
Gadu mija un Ziemassvēt-
ku laiks ir mirklis, kad izvērtēt 
padarīto, sakārtot domas un 
iekšējo pārliecību, izsvērt un 
saprast patiesās vērtības – dar-
bā, ģimenē un sevī, kā arī ie-
skatīties nākamā gada plānos 
un notikumos.

Šis gads Stopiņu novadā bija 
spraiga darba gads, neraugoties uz 
ekonomiskās lejupslīdes apstākļu 
ietekmi. Jā, ir vairāk jādomā – kā 
būs izdevīgāk ilgtermiņā, kas ir 
svarīgākais šobrīd, kā nodrošināt 
līdzsvaru visās sfērās, kuras ie-
tekmē mūsu novada iedzīvotāju 
ikdienu – sociālie jautājumi, in-
frastruktūra, komunālie jautājumi, 
izglītība, kultūra, sports, medicīna, 
drošība un arī novada attīstība.

Stopiņu novada Domes de-
putāti ir ražīgi strādājuši komi-
tejās un Domes sēdēs, kā arī citā 
laikā – tiekoties ar iedzīvotājiem 
vai apskatot objektus vai situāciju 
uz vietas, izskatot iedzīvotāju ie-
sniegumus, meklējot risinājumus 
un pieņemot uz novada attīstību 
vērstus lēmumus. Paldies visiem 
deputātiem par darbu!

Stopiņu novada Domē esam 
saņēmuši 2503  ienākošos doku-
mentus (neskaitot e-pastus un 
mutiskos iesniegumus), izejošie 
dokumenti  – 1029, ir izmaksā-
ti sociālie pabalsti Ls  180  920 
(tostarp sociālie pabalsti naudā, 
veselības aprūpei, ēdināšanai, 
bāreņiem, audžuģimenēm, GMI 
pabalsti, dzīvokļu pabalsti u. c.). 
Atbildīgi risināti ikdienas darba un 
plānošanas jautājumi. Esam spējuši 
kvalitatīvi apkalpot iedzīvotājus, 
nodrošinot pašvaldības pakalpo-
jumus un uzdotās funkcijas.

2010. gada lielākie 
padarītie darbi:
  atsevišķu ceļa posmu no 

valsts autoceļa P-5 Ulbroka–Ogre 
uz Sauriešu ciematu un Upeslejām 

kapitālais remonts;
 realizēts Getliņu ielas posma 

rekonstrukcijas projekts;
 no IZM pārņemta Juglas sa-

natorijas internātpamatskola, mai-
nīts tās nosaukums uz “Upesleju 
internātpamatskola – rehabilitā-
cijas centrs”;
 realizēts PII “Pienenīte” sil-

tumtrases un gāzes vada pārne-
šanas projekts;
  izstrādāts Ulbrokas sporta 

kompleksa jumta rekonstrukcijas 
projekts, un pašreiz tiek veikta 
projekta ekspertīze;
 veikta daļēja logu nomaiņa 

Ulbrokas vidusskolas ēkas 2. un 
3. stāvā;
 piesaistot ES līdzekļus, Ul-

brokā tiek būvētas jaunas kanali-
zācijas notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas, kanalizācijas un ūdensvada 
maģistrālo cauruļvadu nomaiņa, 
jaunu dzeramā ūdens atdzelžo-
šanas iekārtu izbūve, pie kanali-
zācijas un ūdensvada būs iespēja 
pievienoties arī privātmājām Pro-
jekts tiks realizēts līdz 2011.gada 
augustam
  par ES ERAF līdzekļiem 

un pašvaldības līdzfinansējumu 
tiek būvētas jaunas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas Upeslejās, 
projekts noslēgsies 2011.  gada 
februārī, 2010.  gada decembrī 
Stopiņu novada pašvaldības aģen-
tūra “Saimnieks” ir saņēmusi LR 
Vides ministrijas atzinības rakstu 
par būtisku finansiālo ieguldījumu 
projektā “Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu rekonstrukcija Upeslejās”, 
kuru kā līdzfinansējumu šim pro-
jektam novirzīja Stopiņu novada 
domes deputāti;
 ir uzsākti darbi notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu ciematā “Līči” 
rekonstrukcijas projekta izstrādei 
un realizācijai
  veikta notekūdeņu nova-

dīšanas grāvja no Ulbrokas vi-
dusskolas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām līdz valsts autoceļam P-5 

Ulbroka–Ogre;
 veikta notekūdeņu novadī-

šanas sistēmas attīrīšana un daļēja 
pārbūve no Līču notekūdeņu at-
tīrīšanas ietaisēm līdz sūkņu sta-
cijai;
 veikta Upesleju internātpa-

matskolas – rehabilitācijas centra 
6. korpusa renovācija
 uzsākts darbs pie 7. korpusa 

renovācijas projekta izstrādes 
 veikta Upesleju internātpa-

matskolas – rehabilitācijas centra 
3. korpusa rekonstrukcija, kurā ir 
paredzētas telpas trīs pirmsskolas 
izglītības grupu darbībai un no 
2010. gada novembra Upeslejās 
jaunajās telpās jau darbojas di-
vas pirmsskolas izglītības grupas 
(46 bērni, 6  jaunas darbavietas);
  ir uzsākti darbi pie gājēju 

celiņa no Upeslejām līdz inter-
nātpamatskolas PII korpusam 
projekta un tā realizācijas;
 ierīkoti minifutbola un fut-

bola laukumi ar mākslīgo segumu 
Upeslejās un Ulbrokā
 uzsākti darbi tehniskā pro-

jekta realizācijai Upesleju internāt-
pamatskolas – rehabilitācijas cen-
tra 3. korpusa (PII) āra teritorijas 
labiekārtošanai (pirmsskolas bērnu 
fizisko un citu aktivitāšu veikša-
nai), kas tiks pabeigti 2011. gada 
vasarā;
  iegādāta hidrodinamiskā 

mašīna cauruļvadu skalošanai par 
ES Kohēzijas fonda līdzekļiem;
 martā tika iesvētīta un atvēr-

ta Ulbrokas kapu kapliča;
  pabeigta Gaismas inter-

nātskolas saimniecības korpusa 
rekonstrukcija, kuras rezultātā 
izbūvētas un aprīkotas darbmā-
cību telpas bērnu praktiskajām 
nodarbībām;
 ir noslēgts līgums ar firmu, 

kas gatavo tehniski ekonomisko 
pamatojumu (līdz 2011. gada feb-
ruārim) ES līdzekļu piesaistei arī 
ciemata “Dzidriņas” (kanalizācija) 
un “Vālodzes” (ūdensapgāde un 

kanalizācija) privātmāju iespējai 
pieslēgties centralizētiem tīkliem;
 ir apstiprināti pašvaldības un 

tās iestāžu Lauku attīstības prog-
rammas pasākuma “LEADER” 
ietvaros iesniegtie 7 projekti;
  ir izstrādāti un saskaņoti 

6  jauni Saistošie noteikumi un 
6  jau esošajos Saistošajos notei-
kumos ir veikti grozījumi;
  ir saglabāta pasta nodaļa 

“Cekule” Upeslejās un atrastas 
pašvaldības telpas pasta nodaļai 
Ulbrokā, lai pasta nodaļas veik-
smīgi turpinātu darbu mūsu no-
vadā;
 oktobrī Ulbrokas ezerā Zem-

kopības ministrijas projekta ie-
tvaros tika ielaisti līdaku un līņu 
mazuļi;
 Ulbrokas vidusskola sadar-

bībā ar Ulbrokas bibliotēku, kā 
arī PII “Pienenīte” ir realizējuši 
“Comenius” projektus, kā arī Ul-
brokas vidusskolā tika realizēts 
Sorosa fonda projekts “Izglītotai 
un konkurētspējīgai sabiedrībai”;
 uz šodienu ES Sociālā fon-

da projekta “Darba praktizēšanas 
pasākumu nodrošināšana” ietvaros 
pašvaldībā strādā 108 bezdarb-
nieki;
 tiek veiktas dažādu projek-

tu un radošo darbnīcu aktivitātes 
Stopiņu novada Upesleju, Saurie-
šu, Ulbrokas un Cekules dienas 
centros, visās novada izglītības 
iestādēs;
 ir norisinājušies divi novada 

konkursi “Mana ģimene – mans 
spēks” un “Iepazīsti Stopiņus” un 
dažādi konkursi, viktorīnas un 
radošie pasākumi visās izglītības 
iestādēs;
 esam izstrādājuši un apstip-

rinājuši Stopiņu novada Izglītības 
attīstības programmu 2011.  – 
2015. gadam;
 esam piedalījušies dažādos 

sporta turnīros un spēlēs mūsu 
Ulbrokas sporta kompleksā un 
Pierīgas mērogā, Latvijā un ārpus 

tā robežām, organizējuši sporta 
spēles visos ciematos un dažādos 
sporta veidos;
  Ulbrokas vidusskolas ko-

ris (44  dalībnieki) un Gaismas 
speciālās internātpamatskolas 
audzēkņi (46 dalībnieki) pieda-
lījās X  Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos, uzņē-
mām svētku dalībniekus mūsu 
Ulbrokas vidusskolā un Upesleju 
internātpamatskolā – rehabilitā-
cijas centrā;
 organizējām un vadījām da-

žādus seminārus novada uzņēmē-
jiem un iedzīvotājiem par iespē-
jām startēt dažādos ES projektos, 
uzsākt vai attīstīt biznesu utt.;
 esam rīkojuši neskaitāmus 

novada un izglītības iestāžu paš-
darbības kolektīvu un pulciņu, 
viesmākslinieku koncertus, svi-
nējuši Latvijas valsts svētkus un 
pieminējuši sēru un piemiņas 
dienas;
 esam paplašinājuši iespējas 

bērniem piedalīties vēl vairākās 
sporta aktivitātēs algojot papildus 
trenerus dažādos sporta veidos;
 ir nodibinājies jauniešu deju 

kolektīvs, kuram esam raduši ie-
spēju nodrošināt telpas mēģinā-
jumiem un apmaksāt kolektīva 
vadītāja štata vietu.

Aktīvi un atbildīgi darbojas vi-
sas pašvaldības aģentūras, iestādes 
un struktūrvienības, par ko visiem 
liels, liels paldies. Ir nodrošināts 
iestāžu un struktūrvienību plā-
nota darba ritums, veikti iekšējie 
remonti, iegādāti pamatlīdzekļi, 
nodrošināta iedzīvotāju drošība 
un medicīniskie pakalpojumi, no-
drošināti komunālās saimniecības 
un teritorijas uzturēšanas un lab-
iekārtošanas darbi. Saprotam, ka 
daudzas lietas var izdarīt labāk, 
kvalitatīvāk, citādāk, bet par to 
turpināsim ikdienā... 

Nobeigums 4. lpp.      

Paldies par šo gadu!
Ulbroka, Saurieši ,  Upeslejas,  Līči ,  Vālodzes, Rumbula, Dreil iņi ,  Cekule, Dzidriņas
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Lai baltie saulgrieži atnāk klusā vakarā, ar mieru, 
labsirdību, brīnumu un mīlestību apmirdzēti.

Pensionāru biedrība.

“Lai kas Visumā būtu no Dieva un labestības, tam 
jāizpaužas caur mums.” 

(Einšteins)
Gaišu Ziemassvētku laiku, laimes un veiksmes zvaigzni 

Jaunajam gadam novadniekiem vēl 
Stopiņu Politiski represēto biedrība.

Klāt ir atkal kārtējā gada nogale, kad visi gada notikumi 
un padarītie darbi gaida savu vērtējumu – kāds tad ir bijis 
šis gads? Katrs atbildi lai atrod pats. Ziemassvētku laikā no-
vēlu visiem atrast to Gaismu, kas rāda pareizāko dzīves ceļu, 
kas dara gaišāku katru dvēseli un prātu, kas dot ticību sev 
un citiem, kas vairo mīlestību un prieku sevī un visapkārt!

Ziemassvētku laiks 
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam –
Tā gaidītājiem saulains vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks,
Kā roze un kā sniedziņš svaigs –
Tam klātu tu piespiedies kā radam.
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam.
(A. Vējāns)
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

PII “Pienenīte” kolektīva vārdā  
vēl vadītāja Lelde Sturme

“Ar savādu prieku ejam pretim vējputeņiem un ziemas 
vētrām, kurām ļaujam pārbaudīt savu izturību un spēku.” 

(K. Skalbe) 
Stopiņu novada lasītājiem Ulbrokas bibliotēkas darbi-

nieces vēl gara stiprumu, izturību un iecietību. Tie, kas 
staro gaismu citu cilvēku dzīvē, nekad nepaliks tumsā, jo 

viņiem pieder līdzcilvēku atbalsts un sapratne. Ir svarīgi 
zināt, kas dod spēku saprast, redzēt un darīt tā, kā katrs 
to protam, spējam un jūtam. Atvēlēsim laiku mīlestībai, sa-
runām, piedošanai un mierinājumam, lai prieks, iedrošinājums 
un līdzcietība ir pašas jaukākās Ziemassvētku dāvanas.

Gaišus un sirdsgudrus Ziemassvētkus, līdzjūtību un 
sapratni 2011. gadā!

Bibliotekāres Ieva un Daiga

Lai vienmēr staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs labestību sēj.
Sirsnīgus, gaiša prieka pilnus Ziemassvētkus un cerību 

piepildītu Jauno gadu vēlam novadniekiem!
PA “Saimnieks” kolektīvs

Kādu mīļu baltu rītu
Egles zarā tīsim,
Lai, caur gadu ejot,
Tas mūs tālāk sauc.

Dažus mīļus vārdus
Egles zarā vīsim,
Lai tie dienas vējos
Projām neaiztrauc.

Izjūtiet Ziemassvētku brīnumu un noticiet Jaunā gada 
veiksmei!

Stopiņu novada Domes deputāts  
Jānis Inzulis

Lai katrs sapnis domās tīts, tiek Jaunā gadā piepildīts.
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu.

Stopiņu novada Domes deputāts  
J. Koponāns

Ir izbrists atkal cauri vienam gadam,
No ievu kupenām līdz zaļam egles zaram,
No darbdienām pa rūpei līdzi nests,
Ar ļaudīm labiem viss uz labu vests.
(A. Saule)
Novēlu katru nākamā gada dienu nodzīvot ar prieku.

Stopiņu novada Domes deputāte  
Iveta Vīksne

Lai gaiši sapņi piepildās
Un sniega takās nemaldās.
Lai sirdī zvaigžņu lietus līst
Un iecerētais atdzīvojas īsts.
Novēlu Stopiņu novada iedzīvotājiem priecīgus un gaišām 

domām bagātus Ziemassvētkus! Radošu, iecerēm bagātu 
un veiksmīgu Jauno gadu! Spēku, veselību un pacietību!

Stopiņu novada Domes deputāte  
Larisa Šefere

Debesu liedagi sniegos,
Pārslas uz zemi krīt.
Ziemassvētki ir ceļā
Pasauli sasildīt.
Novēlu jums gaišus un cerību pilnus Ziemassvētkus!

Stopiņu novada Domes deputāte  
Ilma Lāčgalve

Katru gadu, tuvojoties Ziemassvētkiem, cilvēki sakārto 
savas domas, darbus un nosaka sev tuvākus un tālākus 
mērķus – ko sasniegt, uz ko tiekties un ko piepildīt. Lai 
mums katram piepildās personīgie sapņi un izpildās arī 
vienotie attīstības novadā. Strādāsim un dzīvosim atbildīgi, 
ar mīlestību, sapratni un iecietību sirdīs!

Par labo vajag Paldies pasacīt,
Un vēlēt vēl daudz laba izdarīt!

Stopiņu novada Domes deputāts  
Imants Stirāns

4 “tĒVZEMĪtE“
Otrdiena, 21. decembris, 2010

Es palūgšu baltajam eņģelim, 
kurš man tik pazīstams šķiet – 
lai aiziet pie tevis un palūko, 
kā tev šai laikā iet ?

Es palūgšu baltajam eņģelim, 
kurš man tik pazīstams šķiet – 
lai pēc tumsas atnāk gaisma
un projām vairs neaiziet !

Dzīvē mēdz būt dažādi mir-
kļi, kad ļoti svarīgs ir draudzīgs 
atbalsts, kāds mīļš vārds... 

Mums šī gada 12.  oktobris 
līdz ar stipro un trauksmaino 
vēju atnesa nepatīkamus brīžus, 
kā rezultātā mūsu dzīves vieta 
kļuva nepiemērota dzīvošanai. 
Tas bija smags pārbaudījums. Bija 
ļoti svarīgi atrast un sajust atkal 
pamatu zem kājām. Sajust blakus 
draudzīgu, stipru, balstošu plecu 
un saņemt palīdzīgi pasniegtas 
rokas, tā ir neatsverama bagātība. 
Esam pateicīgi par to...

Vissirsnīgākais un patiesākais 
PALDIES visiem, visiem, visiem 

par labajām un stiprajām do-
mām, vārdiem, idejām, darbiem 
un sniegto visa veida palīdzību 
un atbalstu! 

Paldies visiem, kas uguns-
grēka laikā un pēc tam palīdzēja 
glābt to, ko vēl varēja paspēt iz-
glābt, īpaši Viesturam Dravam, 
jaunajiem vīriešiem ar suni, kas, 
nākot no meža, atsteidzās palīgā 
iznest no degošās mājas mantas, 
akvārijus un gāzes balonu, Rit-
māram Zolem, Ģirtam Silavam, 
Aldim un Valentīnai Niperiem, 
Ulbrokas pasta nodaļas vadītājai 
Renātei, Dacei Lustei, Vijai Nei-
manei, kaimiņiem, novada vadī-
bai, mūsu draugiem, radiem un 
visiem, kurus nav pat iespējams 
vārdā nosaukt. Vārdos jau pat 
nav iespējams izteikt to, ko mēs 
sajutām un saņēmām un gribam 
sniegt jums pretī!

Lai Ziemassvētki jums dāvā 
prieku, mieru un saskaņu !

Ar cieņu,
Veseri

Sirsnīgi pateicamies!
        Nobeigums. Sākumu lasiet 3. lpp.

Var jau nepārtraukti aizrādīt, 
pilnveidot, uzlabot, pat rāties, bez 
kā ikdienā nevaram iztikt, bet Zie-
massvētku laiks ir mirklis, lai apstā-
tos, izvērtētu kopumā un pateiktu 
tiešām lielu paldies visiem. Paldies 
biedrībai “BUMMS” par aktivitātēm 
un interesantajiem un radošajiem 
projektiem, kā arī par labdarības 
pasākumiem šajā Ziemassvētku 
laikā. Lai spēks, izturība un rado-
šām idejām bagāts nākamais gads! 
Liels paldies visiem novada iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem, saprotam, ka 
pašvaldībai ļoti lielas investīcijas ir 
jāiegulda infrastruktūrā, īpaši – ceļos 
un jaunās PII “Pienenīte” piebūves 
projekta realizācijā, lai rindā esošo 
bērnu vecāki varētu uzsākt darba 
gaitas un bērni saņemtu kvalitatīvu 
pirmsskolas apmācību. Centīsimies 
un aicināsim visus deputātus pie-
ņemt budžetu, kas būtu sabalansēts 
visām vajadzībām, par prioritāti ņe-

mot sociālos izdevumus, ceļus un 
PII piebūves projekta realizāciju.

Apzināmies, ka ne visiem šis 
gads ir bijis finansiāli un morāli 
veiksmīgs, bet aicinām atrast sevī 
spēku un motivāciju darboties tā-
lāk, meklēt atbalsta punktu. Vien-
mēr ir iespēja problēmas risināju-
mam, mums ir labi profesionāli 
darbinieki, kas darīs visu iespējamo 
vai ieteiks tālākos problēmas risinā-
juma ceļus, ja tas vairs neattieksies 
uz pašvaldības funkcijām vai ie-
spējām, lai palīdzētu jums dažādos 
jautājumos.

Mums ir jaunas idejas un skats 
nākotnē, kā tās realizēt, gaidīsim 
jūsu ieteikumus un redzējumu tā-
lākai mūsu novada attīstībai. Sto-
piņu pašvaldība dāvā “Tēvzemītes” 
lasītājiem kalendāru, kas jūsu dienu 
padarīs labāku par vakardienu!

Novēlam jums labu veselību, 
sirdsmieru, ticību, cerību un mī-
lestību, pārticību un mājas sajūtu 
mūsu – Stopiņu novadā!

Kāds Ziemassvētku ticējums 
vēsta: 

“Ziemassvētku vakarā vajag visur 
gaismas sadegt, lai Laimīte redzētu, 
kur staigāt.”

Tikai gaismas un patiesības ceļš 
ir viegli ejams, dāvāsim gaismu vi-
siem apkārtējiem un vēlēsim viens 
otram gaišus vārdus un domas! 

Jānis Pumpurs,
Stopiņu novada Domes 

priekšsēdētājs,
Vita Paulāne,

priekšsēdētāja vietniece

Paldies par šo gadu!


