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Ulbrokā tika atklāts Simtgades 
skvērs. Šis ir viens no Latvijas 
valsts simtgadei veltītajiem 
objektiem, kas turpmāk būs 
skaista rota Stopiņu novadam.

Īstenojot šo ieceri, mēs esam 
labiekārtojuši Ulbrokas centra 
teritoriju, kas turpmāk būs patī-
kama vieta gan iedzīvotājiem, gan 
ikvienam novada viesim.

Centrālais Simtgades skvēra ob-
jekts ir latvju rakstu zīmēm rotāts 
pulkstenis; zīmes simbolizē tālāko 
Latvijas laika ritējumu un attīstī-
bu. Ap diviem skvēra ozoliem kā 
bezgalības zīme apvijies soliņš, kas 
vairo spēku un ticību Latvijas nā-
kotnes izaugsmei. Iecere par skvē-
ra izveidi Ulbrokas centrā bija jau 
pirms vairākiem gadiem, un šogad 
to izdevās piepildīt, īstenojot arī 
ideju par novada pulksteni. 

Līdztekus skvēram ir izveidotas 
trīs  jaunas tirgus nojumes ar lab-
iekārtotām tirdzniecības vietām, 

Ulbrokā atklāts Simtgades skvērs

izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, 
ierīkoti jauni apgaismojuma sta-
bi. Skvērā un apkārtnē izvietotas 
sešas video novērošanas kameras, 
kuru pārredzamības zonā ir arī 
autobusa pieturvieta pretējā ielas 
pusē. Simtgades skvērā ir labie-
kārtoti bruģēti celiņi un atpūtas 
soliņi, izveidoti apstādījumi.

Simtgades skvēra projektu 
sagatavojis arhitekts Elmārs 
Orniņš. Darbus organizēja PA 
„Saimnieks”, kopējās darbu iz-
maksas – 80 000 eiro, skvērs iz-
būvēts par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

Stopiņu novada dome

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,

Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.

(I. Tabūne)

Vita Paulāne, 
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja 

Miera un svētku sajūtas 
piepildītus Ziemassvētkus,

idejām, darbiem un 
panākumiem 

caurvītu Jauno gadu!



konkursos, turpina mācīties mū-
ziku augstākās izglītības iestādēs.  
Absolventi spēlē orķestros, kas pie-
dalās Vispārējos latviešu dziesmu 
un deju svētkos, iegūst augstākās 
pakāpes. 

Alvils ir pazīstams visās Latvijas  
mūzikas aprindās, kas palīdz 
absolventiem turpmāk izglīto-
ties vēlamajā mācību iestādē. 
UMMS kļūst atpazīstamāka un 
profesionālāka Latvijas iedzīvo-
tājiem, jo daudziem ir vēlme, lai 
viņu bērns mācītos pie Alvila.”

Viktors Vindelis, Stopiņu zemes-
sardzes 19.  kaujas nodrošināju-
ma bataljona Veterānu apvienī-
bas biedrs, elektriķis, dejo SDK  
„Ulenbroks”. Pieteikumā V. Vin-
delis nodēvēts par aktīvu Latvi-
jas un sava novada patriotu: „No 
pirmās zemessardzes dibināšanas 
dienas Viktors dien zemessardzē. 
Vairākkārt saņēmis gan pateicības 
rakstus, izdienas zīmes un meda-
ļas. Tagad Viktors tikpat veiksmī-
gi dien Zemessardzes 19. kaujas 
nodrošinājuma bataljona Veterā-
nu apvienībā. Ļoti aktīvs novada 
sabiedriskajā dzīvē. Aktīvi dejo 
senioru kopā. Līču sabiedriskajā 
centrā un Ulbrokas vidusskolā 
rīkojis militārās un vēsturiskās 
izstādes.” 

Stopiņu novada dome

nebūtu šādu cilvēku, kuros dzīvo 
ticība un pārliecība par savu varē-
šanu un uzdrīkstēšanos ienest mūsu 
steidzīgajā ikdienā patiesas vērtības. 

Studijā ik gadu ienāk jauni dalīb-
nieki, bet ir patiess prieks par Ārijas 
spēju rūpēties par tiem dalībnie-
kiem, kuri savu aktīvo darbošanos 
studijā ir beiguši.

Lai arī jau daudzus gadus novadā 
tiek rīkotas aušanas studijas darbu 
izstādes, uzsākot Stopiņu novada 
jostas aušanu 2011.  gada rudenī, 
studijā un tajā darītais sasniedza 
daudz plašāku cilvēku loku, jo ik-
viens tika aicināts iesaistīties, noau-
žot savu jostas fragmentiņu.

Novadnieki iesaistījās arī mūsu –  
Stopiņu novada – tautastērpa dari-
nāšanā, un 2017. gada maijā šis sap-
nis tika piepildīts, pateicoties neno-
vērtējamajam Ārijas ieguldījumam 
un mākslinieciskajam redzējumam 
tērpa kompozīcijas izveidē.

Ā.  Vītoliņa darinājusi studijā 
šādus darbus: Lielo Deju svētku 
karogu, 2003. gada Dziesmu svēt-
ku karogu, Stopiņu pagasta karo-
gu, Rīgas rajona Dziesmu un deju 
svētku  karogu, Stopiņu novada 
zemessardzes Veterānu apvienības 
karogu. Ā. Vītoliņa bijusi Latvijas 
Jūras akadēmijas karoga, Stopiņu 
novada daudzbērnu ģimeņu biedrī-
bas „Māra” karoga, Stopiņu pagasta 
sporta spēļu karoga, Drustu pagasta 
ģerboņa un karoga, Stopiņu novada 
deju kolektīva „Luste” karoga un 
daudzu citu karogu autore un dari-
nātāja. 2018. gadā viņa atjaunojusi 
Zemessardzes 19. kaujas nodroši-
nājuma bataljona karogu. 

Ā. Vītoliņas iniciatīva, enerģija 
un viedie padomi radījuši daudzus 
krāšņus un kvalitatīvus darbus, 
kurus studija regulāri prezentējusi 
Vislatvijas izstādēs. Valsts simtgades 

Dziesmu un deju svētku lietišķās 
mākslas izstādē „Radītprieks” tika 
prezentēti 11 studijas dalībnieču 
darbi. Vēl varētu minēt daudzus 
Ārijas paveiktos darbus, bet vis-
lielākā mūsu pateicība un prieks 
ir par viņas klātbūtni, padomu, 
ierosmi un enerģiju jaunu ideju 
īstenošanā.”

Aija Šibajeva, Sauriešu dienas cen-
tra vadītāja. Pieteikumā iedzīvotāji 
par A. Šibajevu raksta: „Viņa ir Sau-
riešu ciemata latviskā dvēselīte un 
Sauriešu dienas centrā strādā jau 
kopš tā dibināšanas – 2004. gada 
decembra. Viņa vienmēr ir atsau-
cīga, izpalīdzīga, aktīva, radoša, 
dzīvespriecīga un, vienkārši, gaišs 
cilvēks.

A. Šibajeva ik dienu ir kopā ar 
mūsu ciemata bērniem, gan dienas 
centrā, gan Stopiņu pamatskolā, gan 
sporta un izklaides aktivitātēs, gan 
radošajās darbnīcās un galda spēlēs, 
gan tematiskajos vakaros un ekskur-
sijās pa Latviju, Lietuvu un Igauniju.

Daudzi Sauriešu iedzīvotāji, ne 
tikai bērni, pie viņas var atnākt 
ar savu rūpi: ikdienišķu sīkumu, 
problēmu vai bēdu, vai vēstuli, kas 
jāiztulko latviešu vai krievu valo-
dā – viņa vienmēr atradīs pareizos 
vārdus un risinājumu, vienmēr palī-
dzēs ar savu padomu un zināšanām. 
Pie viņas vienmēr var meklēt un 
atrast atbalstu jebkurai idejai par 

Sauriešu ciemata attīstību, bērnu 
izglītošanu un atpūtas pilnveido-
šanu, mūsu novada labiekārtošanu 
un sakopšanu.

A. Šibajeva vienmēr ir kustībā, 
gan darbā, gan privātajās gaitās. 
Sarakstījusi un īstenojusi vairāk 
nekā 30 nozīmīgus projektus visā 
Stopiņu novadā. Sauriešu dienas 
centrs var lepoties, ka pēdējos 
piecus gadus pie mums ik gadu 
atbrauc brīvprātīgie no dažādām 
pasaules valstīm, kuri ienes mūsu 
bērnu ikdienā krāsainību, paplašina 
viņu redzesloku un draugu pulku, 
kā arī angļu, itāļu, spāņu valodas 
zināšanas un ļauj iepazīt citu tautu 
kultūru un tradīcijas.

Aija ir mūsu Sauriešu ciema dvē-
selīte un stiprais balsts!!! Par viņu 
mēs varam teikt tā: viņa ir cilvēks 
savā vietā, un tas ikvienam nozīmē 
ļoti daudz! Lai mūsu novadā būtu 
arvien vairāk šādi cilvēki!”

Alvils Altmanis, Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas (UMMS) sakso-
fona un klarnetes spēles skolotājs. 
Bijušie komponista audzēkņi un 
kolēģi pieteikuma anketā raksta: 
„UMMS himnas autors. Komponists. 
Daudzu UMMS koncertu aranžētājs, 
dalībnieks (gan kā izpildītājs, gan 
kā diriģents). Persona, kas pārstāv 
UMMS Latvijas mūzikas vidē.

Absolventi piedalās valsts un 
starptautiskos pasākumos un 

2018. gada 9. novembrī Ulbro-
kas kultūras namā svinīgi tika 
pasniegta atzinība „Stopiņu no-
vada Goda Pilsonis”.
Šogad atzinība pasniegta čet-
riem pašaizliedzīgiem cilvē-
kiem, kuri jau ilgus gadus strā-
dā dažādās Stopiņu novada ie-
stādēs. 

Apbalvošanas pasākumā muzicēja 
koklētāju ansamblis „Tīne”, kura 
priekšnesumos dzirdējām gan lat-
viešu tautas melodijas, gan Goda 
Pilsoņa, komponista Alvila Altmaņa, 
kompozīciju. Par godu mūsu valsts 
simtgadei un atzinības saņēmēju su-
mināšanai pasākumu turpināja vīru 
kopas „VILKI” patriotiskais koncerts 
„Tēvijas dziesmas”.

Mēs pateicamies mūsu novada 
iedzīvotājiem par spēju saskatīt un 
novērtēt savu līdzgaitnieku nesav-
tīgi paveikto darbu Stopiņu novada 
attīstībā.

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/ga-
lerijas/stopinu-novada-goda-pilsona-
atzinibas-pasniegsana-491. 

Par atzinības saņēmējiem 
no pieteikuma anketām

Ārija Vītoliņa, Stopiņu novada 
tautas lietišķās mākslas studijas 
„Ulbroka” vadītāja, Gaismas inter-
nātpamatskolas un pamatskolas  
„Rīdze” skolotāja. Pieteikuma anketā 
plaši aprakstīts Ā. Vītoliņas veikums. 
Īsam ieskatam: „Kopš 1988. gada 
tautas lietišķās mākslas studiju 
„Ulbroka” vada tekstilmāksliniece 
Ārija Vītoliņa. Ulbrokas vidussko-
lā aušanas nodarbības vadījusi no 
1992. līdz 2003. gadam. Šajos gados 
Ārija tautas lietišķās mākslas pras-
mēs ir izskolojusi daudzus amatie-
rus un interesentus (no 1975. līdz 
2007. gadam studijā viņa sagatavo-
jusi 14 tautas daiļamata meistarus), 
kurus ieinteresējusi latviešu kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšana, 
uzturēšana un pārmantošana no 
paaudzes paaudzē. Nav iespējams 
saskaitīt tos cilvēkus, kuri iegrie-
zušies studijā, lai piepildītu kādu 
savu sen lolotu sapni. Ir patiesi 
jauki apzināties, ka dzīvojam laikā, 
kad spējam novērtēt mūsu tautas 
kultūrvēsturisko mantojumu, īpa-
ši izceļot latviešu tautastērpu. Tas 
nebūtu iespējams, ja mums Latvijā 
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Pasniegtas atzinības „Stopiņu 
novada Goda Pilsonis” 2018. gadā
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2018.  gada novembris mūsu 
un līdzcilvēku domās, sirdīs 
un atmiņās paliks kā īpašs 
un ļoti nozīmīgs laiks – mūsu 
valsts simtgades mēnesis. 
Šajā laikā mēs noteikti biežāk 
nekā steidzīgajā ikdienas rit-
mā aizdomājāmies par savu 
valsti, savu ģimeni un dzim-
tu, un sevi kā mazu daļiņu no 
mūsu mīļās Latvijas. 

Ar pateicību sirdīs un gaišām at-
miņām domās mēs 11. novembrī 
svinējām Lāčplēša dienu. Liels 
prieks par mūsu novadnieku at-
saucību Lāpu gājienā, kas šogad 
bija īpaši skaists un kupli apmek-
lēts. Skaisti plīvoja mūsu valsts 
karogi, gaiši mirdzēja lāpu lies-
miņas, skanēja latviešu karavīru 
dziesmas un gaisā virmoja latvis-
kā patriotisma un tēvzemes mī-
lestības īpašā enerģētika. Svētku 
sajūtas kulminācija bija svinīgais 
pasākums pie Lāčplēša ordeņa ka-
valieru piemiņas vietas Vālodzēs. 
Paldies mūsu novada brašajiem 
zemessargiem un zemessardzes 
veterāniem, kuriem šī bija pasā-
kumiem īpaši piesātināta diena, 
tomēr arī viņi bija kopā ar mums 
Stopiņu novadā. Īpašs paldies 
zemessardzes veterānam Uldim 
Rumbas kungam par ik gadu teik-
tajiem skaistajiem un stiprajiem 
vārdiem Lāčplēša dienas atceres 
vakarā! Paldies Ulbrokas vidus-
skolas jaunsardzes pulciņam par 
līdzdalību pasākumā un tā vadī-
tājam Rihardam Rozenbaumam 
par iedvesmojošo uzrunu! Pal-
dies Ulbrokas vidusskolai, kuras 
skolēnu daiļlasīšanas māksla arī 
šogad mūs priecēja pasākumā! 
Paldies Stopiņu novada domes 
priekšsēdētājai Vitai Paulānei un 
vietniekam Aināram Vaičulenam 
par līdzdalību svētku gājienā un 
svinīgajā pasākumā! Īpašs svēt-
ku akcents bija dziedātāja Andra  
Daņiļenko, aktrises Anitas Grūbes 
un mūziķa Valda Zilvera uzstāša-
nās. Spītējot asajam vējam, mēs 
varējām kopā ar māksliniekiem 
izdziedāt daļu latviešu skaistāko 
dziesmu. Koncerta izskaņā gaisā 
uzšāvās brīnišķīgas gaismas puķes, 
atgādinot par lielo Latvijas svētku 
pavisam drīzo tuvošanos. 

Latvijas simtgadi Stopiņu no-
vadā svinējām sestdien, 17. no-
vembrī, Līgo parkā  – vienā no 
mūsu novada skaistākajām un 
enerģētiski īpašākajām vietām. 
Mūsu valsts skaistajā jubilejā vi-
sus pasākuma apmeklētājus sveica 
novada priekšsēdētāja V. Paulāne. 
Tēlnieka Ulda Sterģa akmeņos 
iekalto latvisko rakstu zīmju ie-
skauti, visus klātesošos priecēja 
vairāki slaveni Latvijas mākslinie-
ki, vairāki šī gada jubilāri: Lilita  

Starp divām simtgadēm

Ozoliņa, Olga Dreģe, Ieva Akura-
tere, Rēzija Kalniņa, Ilze Dzenīte, 
Aija Andrejeva, Alex, Elza Rozen-
tāle. Kā daudzkrāsaini dzijas dzī-
pari koncertā savijās mākslinieku 
balss tembri un daudzkrāsainas 
muzikālās noskaņas. Vakara iz-
skaņā uz skatuves muzicēja arī 
mūsu novada māksliniecisko 
kolektīvu un iestāžu pārstāvji. 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas direktores Vitas Pinnes un 
Latvijas Nacionālā teātra aktiera 
Gundara Grasberga uzmundrināti, 
visi bija aicināti dāvināt dziesmu 
valsts simtgadei. Atsaucība bija 
ļoti liela gan uz skatuves, gan 

klausītāju rindās, tādēļ varam 
droši teikt – dziesma ir Latvijas 
vizītkarte un lielākais mūsu tautas 
dārgums. Liels prieks par Stopiņu 
novada tautas lietišķās mākslas 
studijas „Ulbroka” skaisto darbu 
izstādi pasākumā. Sirsnīgs paldies 
Upesleju iedzīvotājai Inesei Azei 
par daudzkrāsainajiem un latvisko 
rakstu izraibinātajiem skaistajiem 
cimdu pāriem, kurus bija iespēja 
aplūkot ne vien Upesleju dienas 
centrā, bet arī svētku vakarā Līgo 
parkā. Paldies Upesleju dienas 
centram par līdzdalību izstādes 
rīkošanā Līgo parkā! Pateicība 
Stopiņu novada jauniešiem par 

atsaucību un līdzdalību foto stū-
rīša radīšanā. Kaut arī svētku sa-
jūta radīja možu garastāvokli un 
pacilātu dvēseles noskaņojumu, 
to vēl vairāk dzestrajā novembra 
vakarā veicināja mūsu novada ze-
messargu sarūpētā pupiņu zupa – 
īsti latvisks un spēcinošs ēdiens. 
Pēc zupas ikvienam bija iespēja 
iedzert karstu tēju un nobaudīt 
Stopiņu novada īpašās svētku 
konfektes. 

Skaists garnējums Latvijas ju-
bilejas svētku tortei mūsu pasā-
kumā bija daudzkrāsainā uguņo-
šana. Kā neskaitāmi novadnieku 
sveicieni skaistajā jubilejā, dzes-

trā novembra vakara tumšajās 
debesīs uzdzirkstīja krāsainie 
gaismu raksti. Paldies Jānim 
Garkalnam par svētku sajūtas 
radīšanu, veidojot Stopiņu no-
vada uguņošanas īpašo Latvijas 
simtgades svētku dizainu! 

Liels paldies ikvienam, kurš 
piedalījās valsts simtgades pasā-
kumā Stopiņu novadā – klausī-
tājiem, dalībniekiem, rīkotājiem 
un tehniskajiem darbiniekiem. 
Kopā mums izdevās uzburt savu 
Latvijas simtgades svētku sajūtu

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 



Šā gada beigās lielai daļai 
pašvaldības zemes nomnieku 
beidzas noslēgto zemes no-
mas līgumu termiņš. 

Stopiņu novada pašvaldība vērš 
iedzīvotāju uzmanību sekot noslēg-
tajiem zemes nomas līguma termi-
ņiem. Ja zemes nomas līguma ter-
miņš ir beidzies, Stopiņu novada 
pašvaldībā jāiesniedz iesniegums 
par zemes nomas līguma pagari-
nāšanu. Iesniegumu iespējams sa-
gatavot brīvā formā vai pašvaldības 
iesnieguma veidlapā, kas pieejama 
pašvaldības mājaslapā. 

Vēršam jūsu uzmanību, ka, sa-
ņemot domes lēmuma protokola 

izrakstu par zemes nomas līgu-
ma termiņa pagarināšanu, jums 
nepieciešams domē noslēgt ze-
mes nomas līgumu viena mēneša 
laikā.

Ja līgums netiek pagarināts vai 
zemes nomas līgums nav noslēgts 
vispār, mazdārziņš var tikt nodots 
nomā citai personai vai izmantots 
citiem mērķiem.

Jautājumos lūdzam sazināties 
ar Stopiņu novada domes zemes 
ierīkotāju Noru Puķīti-Babāni pa 
tālruni 67910546, mobilo tālruni 
20170876 vai e-pastu nora.puki-
te@stopini.lv. 

Klātienē lūdzam ierasties Stopi-
ņu novada domē Institūta ielā 1A, 

Ulbrokā, LV-2130, klientu pieņem-
šanas dienās: pirmdienās no plkst. 
11 līdz 19 un ceturtdienās no plkst. 
9 līdz 18 (pusdienu pārtraukums 
no plkst. 13.00 līdz 14.00.)
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•	 Novembrī Stopiņu novada Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja 
uz 183 notikumiem. 

•	 Uzrakstīts 21 administratīvā pārkāpuma protokols.
•	 Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievēro-

šanu uzrakstīti septiņi administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.
•	 Izskatīti 12 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
•	 Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 17 personas alkohola reibumā 

un bez noteiktas dzīvesvietas.
•	 Aizturēti un nodoti Valsts policijas Ceļu policijai divi autovadītāji, 

kuri savu automašīnu vadīja alkohola reibumā.
•	 Aizturēta un Valsts policijai nodota viena meklēšanā esoša persona.

Informācija sagatavota 
pēc Stopiņu novada Pašvaldības policijas materiāliem

Informē pašvaldības policija

1. Atzīt par spēku zaudēju-
šiem Stopiņu novada domes  
2009. gada 2. decembra sais-
tošos noteikumus Nr.25/09 
„Par maksimālo maksu 
(tarifiem) par pasažieru un 
bagāžas pārvadājumiem ar 
vieglajiem taksometriem un 
par pasažieru pārvadājumu 
ar vieglajiem taksometriem 
licencēšanas kārtību Stopiņu 
novada administratīvajā teri-
torijā”.

2. Saistošie noteikumi publi-
cējami Stopiņu novada do-
mes informatīvajā izdevumā 
„Tēvzemīte” un stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publi-
cēšanas.

Vita Paulāne 
Stopiņu novada domes 

priekšsēdētāja

Stopiņu novada domes 
2018.gada 30. maija saistošo 
noteikumu Nr. 7/18
„Par Stopiņu novada domes 
2009. gada 2. decembra sais-

tošo noteikumu Nr.25/09 
„Par maksimālo maksu (ta-
rifiem) par pasažieru un 
bagāžas pārvadājumiem ar 
vieglajiem taksometriem un 
par pasažieru pārvadājumu 
ar vieglajiem taksometriem 
licencēšanas kārtību Stopiņu 
novada administratīvajā te-
ritorijā” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta satura izklāsts
Stopiņu novada domes 
2009. gada 2. decembra sais-
tošie noteikumi Nr.25/09 „Par 
maksimālo maksu (tarifiem) par 
pasažieru un bagāžas pārvadā-
jumiem ar vieglajiem taksomet-
riem un par pasažieru pārvadā-
jumu ar vieglajiem taksometriem 
licencēšanas kārtību Stopiņu 
novada administratīvajā terito-
rijā” tika izdoti, pamatojoties 
uz Autopārvadājumu likuma 
35.panta pirmo daļu, 39.pan-
ta piekto daļu. Ņemot vērā 
grozījumus Autopārvadājumu 

likumā, minētais izdošanas 
tiesiskais pamatojums nav 
spēkā:
•	Grozījumi Autopārvadā-

jumu likuma 35.panta 
pirmajā daļā nosaka, ka 
„Pasažieru komercpārvadā-
jumus ar taksometru drīkst 
veikt, ja pārvadātājs ir saņē-
mis speciālo atļauju (licenci). 
Speciālās atļaujas (licences) 
izsniedz republikas pilsētu 
pašvaldības un plānošanas 
reģioni.” Tādējādi nosakot, 
ka speciālās atļaujas turp-
māk izsniedz plānošanas 
reģioni. Stopiņu novada 
administratīvajā teritori-
jā atļaujas pēc piekritības 
izsniedz Rīgas plānošanas 
reģions.

•	Grozījumi Autopārvadā-
jumu likuma 39. panta 
piektajā daļā nosaka, ka  
39. panta piektā daļa ir iz-
slēgta no 01.03.2018. 

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ņemot vērā, ka pasažieru ko-
mercpārvadājumu speciālās 
atļaujas (licences) izsniedz 
plānošanas reģions, lai no-
drošinātu faktiskās situāci-
jas atbilstību normatīvajiem 
aktiem, ir atzīti par spēku 
zaudējušiem Stopiņu novada 
domes 2009.gada 2.decembra 
saistošie noteikumi Nr.25/09 
„Par maksimālo maksu (tari-
fiem) par pasažieru un bagāžas 
pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem un par pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem tak-
sometriem licencēšanas kārtību 
Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā”.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu
Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības te-
ritorijā
Nav attiecināms.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām
Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām
6.1.  Pēc saistošo noteiku-

mu projekta un tam pie-
vienotā paskaidrojuma 
raksta publicēšanas 
pašvaldības tīmekļvietnē  
www.stopini.lv un saņem-
to sabiedrības pārstāvju 
izteikto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, 
izvērtējot lietderības 
apsvērumus, tie tiks ie-
kļauti saistošajos notei-
kumos.

6.2.  Sabiedrības līdzdalības 
veids – informācijas pub-
licēšana pašvaldības tī-
mekļvietnē www.stopini.lv 
un iesniegto priekšliku-
mu izvērtēšana.

Vita Paulāne 
Stopiņu novada domes 

priekšsēdētāja

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 30.maijā                                          Nr. 7/18
Apstiprināti ar Stopiņu novada domes 

30.05.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.26, p.2.3)

Par Stopiņu novada domes 2009.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.25/09 
„Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un 

par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Informācija 
mazdārziņu lietotājiem 
Stopiņu novada pašvaldībā
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2018.  gada 3.  oktobrī Stopiņu 
novada dome izdeva grozīju-
mus saistošajos noteikumos 
Nr. 17/16 „Par atvieglojumu 
piešķiršanu nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātājiem  
Stopiņu novadā”. 

Papildus tagadējām ir noteiktas 
jaunas nodokļu maksātāju kate-
gorijas, kam būs tiesības saņemt 
atvieglojumus par nekustamo 
īpašuma nodokli (NĪN). Jauna-
jos  grozījumos saistošajos notei-
kumos Nr. 17/16 ieplānoti papildu 
NĪN atvieglojumi:
•	 ģimenēm, ja ģimenē ir viens vai 

divi bērni, 25% par mājokli un 
tiem piekritīgo zemi, ja tajā uz 

1.  janvāri ir deklarēti īpašnieks 
(vai laulātais) un to bērni;

•	 sabiedriskā labuma organizāci-
jām;

•	personām ar 3. grupas invalidi-
tāti;

•	barikāžu dalībniekiem;
•	daudzdzīvokļu mājām, kurās 

ir veikti energoefektivitātes pa-
augstināšanas darbi;

•	 jaunizbūvētām trīs vai vairāku 
dzīvokļu mājām.
Lai saņemtu nodokļa atvieglo-

jumu, personai ir jāiesniedz ie-
sniegums par NĪN atvieglojumu 
piešķiršanu. Lai saņemtu atvieglo-
jumu par visu gadu, tas jāiesniedz 
līdz 30.  aprīlim. Iesniegumu ie-
spējams iesniegt:

•	 klātienē  – Vienotajā valsts un 
pašvaldību Klientu apkalpo-
šanas centrā Stopiņu novada 
domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā, LV-2130;

•	pa pastu – Stopiņu novada do-
mei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā, LV-2130;

•	 elektroniski  – Vienotajā valsts 
un pašvaldību pakalpojumu 
portālā  www.latvija.lv, e-pakal-
pojums „Iesniegums iestādei”. 
NĪN atvieglojumus nepiešķir, ja 

maksātājam ir nodokļu vai nomas 
maksas parādi. 

Lai katru gadu nevajadzētu 
rakstīt jaunu iesniegumu par at-
vieglojuma saņemšanu, personām 
ar piešķirtu invaliditāti atvieglo-

jumus nosaka par visu periodu, 
kurā persona atbilst šim statusam. 

Vairāk par pašvaldības saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 17/16 lū-
dzam lasīt Stopiņu novada domes 
mājaslapā.

Likuma „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” 3. pants dod paš-
valdībām tiesības noteikt nodokļa 
likmi no 0,2 līdz 3% no nekusta-
mā īpašuma kadastrālās vērtības. 
Vairākās pašvaldībās NĪN ir pie-
saistīts deklarēšanās kritērijam. 
Samazinātā nodokļa likme tiek 
noteikta dzīvokļiem un viena dzī-
vokļa mājām, ja tajā dzīvesvieta ir 
deklarēta vismaz vienai personai. 
Palielināta nodokļa likme ir, ja tajā 
nav deklarēta neviena persona. 

Pieņemot pašvaldībā tādus sais-
tošos noteikumus par NĪN likmi, 
kas ir atkarīga no īpašumā dekla-
rēto personu esamības, ir iespējams 
palielināt novadā deklarēto iedzī-
votāju skaitu un attiecīgi iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa ieņēmumus 
pašvaldības budžetā. Pašvaldību 
sniegtie pakalpojumi, kuru avots 
ir nodokļu ieņēmumi, primāri ir 
vērsti uz pašvaldības iedzīvotājiem; 
šādu iedzīvotāju galvenā pazīme ir 
deklarētā dzīvesvieta. Piemērojot 
kritēriju „deklarētā dzīvesvieta” no-
dokļa likmes apmēram, pašvaldība 
apzina savā teritorijā mītošos ie-
dzīvotājus, kuri izmanto konkrētās 
pašvaldības infrastruktūru un pie-
dāvātos pakalpojumus sabiedrībai. 

Par nekustamā īpašuma nodokli 2019. gadā

Paziņojums
Par īpašuma „Baltakmeņi” (Saurieši) Stopiņu novadā detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu

Stopiņu novada dome 31.10.2018 sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr.  38) par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Baltakmeņi”, 
Stopiņu novadā, īpašuma, kadastra Nr.  80960080463, sastāvā esošajai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80960080005.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantoša-
nu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko 
nodrošinājumu, ieskaitot piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai 
jaunveidojamām zemes vienībām. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji – īpašuma „Baltakmeņi” īpašnieki. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas 
speciāliste Linda Čakše (tālrunis 67910546, 27757382; e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt 
Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; 
e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2018. gada 21. decembrim.

Stopiņu novada pašvaldība ai-
cina uzņēmējus un iedzīvotā-
jus uz publisku apspriedi par 
ceļa pārbūves jautājumiem. 
Apspriede notiks 2018. gada 
13.  decembrī plkst. 17.30  
(Institūta iela 1A, Ulbroka, 
Stopiņu novads, LV- 2130).

Lai uzlabotu ceļu un ielu stāvokli, 
novada pašvaldība plāno pieda-
līties Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstības programmā 
„Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”. 
Lai noteiktu nepieciešamos ceļu uz-
labojumus, iedzīvotāji un uzņēmēji 
tiek aicināti izvērtēt šādus ceļus un 
ceļu posmus pēc atlases kritērijiem: 
darbavietas un sabiedrisko pakal-
pojumu pieejamība; perspektīvas 
uzņēmējdarbības attīstībai; vietējo 
uzņēmēju konkurētspējas palieli-
nāšanās; transporta pakalpojumu 
pieejamība un pasažieru satiksmes 

uzlabošanās; ietekme uz tūrisma 
attīstību; ceļa satiksmes kustības 
dalībnieku kvantitātei nepiecie-
šami ceļa uzlabojumi; nepiecieša-
mība  – pašreizējais ceļa vai ielas 
posma funkcionālais stāvoklis, uz-
turēšanas izmaksas, sūdzības par 
ceļa vai ielas posma neapmierinošu 
stāvokli; satiksmes dalībnieku dro-
šība; funkcionālo saišu veidošana 
starp novada vienībām; ainavas un 
vides uzlabošana. 

Ceļu un ceļa posmu saraksts 
(nosaukums, garums, km)
1. Pašvaldības ceļa C-2  – Grīvas 

posms (1,35  km–1,91  km) (no 
Jaunsišu ielas līdz autoceļam V34 
„Līči–Upeslejas”) – 0,56 km;

2. Pašvaldības ceļš no Garās ielas 
(Dreiliņi) līdz valsts autoceļam 
V32 „Dreiliņi–Acones stacija” – 
0,50 km;

3. Pašvaldības ceļš  – Poldera iela 
(Līči) 2,9 km.

Aicinām iedzīvotājus un uzņē-
mējus izteikt viedokļus, izvirzīt 
priekšlikumus par novada ceļu 
attīstību līdz 2018.  gada 13. de-
cembrim:
•	sūtot elektroniski uz e-pasta ad-

resi planotajs@stopini.lv;
•	sūtot pa pastu uz adresi: Stopi-

ņu novada domei, Institūta ielā 
1, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-
2130;

•	iesniedzot personīgi Stopiņu 
novada domes Klientu apkalpo-
šanas centrā.

Kontaktpersona: novada domes 
projektu vadītāja Ilze Kļaviņa,  
e-pasts ilze.klavina@stopini.lv, 
tālrunis 27757387. Anketas pie-
ejamas elektroniski vai Klientu 
apkalpošanas centrā.

Ceļa posmu izvērtēšanas 
kritēriji – cik lielā mērā 
konkrētā ceļa sakārtošana 
uzlabos situāciju

1. Ceļa vai ielas posma pārbūve 
vai būvniecība uzlabos lauk-
saimniecības produkcijas ra-
žošanas un pārstrādes objektu 
darbību.

2. Ceļa vai ielas posma pārbūve 
vai būvniecība sekmēs kva-
litatīvo transporta pakalpo-
jumu pieejamību un uzlabos 
pasažieru satiksmi. 

3. Ceļa vai ielas posma pārbū-
ve vai būvniecība radīs per-
spektīvas uzņēmējdarbības  
attīstībai.

4. Ceļa vai ielas posma pārbū-
ve vai būvniecība palielinās 
vietējo uzņēmēju konkurēt- 
spēju. 

5. Ceļa vai ielas posma pārbūve 
vai būvniecība pozitīvi ietek-
mēs tūrisma attīstību novada 
teritorijā. 

6. Ceļa vai ielas posma pašreizē-
jā kustības intensitāte – brau-
cēju un pārējo ceļa satiksmes 

kustības dalībnieku kvantitāte 
prasa ceļa uzlabojumus. 

7. Ceļa vai ielas posma pārbū-
ves vai būvniecības nepiecie-
šamība  – tagadējais ceļa vai 
ielas posma funkcionālais 
stāvoklis, uzturēšanas iz-
maksas, sūdzības par ceļa vai 
ielas posma neapmierinošu  
stāvokli. 

8. Ceļa vai ielas posma pārbūve 
vai būvniecība būtiski palie-
linās satiksmes dalībnieku  
drošību. 

9. Ceļa vai ielas posms sekmē 
funkcionālo saišu veidošanu 
starp novada vienībām. 

10. Ceļa vai ielas posma pārbū-
ve vai būvniecība uzlabo aina-
vu un vidi. 

11. Ceļa vai ielas posms sek-
mēs mobilitāti  – nodrošinās 
darbavietas pieejamību un 
sabiedrisko pakalpojumu pie-
ejamību. 

Publiska apspriede par ceļiem
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Lielie Latvijas svētki ir no-
svinēti  – kopā ģimenēs, ar 
draugiem, kopīgos dažādos 
tautas svētku pasākumos 
novados un mūsu skaista-
jās pilsētās. Gaidot svētkus, 
mūsu novada dienas centri 
vēlējās būt kopā svētku 
priekšvakarā, lai draudzīgā 
viktorīnā „Latvijas spēle” 
noskaidrotu zinošāko ko-
mandu par mūsu Latviju. 

Šai spēlei gatavojāmies visi kopā, 
bet satikāmies dienas centrā  
„Ulbroka” 10.  novembra pēc-
pusdienā. Spēles dalībniekus un 
līdzjutējus sagaidīja sarkanbalt-
sarkanu sirsniņu ceļš, ko cītīgi 
gatavoja dienas centra „Ulbroka” 
apmeklētāji, dāvājot savu veikumu 
Latvijai svētkos.

Spēli uzsāka piecas komandas: 
Ulbroka, Līči, Cekule, Upeslejas, 
Saurieši; katrā bija zinošākie, čak-
lākie, aktīvākie dienas centru ap-
meklētāji. Spēli vadīja bērniem un 
jauniešiem atpazīstamā, atraktīvā 
Rasa Feldmane, kura spēli virzīja 

viegli un azartiski, lai gan dažreiz 
viktorīnas dažādos jautājumus 
nebija nemaz tik ātri iespējams 
atminēt. Pasākumu muzikāli kup-
lināja atsaucīgie novada jaunie-
ši – Reinis Višķeris un Mārtiņš 
Jaunzems, kuru ģitāru pavadījumā 
visi kopā sadziedājāmies mums 
atpazīstamās dziesmās. 

Gatavojoties spēlei, meklējām 
atbalstītājus, sponsorus, un, par 
lielu prieku, neviens uzrunātais 
mums neatteica. Tādēļ paldies par 
atsaucību sakām Ulbrokas biblio-
tēkas kolektīvam par aizlienēto 
sagatavoto jautājumu spēli par 
mūsu Stopiņu novadu, paldies 
par aksesuāriem deju kolektīva 
„Stopiņš” vadītājai Aigai Mednei, 
paldies mūsu Ulbrokas veikaliem 
„TOP” un „LATS” par kārumiem 
un paldies galvenās balvas spon-
soriem – SIA „Getliņi EKO” – par 
veselīgo dārzeņu grozu. Un kur 
tad vēl svētku torte svētku krā-
sās! Par to īpaša pateicība dienas 
centra „Cekule” kolektīvam.

Uzvaru šogad šajā spēlē iegu-
va dienas centra „Līči” koman-

Dienas centru tikšanās „Latvijas spēlē”

24. novembrī Ulbrokas spor-
ta kompleksā notika ikgadē-
jais Stopiņu novada čempio-
nāts novusā.

Turnīrs sāk gūt lielu blakus Pie-
rīgas novadu sportistu atsaucī-
bu – bija ieradušies sportisti no 
Ropažu, Salaspils, Ogres nova-
diem un Rīgas, bet lielākoties 
sportisti bija no Stopiņu novada. 
Čempionātā piedalījās 26 dalīb-
nieki.

Dalībnieki tika iedalīti četrās 

grupās: jaunieši, sievietes, seniori 
un kopējā grupa. 

Izsaku pateicību turnīra galve-
najam tiesnesim Matīsam Deks-
nim par izcilu turnīra tiesāšanu 
un profesionālu attieksmi sportā. 
Paldies Stopiņu novada sporta 
darba organizatoram Edijam 
Bērziņam par turnīra rīkošanu 
un vadīšanu!

Uz tikšanos nākamajā gadā!
Aelita Veipa,

Ulbrokas sporta kompleksa 
direktore

Noticis Stopiņu novada 
čempionāts novusā

27.  oktobrī Babītes sporta 
kompleksa peldbaseinā no-
tika ikgadējās Pierīgas nova-
du 2018. gada sporta spēles 
peldēšanā.

Stopiņu novada peldētāju koman-
da palika nepārspēta arī šogad. 
Sacensībās piedalījās 10 koman-
das. Stopiņu novada komanda – 
15 sportisti – ieguva sešas pirmās 
vietas un pirmo vietu arī stafešu 

peldējumā. Dažos sieviešu pel-
dējumos visas godalgotās vietas 
ieguva Stopiņu novada koman-
das dalībnieces. Vērojot sportistu 
sniegumu, liels prieks par Stopiņu 
peldētāju ļoti labo, tehniski piln-
veidoto peldējumu.

Kopvērtējumā:
1.  vieta  – Stopiņu novadam 

(140 punkti);
2.  vieta  – Babītes novadam 

(124 punkti);

3.  vieta  – Mārupes novadam 
(114,5 punkti).

Apsveicam visus komandas 
dalībniekus ar izcilo rezultātu! 
Pateicamies Ilzei Aigarei par re-
zultatīvu darbu, komplektējot un 
gatavojot komandu sacensībām.

Uz tikšanos turpmākajās sa-
censībās!

Aelita Veipa,
Ulbrokas sporta kompleksa 

direktore 

da, par vienu punktu aiz sevis 
atstājot Sauriešu dienas centra 
komandu. Svētku gaisotnē pa-
vadītās pāris stundas mūs visus 
satuvināja, lika just līdzi koman-
dām; pārliecinājāmies par savām 
zināšanām, zīmīgiem Latvijas 
valsts notikumiem un faktiem, 

atpazinām dziesmas un filmas, 
iepazinām savu novadu. Tagad 
mēs zinām, ka varam un mā-
kam skaisti sagaidīt un svinēt 
svētkus! 

Spēles foto galeriju iespējams 
aplūkot mūsu novada mājaslapā: 
http://stopini.lv/lv/galerijas/no-

vada-dienas-centri-tikas-latvijas-
spele-493. 

Lai gūtās svētku emocijas mūs 
nepamet, gaidot Ziemassvētkus 
un Jauno 2019. gadu!

Anda Višķere,
dienas centra „Ulbroka” vadītāja

Stopiņu novada peldēšanas 
komanda – čempioni Pierīgā 
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Stopiņu novada dome sekmīgi 
īsteno Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda (ERAF) finansēto 
projektu Nr.3.1.1.-0/17/I/017 
„Eksportētāju uzņēmēju at-
tīstībai nepieciešamās infra-
struktūras izbūve Stopiņu no-
vada Līču un Ulbrokas ciemos”. 

Projekta mērķis ir palielināt 
darbavietu skaitu vietējos uz-
ņēmumos, kā arī sekmēt ko-
mersantu nefinanšu investīcijas 
Stopiņu novada uzņēmumos. 

Kopējās projekta izmaksas ir  
1 510 383,12 EUR, ko līdzfinansē 
ERAF un Stopiņu novada pašval-
dība. 

Novembrī ekspluatācijā ir no-
dots objekts – Dambja ielas pār-
būve Līču ciemā. Izbūvēts asfalta 
segums, gājēju celiņš, apgaismo-
juma un lietus ūdens kanalizācija. 
Projekta aktivitātes notika atbil-
stoši tā grafikam un plānotajiem 
termiņiem.

 Ilze Kļaviņa,
projektu vadītāja

Ceļa infrastruktūras projekts

Oktobrī un novembrī tika izbū-
vēts gājēju celiņš, kas turpmāk 
savienos Radiostacijas un Parka 
ielas Ulbrokā. Celiņš izbūvēts 
pavasarī demontētās siltumtrases 
vietā pēc tam, kad Radiostacijas 
ciematā tika atklāta katlumāja un 
siltuma pievade no Ulbrokas vairs 
nebija nepieciešama. Turpmāk 
gājēji varēs ērti nokļūt Ulbrokā 
pa apgaismotu gājēju celiņu.

Darbu veicējs: SIA „D Būve”, 
līgumcena  – 44 888,81  EUR  
(bez PVN).

Pabeigta autostāvvietas pārbūve 
pie pirmsskolas izglītības grupu ēkas Upeslejās
Pabeigta autostāvvietas pār-
būve pie pirmsskolas izglītības 
grupu korpusa Upesleju inter-
nātpamatskolā-rehabilitācijas 
centrā. 
Tās laikā izbūvēts asfaltēts stāv-
vietas segums, apgaismojums un 
lietus ūdens kanalizācija. 

Darbu veicējs: SIA „V SER-
VICE”, līguma summa  –  
56 178,93 EUR (bez PVN).

Gājēju celiņu rekonstrukcija Upeslejās
Upeslejās, iekšpagalmā starp 2., 
4., 5., un 7.  māju, tiek rekons-
truēti gājēju celiņi, atjaunojot to 
segumu. Tagadējie gājēju celiņi 
nav atjaunoti kopš to izbūvēšanas 
pagājušā gadsimta septiņdesmita-
jos gados. 

Darbus plānots pabeigt līdz 
decembra beigām. Darbu veicējs:   
SIA „Calluna”. 

Izbūvēts gājēju celiņš 
starp Parka un Radiostacijas ielām Ulbrokā

APTAUJA 
„Kā turpmāk izmantot vecā skeitparka teritoriju?”

2018.  gada pavasarī atklāts jauns, moderns skeitparks atpūtas un 
aktivitāšu zonā pie Ulbrokas ezera. Iepriekš skeitparks atradās 
Institūta ielā 1A, Ulbrokā, pie Stopiņu novada domes ēkas, bet savu 
laiku nokalpojušo konstrukciju dēļ tas tika demontēts. Šobrīd palicis 
asfalta seguma laukums – 360 m2.
Stopiņu novada dome rīko iedzīvotāju aptauju par turpmāko vecā 
skeitparka teritorijas attīstīšanu (lūdzam apvilkt piemērotāko vari-
antu):

•	 Atstāt pašreizējā stāvoklī
•	 Ierīkot hokeja laukumu bērniem
•	 Cits variants
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Atbildes aicinām iesniegt Stopiņu novada domē, Klientu 
apkalpošanas centrā, 1. stāvā, 6. kabinetā līdz 2019. gada 4. janvārim.
Teritorijas pašreizējais stāvoklis foto 01.11.2018.

2018.  gada oktobrī ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā: 19.2 „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ir īstenots aktivitātes: 
19.2.2 „Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas” rīcības „Atbalsts 
vietējās teritorijas, ieskaitot dabas 
un kultūras objektu, sakārtošanai 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitā-
tei un sasniedzamībai” projekts 
Nr.  2017/AL25/2/A019.22.01/4 
„Atpūtas vietas izveide pie  
Mazās Juglas”. Izveidotā atpūtas 

vieta atrodas Poldera ielā 10, 
Līčos. Atpūtas vieta paredzēta 
gan vietējai sabiedrībai, gan tū-
ristiem un kājāmgājējiem, velo-
braucējiem, laivu braucējiem, kā 
arī var tikt izmantota laivu brau-
cienu sākumam vai finišam. Atpū-
tas vietā ir divas nojumes, galds 
ar soliem, ugunskura vieta, velo 
statīvs, bruģēts laukums dažādām 
aktivitātēm, tualete. Projekts ļauj 
īstenot atpūtu pie dabas un veici-
nāt veselīgu dzīvesveidu – brauk-
šanu ar velosipēdiem, pastaigas 
un atpūtu pie Mazās Juglas.

 Linda Čakše,
projekta īstenotāja 

Izveidota atpūtas vieta 
pie Mazās Juglas

2018. gada novembrī ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā: 19.2 „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju” īstenots aktivitātes: 19.2.1 
„Vietējās ekonomikas stiprināša-
nas iniciatīvas” rīcības „Atbalsts 
jaunu produktu un pakalpoju-
mu radīšanai, esošo produktu 
un pakalpojumu attīstīšanai, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšanai” projekts 
Nr.  2017/AL25/2/A019.21.01/2 
„Viesu nama izbūve”. Projektā ir 
izbūvēts viesu nams Līčos, īpašu-

mā „Sidrabozoli”. Projekta mērķis 
ir tūrisma infrastruktūras – viesu 
mājas izbūve jauniem pakalpoju-
miem un tagadējo pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai. Izbūvētajā 
viesu namā plānots iznomāt tel-
pas, rīkot daudzveidīgas tema-
tiskās nodarbības, pasākumus, 
izglītojošus seminārus, izmitināt 
arī viesus, veicināt sadarbību ar 
vietējiem uzņēmējiem, amatnie-
kiem, lauksaimniekiem. Viesu 
nams atrodas pie Mazās Juglas, 
un tā apkārtnē iespējams baudīt 
dabu un aktīvi atpūsties. 

SIA „Sidrabozoli”,
projekta īstenotājs 

Īstenots projekts „Viesu nama izbūve”

Novembrī Ulbrokas vidussko-
las sporta zālē (Ulbrokas sporta 
kompleksa telpās) tika uzstādīts 
jauns elektroniskais sporta spē-
ļu tablo. Tas tiks izmantots visās 
sporta spēlēs, sacensībās un tre-
niņu spēlēs, kā arī skolas mācī-
bu stundu dažādās sacensībās 
un spēlēs. Tablo ietverti arī divi 
basketbola uzbrukuma laika rā-
dītāji, moderns vadības bloks ar 
skārienjūtīgu ekrānu, kā arī uzstā-
dītas prettriecienu aizsargrestes. 
Kopējās iegādes un uzstādīšanas 
izmaksas – 7424, 00 EUR. 

Ulbrokas sporta 
kompleksā jauns 
elektroniskais 
sporta tablo
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Sauriešu ciematā, meža te-
ritorijā starp Līdumnieku un 
Strēlnieku ielām, bija veci, 
sabrukuši pagrabi ar ta-
jos samestiem atkritumiem 
un saaugušiem krūmiem.  
Sauriešu iedzīvotāji vērsās 
Stopiņu novada domē ar ai-
cinājumu novākt sabrukušos 
pagrabus un šķūnīšus, kas 
apdraudēja cilvēku drošību, 
kā arī degradēja apkārtējo 
vidi.

Atsaucoties iedzīvotāju iesnie-
gumiem,   2017. gada decembrī  
Stopiņu novada būvvalde un   
domes priekšsēdētājas vietnieks 
apsekoja konkrēto teritoriju un 
konstatēja, ka daļa pagrabu ir 
normālā stāvoklī un tiek izman-
tota, bet neizmantotie pagrabi ir 
sabrukuši, drupās, aizbērti, vaļēji 
stāvoši vai aizslēgti un sašķobī-
jušies. Pārējā apkārtējā teritori-
ja – ļoti piesārņota atkritumiem 
un krūmiem aizaugusi. Stopiņu 

novada dome apzināja pagrabu, 
šķūnīšu un garāžu, kas bija ap-
mierinošā stāvoklī, saimniekus 
un pagarināja nomas līgumus, ja 
nomnieki izteica tādu vēlēšanos.   

Šā gada pavasarī un vasarā tika 
izzāģēti vecie, nokaltušie koki, 
izgriezti krūmi, ko uz vietas 
sašķeldoja un izveidoja celiņus; 
teritorija tika izpļauta, aizvesti 
atkritumi un veco pagrabu būv-
materiāli. 

Sauriešu iedzīvotāji izsaka 

pateicību visiem darbiniekiem 
par šo apjomīgo darbu – tagad 
mums ir skaisti sakopta teritorija 
bērnu rotaļām un pieaugušo pa-
staigām. Liels, liels paldies Stopi-
ņu novada domes deputātiem un 
PA „Saimnieks” darbiniekiem par 
šo dāvanu mūsu iedzīvotājiem! 

Pēc teritorijas sakopšanas tika 
īstenoti arī divi pašvaldības fi-
nansēti projekti  – ap kokiem 
izvietoti rombveida koka soliņi 
un izveidota koka terase. Terito-

riju vienmēr sakopj un pieskata 
Anita, Jānis un Biruta, par ko 
mēs viņiem pateicamies. Kad uz 
Sauriešu ciematu atbrauc Rīgas 
vai citu novadu iedzīvotāji, viņi 
vienmēr izteic savu sajūsmu par 
Sauriešu skaistumu un sakoptību, 
tādēļ priecājamies par jaunizvei-
dotajām ielām, celiņiem un arī 
mūsu sētnieku darbu!

Aija Šibajeva,
Sauriešu dienas centra vadītāja

Pateicība no Sauriešu iedzīvotājiem

2018. gada 13. novembrī biblio-
tēkas lasītāji pulcējās uz kārtējo 
rudens pasākumu bibliotēkā. 
Pasākumu aizsāka bibliotē-
kas vadītājas Daigas Brigma-
nes ievadvārdi par sajūtām un 
ziemeļniecisko šajā novembra 
dienā. 

Šī gada Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļas „Krēslas stundu” turpi-
nājām ar 2018.  gadā izdoto zie-
meļvalstu autoru darbu apskatu. 
Mums, bibliotekārēm, bija liels 
prieks uzzināt, ka Ziemeļvalstu li-
teratūra tiek aizrautīgi lasīta un sa-
gatavošanās laikā bibliotēkā nebija 
neviena no 2018. gadā izdotajiem 
daiļdarbiem. Tas nozīmē, ka šo li-
teratūru mūsu lasītāji uzskata par 
lielu vērtību. Ir atsevišķa grāmata, 
kurai jau izveidojusies lasītāju rin-
da. Tā ir zviedru autores Martinas 
Hāges grāmata par cilvēku likte-
ņiem „Uz mūžu. Līdz sestdienai”. 
Labus vārdus veltījām arī otram 
zviedru rakstniekam – Frēdrikam 
Bakmanam, kurš ar saviem romā-
niem „Vīrs, vārdā Ūve” un „Omce 
sūta sveicienus un atvainojas” jau 
ir iemantojis pastāvīgu vietu Ul-
brokas bibliotēkas lasītāju sirdīs. 
Šogad izdota un bibliotēkā pie-
ejama viņa grāmata „Te bija Bri-
ta Marija”. Šogad latviski izdots 
arī populārās grāmatas „Smillas 
jaunkundzes sniega izjūta” autora 
Pētera Hēga darbs „Ziloņkopēju 
bērni”. Mūsu bibliotēkā ir arī vai-
rāki šogad izdoti kriminālromāni 
ar Ziemeļvalstīm piemītošo literāro 
pieeju un šarmu.

Vakara turpinājumā neliels ie-
skats tajā, kas par vārdu „Varonis” 
rakstīts enciklopēdijās. „Latviešu 
valodas vārdnīcā” varonis ir „va-
ronīgs cilvēks; cilvēks, kas parādījis 
varonību; detalizēts tēls mākslas 
darbā; cilvēks, kas ar kaut ko izce-
ļas, piesaista sev sabiedrības uzma-
nību”. Tautas pasakās un dažādos 
citos daiļdarbos varonis ir arī cil-
vēks, kurš sākotnēji šķiet nevarīgs 
vai nesvarīgs. Te varam pieminēt 
pasakas „Sprīdītis”, „Trešais tēva 
dēls”, arī Raiņa lugu „Jāzeps un 

viņa brāļi” un Annas Brigaderes 
lugu „Maija un Paija”. Bet viens no 
galvenajiem varoņiem latviešiem, 
protams, ir Lāčplēsis. Varoņi nav 
tikai uzvarētāji spēkavīri. Varoņi 
Ziemeļvalstu literatūrā ir arī Līsbe-
ta Salandere no Stīga Lārsona grā-
matu sērijas „Meitene ar pūķa teto-
vējumu”, Harijs Hols no Jū Nesbē 
kriminālromāniem, Gerda Hansa 
Kristiana Andersena pasakā „Snie-
ga karaliene”, Astridas Lindgrēnas 
„Pepija Garzeķe”, „Ronja – laupītāja 
meita” un „Brāļi Lauvassirdis” un 
daudzi citi grāmatu izcilnieki.

Bet, atgriežoties pie pašas 
„Krēslas stundas”, jau informē-
jām, ka šogad tā notiek „Ziemeļ-
valstu literatūras nedēļā”, nevis kā 
iepriekšējos gados – „Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļā”. Ulbrokas bib-
liotēkā uz šo pasākumu sanācām 
jau 14. reizi, bet pasaulē tā notiek 
22  gadus un Latvijas „Krēslas 
stunda” ir tikai gadu jaunāka; tā 
notika 21  reizi. Šogad tika lasīti 
autora Einara Maura Gudmund-
sona darba „Islandes karaļi” frag-
menti. E. M. Gudmundsons mums 
pazīstams pēc grāmatas „Visuma 
eņģeļi”, kuru lasīšanai varat paņemt 
no bibliotēkas plaukta 821, kurā 
rindojas daudzas citas interesantas 
portugāļu, holandiešu, brazīliešu, 
igauņu, indiešu un citu tautu au-
toru grāmatas. 

E. M. Gudmundsona „Islandes 
karaļi” vēsta par izdomāto Knud-
senu dzimtu, kura dzīvo neliela-
jā zvejnieku pilsētiņā Tangavīkā. 
Katru gadu novembrī godinām 
Latvijas varoņus, bet ik gadu šajā 
mēnesī arī bibliotēkā kāds kļūst 
varonis, jo izlasīt konkrētā gada 
literāro fragmentu nav joka lieta. 
Paldies visiem  – novadniekiem 
un viesiem, kuri uzdrošinājušies 
lasīt šo literāro darbu fragmentus 
līdz šim! Šī gada varoņi – „Krēslas 
stundas” lasāmā darba fragmenta 
lasītāji bija Latvijas Radio perso-
nības, folkloras speciālisti Iveta un 
Vidvuds Medeņi. Kā jau žurnālis-
tiem, abiem lasītājiem ir izteiksmī-
gas, labi nostādītas un skaļas bal-
sis, kas ļāva koncentrēties uz lasītā 

„Krēslas stundas” varoņi

teksta jēgu par Knudsenu dzimtas 
varoņiem – vietējiem zvejniekiem 
un citiem varonīgiem Tangavīkas 
iedzīvotājiem, kurus varētu saukt 
par ikdienas varoņiem. Mūsu viesi 
arī nedaudz pievērsās varonības 
tēmai folklorā, bet pati interesan-
tākā bija viņu sagatavotā viktorīna. 
„Kastaņu” un „Sprīdīšu” koman-
das centās atminēt, vai folkloristu 
jautājums vai citāts atbilst patiesī-
bai, vai tomēr nē. Iznākums bija 
GANDRĪZ neizšķirts! Piedalījās 
arī bibliotekāres un priecājās par 
pasākuma apmeklētāju entuziasmu 
un izdomu. Vakars tika pavadīts 
enerģiski un ar humoru. Arī bib-
liotēka piedāvā nelielu viktorīnu 
nedaudz citādā formātā, bet jop-
rojām ar jautājumiem par Ziemeļ-
valstīm, kas varētu kļūt ikgadēja 
tradīcija.

Noslēgumā aicinām apzināt mūsu 
novada, savas dzimtas un ģimenes 
varoņus. Varbūt mēs katrs varam 
sevi paslavēt par ikdienā izrādīto 
drosmi!

Mēs pateicamies par atsaucību un 
atzinīgiem vārdiem, apmeklējot un 
piedaloties notiekošajā!

Ieva Mūrniece,
Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe 



9„TĒVZEMĪTE“
OTRDIENA, 4. DECEMBRIS, 2018

Vēl svētku sajūtās esot, vēl 
Latvijas krāsās, smaržās, 
garšās, melodijās, valodā 
un emocijās nepazūd vēlme 
savu Latviju samīļot, ar viņu 
kopā dziesmu kamolus satīt 
un ritināt, plaukstā sasildīt 
skaistās pļavas un ezerus, 
un, galu galā, atkal un atkal 
ziedēt kopā ar Latviju viņas 
svētkos vēl daudzus, daudzus 
gadus! 

Šogad jo īpaši vēlējāmies pie 
mums Sauriešos, Stopiņu pamat-
skolas pirmsskolas grupās svinēt 
savas Latvijas dzimšanas dienu 
ar īpašu sirds siltuma un mīļuma 
sajūtu! Lai būtu svētki, pasākumi 
un brīži, kurus radām mēs paši, 
sajūtam un novērtējam mirkli – 
šeit un tagad, mazliet palūko-
jamies uz bijušo un to, ko mēs 
varam atstāt paliekošu mūsu ze-
mei! Dažādas aktivitātes ar bērnu 
un pedagogu radošu iesaistīšanos 
iesākās jau novembra sākumā, 
kad pie mums viesojās Ulbro-
kas Mūzikas un mākslas skolas 
(UMMS) audzēkņi ar skolotājiem. 
Mazie mākslinieki bija atbrauku-
ši kopā ar muzikālu pelīti, kura 
iepazīstināja bērnus ar mūziku, 
saviem draugiem un ceļojumu 
par Latviju! Mums šīs muzikālās 
pēcpusdienas ar UMMS viesiem 
vienmēr ir īpašas, jo mēs dzirdam 
un baudām kvalitatīvu mūziku, 
tādējādi arī paši emocionāli augot 
un attīstoties. Kad noklausījāmies 

mūsu draugu koncertu, devāmies 
tautasdziesmu un dzejoļu pasaulē, 
kurus paši bērni stāstīja viens ot-
ram, lai vēl labāk iepazītu valodu 
un savu dzimteni! Lai sasildītu 
un samīļotu savu Latviju, savus  
Stopiņus, pie iestādes pagalmā 
tika iedegti lukturīši, kurus ga-
tavoja visas Stopiņu pamatskolas 
bērnu dārza grupiņu ģimenes! 
Dodoties vakara pastaigā ap dār-
ziņu, visi bērni ar savām ģime-
nēm varēja aplūkot gaišo taku ar 
lukturīšiem – pašu rokām darinā-
tiem, ar sirds siltumu samīļotiem! 
Šogad par Latviju ir ļoti daudz 
runāts, Latvija ir izzināta, pētī-
ta, ar Latviju kopā atkal ir augts 
un veidots emocionālo bagātību 
krājums, tādēļ pirms svētkiem 
pirmsskolas skolotāji un darbi-
nieki pulcējās uz viktorīnu „Mēs 
pazīstam savu Latviju”. Uzdevumi 
bija ļoti interesanti – gan par ģeo-
grāfiju, gan izcilām personībām, 
bija dziesmu un filmu konkurss, 
kārumniekiem īpašs bija Latvi-
jas saldumu atpazīšanas mirk-
lis! Īpašas ovācijas un komandu 
saliedētību izpelnījās aktivitāte 
par augstākā un stabilākā torņa 
celšanu! Ļoti labi varēja just pe-
dagogu radošumu un sadarbības 
prasmes! Bet galvenā vērtība šīm 
aktivitātēm bija kopā būšana un 
Latvijas svētku mirkļa baudīšana!

Svētku koncerta rīts bērnu 
dārzā iesākās rosīgi, jo gan pe-
dagogi, gan bērni sevī juta pa-
tiesu lepnumu un gandarījumu, 

Mēs esam Latvija, un mūsu Latvija zied!

ka mēs paši esam Latvija, mēs 
to veidojam ar saviem darbiem, 
ar saviem smiekliem, ar savu at-
tieksmi un atbildību! Patriotiskas 
jūtas virmoja, gan skanot himnai, 
gan pošoties uz pasākumu, pie-
stiprinot pie apģērba karodziņu, 
gan raugoties savu draugu acīs 
un dziedot dzimšanas dienas ap-
sveikumu Latvijai! Bērni ar sko-
lotājām bija izgatavojuši Latvijas 
novadu kontūras no dažādiem da-
bas materiāliem un tad patstāvīgi, 
saliekot tos kopā, izveidoja savu 
zemi! Jo mēs taču paši esam tie, 
kuri veido savu Latviju un kopā 
ar viņu arī svin un zied! Pēc kon-
certa katrā grupiņā audzinātājas 
kopā ar vecākiem klāja cienastiņu, 
lai ikviens varētu savu Latviju arī 
izgaršot! Tas tiešām vispusīgi pa-

rādīja bērniem, kā var svinēt svēt-
kus savai zemītei, kā var Latviju 
sajust ar visām savām maņām! 
Un, galvenais, jau ar savu sirsni-
ņu! Apzināties, ka mēs paši esam 

Latvija, ka mēs to veidojam tādu, 
kādu vēlamies redzēt, un tādu, 
ar kuru kopā ziedēt! Lai milzīgs 
sirds siltums no mums mazajiem 
un lielajiem tiek dāvāts Latvijai!

Ulbrokas vidusskola jau 
piekto gadu piedalās starp-
tautiskā kampaņā ar mērķi 
pievērst uzmanību nozīmī-
gām vides problēmām un 
rosināt ikvienu rīcībai, kas 
varētu palīdzēt šīs problē-
mas mazināt.

Rīcības dienu kampaņas mērķi:
•	Rīkoties ilgtspējīgai nākot- 

nei;
•	Mudināt jauniešus būt pār-

maiņu ierosinātājiem;
•	 Iesaistīt visu izglītības iestādi 

un sabiedrību;
•	Papildināt skolu izvēlētās gada 

tēmas ar pieredzi Vislatvijas 
akcijās un pasākumos, kas tik-
tu rīkoti vienlaikus.

Šogad 
Globālo rīcības dienu tēma 
ir „Plastmasai NĒ!”
Visu nedēļu skolēnu sociālo 
zinību stundās tika aktualizēta 
tēma par plastmasas piesārņo-
jumu un tās ietekmi uz vidi. 
Tika izvietoti arī informatīvie 
plakāti ar biedējošiem faktiem 

par plastmasas piesārņojumu 
pasaulē. Ekopadomes skolēni 
nolēma vairāk piesaistīt uzma-
nību lielajam plastmasas maisi-
ņu daudzumam, tādēļ paši sāka 
veidot iepirkumu maisiņus no 
T krekliem. Ekopadomes mei-
tenes izveidoja videoinstruk-
ciju maisiņa gatavošanai. Šim 
aicinājumam aktīvi atsaucās 2.b 
klases skolēni un vecāki. Kla-
sē katrs skolēns pagatavoja sev 
maisiņu no auduma, ko iespē-
jams lietot ilgstoši. Mājturības 
un tehnoloģiju stundā 6.c kla-
ses meitenes katra izgatavoja pa 
maisiņam.

Piektdienā organizējām zibak-
ciju vecākiem pie skolas, kuras 
laikā tika uzrunāti skolēnu vecā-
ki ar aicinājumu ikdienā mazāk 
izmantot plastmasas iepirkuma 
maisiņus, tā vietā piedāvājot ga-
tavot pašiem savējos un izdalot 
arī skolēnu gatavotos auduma 
maisiņus.

Solvita Alksne,
Ulbrokas vidusskolas 

Ekoskolas koordinatore

Globālās rīcības dienas Ulbrokas vidusskolā



10 „TĒVZEMĪTE“
OTRDIENA, 4. DECEMBRIS, 2018

Novembrī dienas centrā 
„Upeslejas” apmeklētājus 
priecēja ļoti skaista, Latvijas 
simtgadei veltīta rakstaino 
cimdu izstāde.

Sākotnējais izstādes mērķis bija 
parādīt mūsu novadnieču adītos 
cimdus, taču ziņa par izstādi iz-
platījās ļoti strauji un jauni cimdu 
pāri papildināja izstādi gandrīz 

vai katru dienu. Tādēļ radās 
iecere līdz Latvijas simtgades 
svinībām 17.  novembrī savākt 
100 pārus cimdu. Taču, arī sasnie-
dzot šo skaitli, cimdu plūsma ne-
apstājās, un 17. novembrī svinību 
apmeklētājus priecēja 130 cimdu 
pāri, kuri ir mūsu novadnieču 
roku adīti dažādos Latvijas laikos. 

Inese Aze speciāli Latvijas 
simtgadei izstrādāja maketu 

un uzadīja ekskluzīvus, Latvijai 
veltītus dubultos cimdus valsts 
100.  dzimšanas dienā. Ineses 
kundze jau vairāk nekā 40  ga-
dus dzīvo Upeslejās un ada, cik 
vien sevi atceras. Viņas vecāki 
adīja un mācīja šo nodarbi arī 
savai meitai. Adīšana šobrīd ir 
vaļasprieks, bet agrāk tā palīdzēja 
uzturēt ģimeni.

Kādu dienu ģimenes lokā ru-

nājuši – ko lai uzdāvina Latvi-
jai jubilejā? Dēls ieteicis uzadīt 
cimdus, un tā radās ideja un 
sākās darbs pie tās īstenošanas. 
Šie cimdi tādi ir vienīgie Latvi-
jā. Tie iekļauti dažādās izstādēs 
Latgalē, Kurzemē un Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā. No vairākiem 
muzejiem saņemts piedāvājums 
cimdus nopirkt. Taču saimniece 
ar cimdu pārdošanu nesteidzas, 

tādēļ novada iedzīvotājiem bija 
iespēja novembrī un arī svētku 
laikā cimdus aplūkot. 

Paldies Ineses kundzei, paldies 
visām čaklajām adītājām par 
piedalīšanos izstādes veidošanā, 
cimdu adīšanā un adīšanas popu-
larizēšanā Stopiņu novadā!

Anna Imbrate-Siliņa,
„Tēvzemītes” redaktore

Dāvana Latvijas simtgadei – 130 cimdu pāri dienas centrā „Upeslejas“

Sagaidot Latvijas simtgadi,  
Ulbrokas bibliotēka piedalās 
Pierīgas reģiona publisko bib-
liotēku vienotās virtuālās izstā-
des „Mana novada simtgades 
cilvēks” veidošanā. 

Piedaloties šajā izstādē, bibliotē-
ka ir apzinājusi ilggadējā Latvijas 
Lauksaimniecības mehanizācijas un 
elektrifikācijas Zinātniski pētnieciskā 
institūta direktora, zinātnieka, kon-
sultanta-vadošā pētnieka, Goda dok-
tora Edgara Lāčgalvja (1930–2008) 
dzīves un darba stāstu. Iepriekšējā 
gadā novada iedzīvotājiem bija ie-
spēja aizpildīt pašvaldības veidotu 
anketu, kurā bija iespējams norā-
dīt cilvēkus, kurus būtu jāpiemin 
simtgades gadā. Šajā aptaujā E. Lāč- 
galvis tika nosaukts kā cilvēks, kurš 
devis lielu ieguldījumu Ulbrokas 
attīstībā.

21. novembrī Ulbrokas bibliotēkā 
notika virtuālās izstādes materiālu 
apkopojums – prezentācija. Uz to 
aicinājām E. Lāčgalvja kolēģus un 
visus, kuri atsaucās aicinājumam da-
līties atmiņās, uzticēt fotogrāfijas un 
citus materiālus un palīdzēt savāktās 
informācijas apzināšanā. Izteicām 
pateicību arī E. Lāčgalvja ģimenei, 
kura bibliotēkai uzticēja ģimenes ar-
hīvu un tādējādi iespēju papildināt 
novadpētniecības krājumu ar vērtī-
giem materiāliem par E. Lāčgalvi un 
novada vēsturi. Pasākumu ar savu 
klātbūtni pagodināja arī institūta 
un Stopiņu novada domes pārstāv-
ji, un kolēģi no Salaspils novada 
bibliotēkas un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas.

E. Lāčgalvja dzīves ceļš aizsācies 
Allažu pagastā, pamatizglītību viņš 
ieguvis Allažu un Siguldas skolās, 

kam sekoja studijas Lauksaimniecī-
bas akadēmijas Mehanizācijas fakul-
tātē. Kopš 1966. gada viņa darba un 
dzīves gaitas aizritēja Ulbrokā, kur 
25 gadi tika pavadīti, pildot Latvijas 
Lauksaimniecības mehanizācijas un 
elektrifikācijas Zinātniski pētnieciskā 
institūta (LLMEZP) direktora pienā-
kumus. Kopš 1991. gada E. Lāčgal-
vis turpināja darba gaitas institūtā 
kā Lauksaimniecības mašīnbūves 
koordinācijas nodaļas vadītājs un 
Ulbrokas zinātnes centra vadošais 
pētnieks. E.  Lāčgalvis bija Latvi-
jas Lauksaimniecības akadēmijas 
inženierzinātņu Goda doktors. 
2003. gadā viņam piešķirts Valsts 
emeritētā zinātnieka goda nosau-
kums kā izcilam, starptautiski at-
zītam zinātniekam pēc aiziešanas 
pensijā. E. Lāčgalvis ilgus gadus bijis 
Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātes Mehanizācijas fakultātes Valsts 
eksāmenu komisijas priekšsēdētājs, 
pasniedzis augstākās izglītības dip-
lomus vairāk nekā 2000 jaunajiem 
speciālistiem. Viņš saņēmis dau-
dzas prēmijas, arī „Sējēja” prēmiju 
1991. gadā. 

E. Lāčgalvis bija talantīgs vadī-
tājs un labs saimnieks, tādēļ daudz 
paveica, uzlabojot institūta darbi-
nieku un Stopiņu iedzīvotāju dzīves 
apstākļus. Viņa direktora darbības 
laikā tika uzceltas daudzas dzīvo-
jamās mājas, attīstīta Ulbrokas cie-
mata infrastruktūra. Pēc institūta 
inženierkorpusa uzcelšanas ciemam 
lietošanā tika nodotas ēdnīcas telpas 
ambulances vajadzībām, kas sekmīgi 
tiek izmantotas vēl šodien. Kopā 
ar valsts saimniecību „Ulbroka” 
tika plānota un sekmēta veikala, 
pasta, vidusskolas un sporta kom-
pleksa celtniecība. Pēc 1990. gada  

Novada simtgades cilvēks – Edgars Lāčgalvis

Stopiņu pagasta pašvaldībai institūts 
nodeva vairākas ēkas, piemēram, 
administratīvo ēku, kurā atrodas 
novada dome, izstāžu zāli, kas līdz 
šim darbojas kā kultūras nams, in-
formācijas nodaļas korpusu, kurā 
ilgus gadus mājīgas telpas radusi  
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola. 
Intervijā novada informatīvajam iz-
devumam „Tēvzemīte” 2003. gadā 
E.  Lāčgalvis atklājis, ka ir kvēls 
Ulbrokas patriots un paudis lielu 
gandarījumu par novada pašvaldī-
bas sekmīgo darbu, turpinot iesākto 
ciemata infrastruktūras attīstību, un 
par institūta ēku atbilstību novada 
iedzīvotāju vajadzībām.

Arī E.  Lāčgalvja darbība spor-
tā un mākslinieciskajā pašdarbībā 
ir nozīmīga  – viņš pats bijis gan 
aktīvs sportists, gan teātra spēlē-
tājs un veicinājis gan sporta, gan 

mākslinieciskās pašdarbības attīstību 
institūtā un Stopiņu ciemā.

Apkopotais materiāls aptver 
E. Lāčgalvja publikācijas, darbavie-
tas un ģimenes fotogrāfijas, darba 
kolēģu atmiņu stāstījumus, E. Lāč- 
galvja rokrakstus, goda un atzinības 
rakstus, diplomus. Tas ļāvis tapt ap-
jomīgai, vērtīgai novadpētniecības 
materiālu kolekcijai par E. Lāčgalvi, 
institūtu un arī materiāliem par no-
vada vēsturi. Tuvāk iepazīt novad-
pētniecības materiālu kopumu par 
LLMEZP institūtu un tā ilggadējo 
direktoru E.  Lāčgalvi iespējams, 
atverot Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēkas elektroniskā kataloga 
saites https://salaspils.biblioteka.lv/
Alise/lv/6/home.aspx novadpētniecī-
bas sadaļu, kā arī uz vietas Ulbrokas 
bibliotēkā, novadpētniecības mapē. 
Pasākuma norises fotogrāfijas ie-

kļautas galerijā http://www.stopini.
lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/
galerijas. 

Ivita Duļbinska,
Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas 
sistēmbibliotekāre
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Aicinām atsaukties potenciālos 
Stopiņu novada sporta laureātus

Ulbrokas sporta komplekss aicina atsaukties Stopiņu nova-
dā deklarētos iedzīvotājus ar augstiem sasniegumiem sportā  
2018. gadā.

Informācija nepieciešama, gatavojoties ikgadējam novada spor-
tistu godināšanas pasākumam „Stopiņu novada sporta laureāts”.

Informāciju lūdzam sūtīt uz e-pastu edijs.berzins@lspa.lv vai 
zvanīt pa tālruni 26740211, vēlams līdz 15.  janvārim.

Ulbrokas sporta komplekss

Veselības 
veicināšanas 
projekta bezmaksas 
aktivitātes decembrī
(„Stopiņu novada iedzīvotāju 
veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumi” 
Nr. 9.2.4.2/16/I/014.)

Vingrošanas nodarbības 
(īpaši gaidīti cilvēki, vecāki 
par 54 gadiem) līdz 19. de-
cembrim:
•	DC „Upeslejas”, otrdienās 

no plkst. 19.00 līdz 20.00 un 
sestdienās no plkst. 10.00 
līdz 11.00.

•	Ulbrokā, Policijas ēkas 
2. stāva zālē, trešdienās no 
plkst. 19.00 līdz 20.00 un 
sestdienās no plkst. 13.00 
līdz 14.00.

Nodarbības vada sertificēta 
trenere Brigita Krieva.

„SIRDS VESELĪBAS 
DIENA”

1. decembrī:
•	DC „Ulbroka” no plkst. 

10.00 līdz 13.00;
•	DC „Līči” no plkst. 14.00 

līdz 17.00.
Pasākums sāksies ar kardio-
loga lekciju (40 minūtes), pēc 
lekcijas – kardiologa un serti-
ficētu uztura speciālistu eks-
preskonsultācijas, cukura un 
holesterīna līmeņa, arī ķerme-
ņa kompozīcijas noteikšana ar 
bioimpedances svariem. Pasā-
kumā apmeklētājiem būs iespē-
ja nogaršot veselīgus našķus.

5. decembrī 
Stopiņu pamatskolas skolēni 
dosies uz centru „Dardedze”.

Balvas 
„Stopiņu 

novada gada 
uzņēmējs 2018” 

pasniegšana

Ulbrokas kultūras namā, 
Ziemassvētku koncerta 
„Sajūti svētkus!” laikā.
Balvas tiks pasniegtas 

12 dažādās kategorijās.

15. decembrī 

plkst. 15.00

Ikviens 2018. gadā dzimušais bēr-
niņš, kura pirmreizējā un tagadējā 
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu no-
vadā, saņems īpašu Stopiņu novada 
sudraba karotīti, kas šogad atmir-
dzēs arī Latvijas valsts simtgades 
zīmē.  Pirmajā pusgadā dzimušie 
bērniņi sudraba karotītes jau ir sa-
ņēmuši.

2019.   gada 26.  janvārī plkst. 

13.00 Ulbrokas kultūras namā tiks 
svinīgi pasniegtas sudraba karotītes 
2018. gada otrā pusgadā jaundzimu-
šajiem Stopiņu novadā.
Aicinām vecākus pieteikt no  
2018. gada 1. jūlija līdz 31. decem-
brim dzimušos bērniņus svinīgajam 
pasākumam. Pieteikumus iespē-
jams iesniegt līdz 21.  janvārim  
Stopiņu novada Dzimtsarakstu 

nodaļā vai Stopiņu novada domes 
Klientu apkalpošanas centrā, 1. stā-
vā, 6. kabinetā. 

Papildinformācija pa tālruni 
27757381; 67910518 vai e-pastu 
dzimtsaraksti@stopini.lv.
Ģimenēm, kuras nevarēs ierasties uz 
26.  janvāra pasākumu, būs iespēja 
saņemt sudraba karotītes Dzimtsa-
rakstu nodaļā. 

Aicinām pieteikt 2018. gada otrā pusgadā jaundzimušos sudraba karotītēm
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SPORTA PASĀKUMI

•	 22.	 decembrī	 plkst.	 19.00	 Ulbrokas 
sporta kompleksā Latvijas čempio-
nāts florbolā, virslīga: „Betsafe Ulbro-
ka Oxdog” pret „Lielvārde/FatPipe”. 

JUBILĀRI

Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi, 
Augšup tiekties, patiesīgam būt. 

Lai it viss, ko citiem projām devāt, 
Būtu tas, ko vēlaties sev gūt!

Sirsnīgi sveicam novembrī dzimušos 
novada jubilārus 70  gadu, 75  gadu, 
80 gadu, 85 gadu un 101 gada jubile-
jās!
Vēlam veselību stipru, gaitu allaž ņipru, 
daudz labu domu un brīnišķīgu omu!

JAUNDZIMUŠIE

Kā eņģelītis balts
Mazs bērniņš piedzimis

Un laimes krekliņā
Ir mājās ienācis. 

Caur mīlestību bērns
Jums, vecāki, ir dots.

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

Sveicam novembrī reģistrētos jaun-
dzimušos novadniekus – 8 meitenītes, 
10 puisīšus un viņu vecākus!

Lai mīlestība, prieks un 
veselība jūsmājās!

LAULĪBAS

2018. gada novembrī Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta viena 

laulība.
Sirsnīgi sveicam jauno ģimeni!

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Lūgsim tavai dvēselītei 
debesu ceļā mieru gūt, 
Lai ar tevi saules starā 

varam domās kopā būt.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.
Oskaru Bertelsonu, Eleonoru Dauguli,  
Jāni Dauguli, Vjačeslavu Dorožkinu, 
Māru Ernstoni, Igoru Kulakovski, 
Vilni Lutkevicu, Anatoliju Postilu, 
Alinu Roščinu, Jāni Saulīti, 
Ēriku Sīlīti, Sergeju Sidorovu, 
Irēnu Starostu, Antonu Slišānu, 
Vladislavu Svidricki un Ričardu Ārgali 
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 DECEMBRĪ

DIENAS CENTROS

Upesleju	dienas	centrā
2.  decembrī no plkst. 11.00 
līdz14.00 adventes vainagu darinā-
šanas darbnīca.
5., 12., 19.  decembrī no plkst. 
16.00 līdz 19.00 radošā nodarbība 
„Tīmekļošanas pamati”.
9.  decembrī no plkst. 11.00 līdz 
14.00 Ziemassvētku dekoru dari-
nāšanas darbnīca.
14.  decembrī no plkst.17.00 līdz 
20.00 amatnieku radošo darbu iz-
stāde – pārdošana „Mēs to varam!” 
Aicinām piedalīties ikvienu, kurš ar 
saviem darbiņiem var pārsteigt, ie-
priecināt un iedvesmot citus izstā-
des apmeklētājus.
16.  decembrī no plkst. 11.00 līdz 
14.00 dienas centra telpu dekorē-
šana.
22.  decembrī plkst. 15.00 apcie-
mosim Upesleju seniorus, lai kopī-
gi saglabātu ticību labajam cilvēkā.
23.  decembrī plkst. 16.00, sagai-
dot Ziemassvētkus, atcerēsimies 
Bluķa vakara tradīcijas.

PULCIŅI
Otrdienās: plkst. 10.30 nodarbības 
jaunajām māmiņām un mazuļiem; 
plkst. 15.00 ārstnieciskā vingrošana 
senioriem; plkst. 16.00 ārstnieciskā 
vingrošana individuāli; plkst. 18.00 
vēderdejas; plkst. 18.00 elektroteh-
nikas pulciņa nodarbības bērniem.           

Trešdienās: plkst. 12.00 nūjoša-
na; plkst. 17.00 galda teniss pie-
augušajiem; plkst.18.00 līnijdejas.
Ceturtdienās: plkst. 15.00 ārst-
nieciskā vingrošana senioriem; 
plkst.18.00 vēderdejas.
Piektdienās: plkst. 12.00 nūjoša-
na; plkst. 14.00 solo dziedāšanas 
nodarbības; plkst. 17.00 galda te-
niss pieaugušajiem.
Sestdienās: plkst. 11.00 līnijdejas.

Cekules	dienas	centrā
7.  decembrī „Māmiņas virtuves 
noslēpumi”, tēma „Saldais galds”.
No 10. līdz 15. decembrim gatavo-
sim apsveikumus senioriem.
No 17. līdz 20. decembrim dienas 
centra telpu noformēšana Zie-
massvētkiem, piparkūku cepšana. 
22.  decembrī plkst. 13.00 spēle 
bērniem „Dārgumu meklēšana”. 
Plkst. 18.00 sveiksim seniorus 
Ziemassvētkos!
27.  decembrī „Brīnumu lauks”, 
tēma  „Ziemassvētku tradīcijas pa-
saulē”.
28.  decembrī Jaungada izrāde 
bērniem.

Ulbrokas	dienas	centrā
1.  decembrī no plkst. 10.00 līdz 
13.00 „Sirds veselības diena Stopi-
ņu novadā”, programmā: kardiolo-
ga lekcija, ekspreskonsultācija pie 

uztura speciālista, iespēja noteikt 
cukura, holesterīna līmeni. Dalī-
ba „Sirds veselības dienā” ir bez 
maksas, pasākums notiek projektā 
„Stopiņu novada iedzīvotāju veselī-
bas veicināšanas un slimību profi-
lakses pasākumi”. 
1. decembrī no plkst. 14.00 „Gar-
dēžu klubiņš” – piparkūku mīklas 
gatavošana. 
No 4. līdz 15. decembrim Ziemas-
svētku dekoru, kompozīciju gata-
vošana no dabas materiāliem.
5., 12. decembrī no plkst. 16.00 
līdz 19.00 Ziemassvētku kartīšu 
gatavošana. 
8.  decembrī no plkst. 12.00 līdz 
16.00 „Piparkūku mājiņu radošā 
darbnīca”. Dalībniekiem iepriekš 
pieteikties un izcept sagataves.
15.  decembrī no plkst. 12.00 
bioloģiskās saimniecības „Vilka-
či” produkcijas degustēšana. No 
plkst. 14.00 līdz 16.00 „Piparkūku 
cepšanas darbnīca”.
21. decembrī „Ziemassvētku ticē-
jumu pēcpusdiena”, programmā: 
piparkūku greznošana, Ziemas-
svētku pantiņu un ticējumu lasīju-
mi, svētku mūzika.

Līču	dienas	centrā
Pirmdienās, ceturtdienās 
plkst. 13.00  vingrošana senio-
riem. Nodarbības vada Brigita  

Krieva. Pieteikšanās dienas cen-
trā.
Otrdienās, plkst. 18.00 radošās 
nodarbības.
Ceturtdienās, plkst. 17.00 rado-
šās nodarbības bērniem: 6.  de-
cembrī  – Ziemassvētku apsvei-
kumu darbnīca; 13.  decembrī  – 
Ziemassvētku dāvanu darbnīca; 
20. decembrī – piparkūku darbnīca.
Sestdienās no plkst. 11.00 līdz 
plkst. 13.00 nūjošanas nodar-
bības. Iesildīšanās un starts pie 
dienas centra. Dienas centrā ir 
pieejami 10 nūju pāri.
8.  decembrī plkst. 18.00 filmas 
„Homo novus” skatīšanās (biļetes 
cena – 3 eiro, iespējams iegādāties 
pirms seansa). Piparkūku darbnī-
ca (no plkst. 15.00).
Ceturtdien, 20.  decembrī, plkst. 
19.30 viesošanās Upesleju dienas 
centrā uz Ziemassvētku koncertu.
22.  decembrī bērnu un jauniešu 
došanās Ziemassvētku „Labo dar-
bu” akcijā.
26. decembrī plkst. 18.00 Ziemas-
svētku pasākums bērniem.
27.  decembrī plkst. 16.00 dienas 
centra piecu gadu jubilejas svinības.

Sauriešu	dienas	centrā
1.  decembrī no plkst. 12.00 līdz 
13.00 latvju spēka zīmju tinglo-
šana  – gleznas izveide no dzijas.  

Nodarbības vada Dace Siliņa, 
projektu finansē Stopiņu novada 
dome.
5.  decembrī no plkst.17.00 Zie-
massvētku atklātnīšu gatavošana. 
6. decembrī plkst. 15.00 adventes 
vainagu gatavošana. 
8. decembrī plkst. 12.00 sirsniņu, 
piparkūku figūru šūšana no filca 
materiāla.
13. decembrī plkst. 15.00 Ziemas-
svētku konfekšu pušķu pagata-
vošana. Nodarbības vada Ingūna 
Knodze.
15. decembrī no plkst. 13.30 bio-
loģiskās saimniecības „Vilkači” 
produkcijas degustēšana.
15. decembrī plkst. 14.00 filcēša-
nas nodarbības: mitrā filcēšana  – 
ziepes kažociņā. Nodarbības vada 
Marija Puzankova.
22. decembrī no plkst. 14.00 sau-
sā filcēšana – sarkankrūtīša filcē-
šana ar filca adatām. Nodarbības 
vada Marija Puzankova.
21.  decembrī plkst. 16.30 dienas 
centrā „Saurieši” uzstāsies fol-
kloras draugu kopa „Saulesmei-
tas”   no Ikšķiles ar programmu  
„Ziemassvētkus sagaidot” Līgas 
Dziedātājas vadībā.
22.  decembrī plkst. 12.00  
Ziemassvētku dekora  – svečtura 
gatavošana, dekorēšana. Nodarbī-
bas vada Aivita Nasedkina.

LITERĀRI TEMATISKA IZSTĀDE 
„MĀRAS ĶIMELES ZIEMASSVĒTKU 
ZVAIGZNE”
Decembrī ir ievērojamās režisores 
un skatuves mākslas pedagoģes 
Māras Ķimeles 75.  dzīves jubileja. 
M.  Ķimele ir pazīstama ne tikai kā 
teātra personība, bet arī kā vieds 
cilvēks ar stingru nostāju. Kā saka 
rokrakstu pētnieki, M.  Ķimeles 
rokraksts vēsta, ka viņa ir noteicē-
ja, kam piemīt kategoriskums un 
konsekvence. Šādi cilvēki ne vien-
mēr tiek ieredzēti, bet M.  Ķimeles 
devums skatuvei runā par ko citu. 
Tas ir tik apjomīgs un plašs, ka visu 
nemaz nav iespējams uzskaitīt. Ne 
velti viņa ir rakstnieka Jūlija Lāča 

un režisores Annas Lācis mazmeita. 
Pabeigusi Maskavas teātra mākslas 
institūtu, viņa paguva strādāt gan 
Valmieras teātrī, gan teātrī „Kaba-
ta”, Māras teātrī un Jaunajā Rīgas 
teātrī. Strādājusi Latvijas Konser-
vatorijā un docējusi kursus Latvijas 
Mākslas akadēmijas Scenogrāfijas 
nodaļā, kopš 1997.  gada strādā par 
pasniedzēju Latvijas Kultūras aka-
dēmijā, kur māca nākamos aktierus 
un režisorus. 
M.  Ķimele pati iestudējusi vairāk 
nekā 80 izrādes, kā aktrise piedalīju-
sies arī kinofilmās „Pitons” un „Kol-
ka Cool”. Dokumentālā filma „Māra” 
stāsta par režisores ģimeni un attie-
cībām ar mākslu. Aicinām iepazīt šo 

daudzpusīgo personību no Stopiņu 
novada Ulbrokas bibliotēkas mate-
riāliem, kas decembrī būs skatāmi 
izstādē „MĀRAS ĶIMELES ZIEMAS-
SVĒTKU ZVAIGZNE”.

Sestdien, 8. decembrī plkst. 12.00 
Ulbrokas bibliotēkā tiek gaidīti bēr-
ni un jaunieši, kuri līdzdarbojušies 
vismaz vienā projekta „Mūsu mazā 
bibliotēka” grāmatu lasījumā, lai ko-
pīgi aizpildītu darba burtnīcas ar da-
žādiem radošiem uzdevumiem par 
izlasītajām grāmatām.
Lūdzam pieteikties Ulbrokas biblio-
tēkā pie projekta vadītājas – bibliote-
kāres Dainas Kalmanes.
2018.  gada 14.  decembrī plkst. 

16.00 Ulbrokas bibliotēkā „Lielie UN 
Raiņa daiļradē. Par Latvijas Kultū-
ras kanona vērtībām.” Liegas Pie-
šiņas saruna ar rakstnieku Roaldu 
Dobrovenski.
Kontaktinformācija: Ulbrokas biblio-
tēkā vai pa tālruni 67910503.

Ulbrokas bibliotēkā E-prasmes.
Informatīvi izglītojoša nodarbība. 
Gatavošanās Ziemassvētkiem  – 
apsveikumi, rotājumi un tradīcijas 
internetā. Nodarbībām būtiski pie-
teikties laikus, un tām nav nepiecie-
šamas priekšzināšanas. Visas mā-
cības notiek individuāli, un tās vada 
Ulbrokas bibliotēkas darbiniece Ieva 
Mūrniece.


