stopiņu novada dome.
7. novembrī plkst. 17.00 Stopiņu no-
vada jaunieši sadarbībā ar Stopiņu 
velo un Baldones sporta kompleksu 
rīko tikšanos ar interesentiem par 

tēmu „Kas ritenim vēderā?”
21.  novembrī plkst. 16.00 Ulbrokas 
vidusskolas kora koncerts Latvijas 
100. dzimšanas dienai.
24. novembrī no plkst. 14.00 līdz 
17.00 SIRDS VESELĪBAS DIENA. 
Tikšanās ar sertificētiem medicīnas 
darbiniekiem veselības veicināšanas 
projektā. 
No 1.  novembra skatāma Ulbrokas 
mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstāde „Laimes lāči viesojas 
Upeslejās”.
No 6.  novembra skatāma Upesleju 
rokdarbnieču rakstaino cimdu izstāde.
Pirmdienās un trešdienās plkst. 
17.00 stepa nodarbības bērniem. Vada 
Baiba Miķelsone.
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 
15.00 ārstnieciskā vingrošana senio-
riem. Vada Iveta Smalkā.
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 
18.00 vēderdeju nodarbības. Vada Ine-
se Alijeva.
Otrdienās plkst. 19.00 ārstnieciskā 
vingrošana veselības veicināšanas 
projektā. Vada Brigita Krieva.
Trešdienās un svētdienās plkst. 18.00 
līnijdeju nodarbības. Vada Anda Smir-
nova.
Ceturtdienās solo dziedāšanas no-
darbības (pēc vienošanās) ar pasnie-
dzēju Santu Fībigu, tālrunis 29392883.

Pirmdienās, trešdienās un piektdie-
nās plkst. 19.30 galda tenisa nodar-
bības. Koordinators Vjačeslavs Post-
novs.
Piektdienās plkst. 18.00 elektropul-
ciņš bērniem un jauniešiem. Vada 
Igors Larionovs. 
Sestdienās plkst. 10.15 ārstnieciskā 
vingrošana veselības veicināšanas 
projektā. Vada Brigita Krieva.

Ulbrokas	dienas	centrā
No 1. līdz 17. novembrim gatavosim 
svētku rotājumus-dekorus, Latvijas 
svētkus sagaidot.
Katru trešdienu no plkst. 17.00 līdz 
20.00 dažādu sarkanbaltsarkanu pie-
spraužu, aproču gatavošana.
No 8. novembra katru ceturtdienu 
no plkst. 17.00 līdz 20.00 aicinām uz 
FLORISTIKAS nodarbībām. Program-
mā: sienas, galda dekori, adventes 
vainagi. Nodarbības vadīs pieredzējusi 
floriste Inguna Knodze.
10. un 24.  novembrī sestdienu rītos 
no 10.00 līdz 13.00 aicinām uz projekta 
„Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!” 
trešās daļas – priekšautu šūšanas, izšū-
šanas noslēguma nodarbībām. Projekta 
noslēgumā darbu izstāde!
10.  novembrī plkst. 15.00 Stopiņu 
novada dienas centru draudzības pa-
sākums „Latvijas spēle”. Pasākumā 

dienas centru komandu viktorīnas 
spēle par Latviju. Aicinām ikvienu in-
teresentu apmeklēt spēli klātienē!
Pēdējā novembra sestdienā 24.  no-
vembrī no plkst. 13.00 līdz 15.00 bēr-
nu drēbīšu „Andelēšanās tirdziņš”.
Aicinām būt radošiem un atraktīviem 
sestdienu rītos no plkst. 10.00 līdz 
13.00 „Gardēžu klubiņā” – iepazīsim 
jaunas receptes un radīsim tās; no-
darbībās gatavosim rotas, kroņus no 
dažādiem materiāliem.

Sauriešu	dienas	centrā
3. novembrī plkst. 13.00 Sēne Mušmi-
res kundze – adatu spilventiņi no filca 
auduma.
10.   novembrī plkst. 13.00 Grāmatu 
zīmes. 
17.  novembrī plkst. 13.00 Latvijas 
simtgadei  – dekoratīvu vainagu izga-
tavošana.
17.  novembrī no plkst. 12.00 līdz 
13.00 latvju spēka zīmju tinglošana –  
gleznas izgatavošana no dzijas. 
Nodarbības vada Dace Siliņa. Radošās 
nodarbības  projektu finansē Stopiņu 
novada dome.
24. novembrī no plkst. 10.00 līdz 
13.00 SIRDS VESELĪBAS DIENA. 
24. novembrī plkst. 13.00 Pūcīte – at-
slēgu piekariņš, nodarbības bērniem, 
skolēniem vadīs Aivita Nasedkina.

Svecīšu vakars 25. novembrī Ulbrokas Meža kapos


