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Šogad svinēsim novada
125 gadu jubileju
un sirsnīgi strādāsim
Cienījamie Stopiņu novada iedzīvotāji, vēlamies jūs visus
sveikt jaunajā gadā un vēlēt daudz prieka, spēka un veselības.
2012. gads ieies novada vēsturē ar to, ka šogad mūsu novadam
aprit 125 gadi.
Šiem svētkiem īpaši gatavojas
visi novada pašdarbnieki un radošie ļaudis, jo pasākumi tiks organizēti, lielākoties, pašu spēkiem.
Vadoties no iepriekšējās pieredzes,
mēs droši varam teikt, ka Stopiņu
novadā dzīvo ļoti radoši, izdomas
bagāti un fantastiskām darba spējām apveltīti cilvēki, kas šos svētkus padarīs neaizmirstamus. Tāpat
aicinām arī visus iedzīvotājus to
atcerēties un piedomāt, dzīvot un
strādāt tā, lai pašiem būtu prieks.
Protams, šogad ne tikai svinēsim svētkus, bet arī strādāsim.
Plānojot šā gada budžetu, pašvaldība, kā katru gadu, ņem vērā
visu nozaru un jomu intereses un
esošos līdzekļus cenšas maksimāli
sabalansēt tā, lai pietiek gan saimnieciskiem darbiem, gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan sociālajiem jautājumiem,
gan izglītībai, gan kultūrai un arī
sportam.

Strauji īsinām PII rindas

Viens no lielākajiem šogad darāmajiem darbiem ir pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) “Pienenīte”
piebūves pabeigšana. Maija vidū ir
plānots pabeigt celtniecības darbus. Pašreiz tiks sākta jumta likšana, savukārt vasara paies jauno
telpu iekārtošanā un sagatavošanā
bērnu uzņemšanai 1. septembrī.
Konceptuāli mainīsies administratīvo telpu izvietojums, turpmāk galvenā ieeja būs no jaunā
korpusa, šeit atradīsies kabineti
PII vadītājai un metodiķiem. Kopumā var teikt, ka darbi raiti rit uz
priekšu. Pēc piebūves pabeigšanas
“Pienenītē” būs piecas jaunas grupas – divas jaunākā vecuma un trīs
vidējā vecuma grupas, kopumā vēl

120 bērniem. Būs jauna virtuve ar
jaunu un modernu aprīkojumu un
ēdamzāle, jo šobrīd bērni ēd pielāgotā ēdamzālē. Pēc jaunā korpusa
atvēršanas varēs izveidot grupiņu
arī bērniņiem ar īpašām vajadzībām, kurā būs mazāks bērnu
skaits un pilnvērtīgi varēs realizēt
speciālo mācību programmu. Tomēr jāsaka, ka jaunās telpas pilnībā neatrisinās bērnu rindu uz PII
un pašvaldība turpinās īrēt divas
grupiņas privātā PII Bērzu ielā
un saglabās arī līdzfinansējumu
vecākiem, kuru bērniem nevar
nodrošināt vietu pašvaldības PII.
Jautājums par pašvaldības pabalstu vecākiem tiks pārskatīts tikai
tad, kad visiem mūsu novadā
dzīvojošiem bērniem būs pilnībā
nodrošinātas vietas PII. Lai sekmīgi pabeigtu PII piebūves celtniecību, pašvaldība plāno ņemt
kredītu. Jāsaka, ka pašvaldības
budžetu tas būtiski neietekmēs,
jo uz šo brīdi pašvaldības kredītportfelis ir 2,6 % un, aizņemoties
Ls 250 000 celtniecības darbu
pabeigšanai, kredītportfelis būs
4 % no pašvaldības budžeta (pašvaldību kredītportfelis nedrīkst
pārsniegt 20 % no pašvaldības
budžeta).

Rūpēs par vidi

Šogad ir jāpabeidz sakārtot
Ulbrokas sporta kompleksa jumts,
kas ir saistīts gan ar skolu, gan
sporta kompleksu, gan Stopiņu
novada muzeju. Ulbrokas vidusskolā tiks sakārtots un realizēts
ugunsdrošības signalizācijas projekts , tāpat baseinam tiks uzstādīts saules kolektors, kas uzsildīs
baseina ūdeni. Tas ir ļoti būtiski,
jo arī mēs savā novadā atbalstām

un attīstām atjaunojamo resursu
izmantošanu. Tiks pabeigta arī
jauna jumta būvniecība Stopiņu
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu ēkai Sauriešos. Tiks
izbūvēta Stopiņu pamatskolas siltumapgāde, kas nozīmē, ka skolu
varēsim apsildīt ar centrālapkuri,
kurā tiks izmantots videi draudzīgs kurināmais – granulas.
Par vides projektiem runājot, ir
jāpiemin, ka esam sākuši izpēti un
ir noslēgts līgums par ļoti svarīgas
problēmas apzināšanu, kas sākās
jau pagājušajā gadā, – ūdens līmeņa paaugstināšanās Sauriešu karjerā, Piķurgā un Piķurgas lejtecē pie
Rīgas robežas, jo tas ir savstarpēji
saistīts ūdens baseins un šeit ir jāveic nopietna izpēte, pirms sāk kādus apjomīgus darbus.
Šogad Vālodžu un Dzidriņu
ciemati tiks pieslēgti pie centrālās ūdens un kanalizācijas sistēmas, kas arī būtiski uzlabos vides
stāvokli novadā.

Par ceļu sakārtošanu

Šogad plānots izbūvēt apgaismotu gājēju celiņu no Upeslejām
uz Sauriešiem, jo starp šiem ciemiem pārvietojas ļoti daudz cilvēku un vakarā šis ceļš ir tumšs. Jau
pagājušā gadā pēc iedzīvotāju ierosinājuma uz šī ceļa uzlikām ātruma
ierobežojumu “30 km stundā”, bet
pilnīgam drošības garantam gājēju
ceļš ir labākais risinājums. Uz šo
brīdi jau ir izstrādāts skiču projekts.
Gājēju celiņa drošība tiks uzlabota
arī no Upeslejām uz Upesleju skolu, kur uz tilta pāri Mazajai Juglai
tiks uzstādītas drošības barjeras.
Vēl, domājot par gājēju drošību,
arī no Ulbrokas uz Radiostacijas
ielu būs apgaismots gājēju celiņš.
Cekulē tiks sakārtots iebraucamais ceļš un stāvvietas automašīnu novietošanai. Šogad tiks noasfaltēts otrais Garās ielas posms.
Nobeigums 2. lpp.

Dzīva
vēstures stunda

Šogad pie Barikāžu akmens Ulbrokā pulcējās kupls skaits
barikāžu dalībnieku un jauniešu. Tika iedegts piemiņas ugunskurs, un daudzas sveču liesmas izgaismoja laukumu ap piemiņas
akmeni, kur godasardzē stāvēja Stopiņu novada jaunsargi. Uz
ekrāna vērojām 1991. gada notikumu dokumentālo hroniku, kas
mainīja mūsu valsts vēsturi. Ar Barikāžu piemiņas pasākumu
tika ievadīts Stopiņu novada 125. jubilejas gads.
Stopiņu novada pašvaldības
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs
savā runā atgādināja, ka Ulbrokas radiocentrs bija viens no
stratēģiskajiem punktiem, ko bija
svarīgi nosargāt, un tāpēc mēs
katru gadu šeit pulcējamies. Viņš
izteica pateicību visiem vīriem
un sievām, kas to izdarīja, un arī
visiem tiem, kas palīdzēja, vārot
zupu, tēju un gatavojot maizītes.
Vita Paulāne uzsvēra, cik svarīgi ir šo pieredzi nodot jaunajai
paaudzei, un ļoti labi, ka šeit bija
pulcējušies arī jaunieši, barikāžu
dalībnieki atnākuši ar bērniem,
jo šā pasākuma gaisotne izsaka
barikāžu laiku un ir kā dzīva vēstures stunda.
Latvijas Republikas 3. Zemessardzes novada 19. nodrošinājums
bataljona komandieris majors Armands Veters uzsvēra, cik liela
nozīme bijusi zemessardzes kareivjiem, jo šie vīri bija pirmie, kas
atsaucās aicinājumam braukt sargāt objektus un celt barikādes, un
arī šodien šie vīri ir starp mums.
Sandijs Krastiņš, Stopiņu novada
Ulbrokas vidusskolas jaunsargu
vadītājs, pateicās jaunsargiem par
atbalstu šim pasākumam un aktīvo darbošanos jaunsargu kustībā.
Stopiņu novada Represēto
biedrības vadītāja Māra Zebauere

atcerējās barikāžu laiku, tā laika
noskaņu un to, kā toreiz cilvēkus
stiprinājusi ticība, ka Latvija beidzot būs brīva.
Pasākumu caurvija dziesmas,
dalībnieki dzēra tēju un cienājās
ar desiņām. Vakaru krāšņāku
darīja salūts, kas skaisti vizuļoja
naksnīgajās debesīs.
Šajā vakarā Ulbrokas kultūras
namā mūsu cienījamā skatuves
māksliniece Olga Dreģe bija atradusi laiku būt ar Stopiņu novada iedzīvotājiem. Māksliniece
deva spēka vārdus: “Mēs, latvieši, esam ļoti izturīga tauta, esam
izcietuši daudz dažādu varu, slimību, karu, un tagad, kad esam
brīvi paši savā zemē, mums ir jāsaņemas un jāgrib dzīvot un darīt, jo nevar būt, ka tautai, kurai
ir tik daudz talantīgu cilvēku, kas
izkaisīti visā pasaulē, būtu lemts
izzust.” Sakām lielu un sirsnīgu
paldies Olgai Dreģei par domām,
atziņām un sirdsdziesmām, novēlam spēku un dzīvesprieku kā
teātra izrādēs, tā arī ikdienas nesavtīgajās gaitās.
Paldies visiem, kas atnāca pie
Barikāžu akmens un kopā radīja
tā laika noskaņu.
Inese Skrastiņa,
Stopiņu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Šogad svinēsim novada 125 gadu jubileju
un sirsnīgi strādāsim
Sākums 1. lpp.

Ir izstrādāts projekts 51. autobusa
galapunkta sakārtošanai Ulbrokas
centrā, kā rezultātā iedzīvotāji varēs
droši pārvietoties pa Peldu ielu un
šķērsot Institūta ielu. Dreiliņos tiks
sakārtota Ozolu iela, kas savieno
Lubānas ielu ar Garo ielu. Šeit ilgi
tika risināti jautājumi ar privātīpašniekiem, lai šo ielu varētu nodot
Stopiņu novadam, kas ir izdarīts, un
pašreiz tiek izstrādāts projekts ielas
rekonstrukcijai, kura ar laiku būs
asfaltēta. Dārzkopības sabiedrības
kooperatīva ciematam “Strautiņi”
tiks izbūvēts piebraucamais ceļš, jo
līdz šim tur nebija iespējas piekļūt
ar autotransportu. Uz šo brīdi ir
panākta vienošanās ar privātīpašniekiem par pašvaldības dalību ar
savu finansējumu, un mežam cauri
tiks ierīkots ceļš. Šajā gadā ir plānots
pabeigt arī Getliņu ielas rekonstrukciju, kas ir veiksmīgs sadarbības projekts ar uzņēmējiem, par ko
pašvaldība ir pateicīga. Līču ciematā
tiks sakārtots ceļš Laumas–Kanālmala, izzāģēti vecie bojātie koki un
uzlabots ceļa segums.

Kārtība iekšpagalmos

Tāpat turpināsies māju iekšpagalmu sakārtošanu. Ulbrokā pie
13. mājas, Peldu ielā 4, Institūta
ielā 4, tiks sakārtots arī atkritumu
laukums, lai, iebraucot Ulbrokā, tas
nebūtu pirmais objekts, ko ierauga,
bet skaista Stopiņu novada karte ar
objektiem, kur un ko mūsu novadā
var apskatīt. Šī ideja tiek realizēta
LEADER projekta ietvaros, izstrādājot projektu par informatīviem
stendiem, kas atradīsies uz ceļiem,
iebraucot novadā, savukārt ciematos tiks uzstādītas norādes uz iestādēm un objektiem, piemēram,
“Līgo parks”, “Bibliotēka” u. c. Tas
tiks realizēts līdz pavasarim. Iekš-

pagalms tiks sakārtots arī Sauriešos
pie 4. mājas, kur, novietojot automašīnas, citi transportlīdzekļi nevar
pārvietoties, un tas traucē piekļūšanu pie iedzīvotājiem gan medicīniskajai palīdzībai, gan glābšanas
dienestiem. Arī Upeslejās pie 4. mājas ir tāda pati situācija, un tā tiks
uzlabota. Stāvlaukumus paredzēts
sakārtot arī pie ambulances un pie
Institūta ielas 24 daudzdzīvokļu
mājas Ulbrokā.

Jauni rotaļlaukumi

Rudenī pašvaldība plāno atvērt dienas centru Līčos, pašreiz
tiek lemts, vai tā būs moduļu
tipa vai būvēta ēka. Šobrīd gan ir
doma par moduļu tipa ēku, kuru
pēc tam vēl var paplašināt, ja ir
nepieciešamība. Plānā ir arī rotaļlaukumu uzlabošana. Tas tiks darīts arī individuālo māju ciematos,
kuri ir atraduši vietu jeb, precīzāk,
zemi, kur šos rotaļu laukumus izveidot. Šajos ciematos tā ir problēma – ciemata iedzīvotāji labprāt
vēlētos izveidot rotaļu laukumus
bērniem, bet nav pašvaldības zemes, kur to izdarīt, savukārt privātais zemes īpašnieks nav ar mieru nodot zemi pašvaldībai šādām
funkcijām. Rakstiņu ielā Dreiliņu
ciematā ir piemērs, ka šāda vieta ir
atrasta, un, pēc iedzīvotāju lūguma, viņu norādītajā zemes gabalā
tiks uzstādīts rotaļu laukums.

Lai samazinātu siltuma
izmaksas

Arvien palielinoties apkures tarifiem gāzes cenas ietekmē, pašvaldība domā, kā samazināt siltuma
zudumu un arī siltuma izmaksas
iedzīvotājiem. Ulbrokā viens no
risinājumiem būs siltumtrases sakārtošana no Peldu ielas 4 līdz katlu
mājai, protams, šie darbi tiks turpināti arī citviet novadā. Gribu atgā-

konkurss

“Stopiņu novada himnas teksts”
Konkurss izsludināts ar mērķi radīt Stopiņu novada himnas
tekstu, kas vienkāršā, jebkuras vecuma grupas pārstāvim
viegli saprotamā veidā raksturo un izsaka Stopiņu novada
būtību. Himnas tekstam ir jābūt izteiksmīgam un skanīgam,
atainojošam Stopiņu novada vērtības.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties Stopiņu novada
vietnē www.stopini.lv.

dināt, ka iedzīvotājiem ir ļoti labas
iespējas samazināt savas izmaksas
par siltumu, izmantojot Eiropas
Savienības (ES) līdzekļus daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas projekta ietvaros, kur ES
sedz 50–60 % no kopējām projekta
izmaksām. 8. februārī plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā notiks
seminārs par daudzdzīvokļu māju
siltināšanas projektu īstenošanu,
un aicinu visus iedzīvotājus tajā
piedalīties, jo šeit varēs ne tikai saņemt informāciju par iespējām, ko
sola ES, bet arī par Stopiņu novada
pašvaldības piedāvāto atbalstu šajā
jautājumā, un tikties ar cilvēkiem,
kas šos projektus jau ir realizējuši.
Tā ka vēlreiz aicinu visus būt aktīviem un iesaistīties sava personīgā
budžeta uzlabošanā.

Mācību līdzekļu gads

Šis gads ir izmaiņām un notikumiem bagāts arī izglītības jomā.
Ulbrokas vidusskolā šogad ir pasludināts mācību līdzekļu gads,
kas nozīmē, ka tiks iegādāti visi
nepieciešamie mācību līdzekļi
atbilstoši pedagogu pieprasījumiem, lai mācību programmas
īstenotu atbilstoši mūsdienu prasībām. Šā gada budžeta plānā ir
nolemts pilnībā atbalstīt iesniegto
mācību līdzekļu iegādi, kā rezultātā uz šo brīdi viss nepieciešamais
būtu nodrošināts, un tas ir ļoti
būtiski. Jāsaka, ka līdzekļi nebūs
mazi, bet pēc tam būs tikai jāstrādā un jāsadarbojas ar bērniem un
viņu vecākiem, lai varētu mācīties pēc iespējas augstākā līmenī.
Pārējās novada skolās mācību līdzekļi ir nodrošināti, ņemot vērā
to, ka Gaismas un Upesleju internātpamatskolām ir valsts budžeta
līdzekļi šiem mērķiem, savukārt
Stopiņu pamatskolā mācību līdzekļi tiek atjaunoti plānveidīgi

Par ceļu
uzturēšanu
Stopiņu novadā

Lai pašvaldība varētu operatīvi rīkoties un novērst bīstamas situācijas uz novada
ceļiem, aicinām iedzīvotājus
ziņot par slideniem vai grūti izbraucamiem ceļiem PA
“Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļai pa tālr.
67910990 vai 67387221, kā
arī Stopiņu novada Domei pa
tālr. 67910518, e-pasta adrese:
novada.dome@stopini.lv.

katru gadu, jo šī skola ir neliela,
tāpat, startējot projektā, ir izdevies šai skolai iegūt interaktīvo
tāfeli, projektoru un datorus.
Vēl būtiskas izmaiņas ir notikušas profesionālās ievirzes izglītības finansēšanā, proti, ar šā gada 1. janvāri
valsts vairs nenodrošina atalgojumu
mūzikas un mākslas skolu direktoriem un direktoru vietniekiem, tāpēc
arī šo funkciju ir pārņēmusi Stopiņu
novada pašvaldība. Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu pedagogiem ir
palielināta darba samaksa par 1 likmi, un tagad tā ir no Ls 290–300 –
atkarībā no darba stāža.

No valsts pašvaldībām

Nedaudz par valsts politiku
pašvaldību atbalstam – par iedzīvotāju ienākuma nodokļa attiecību izmaiņām, kas veido pašvaldības budžetu, un ar šo gadu
tā ir noteikta 80 % apmērā. Ja šis
sadalījums būtu palicis 84 % apmērā, protams, tas pašvaldībai
būtu jūtami labāk, lai gan jāsaka:
ja valdība būs pareizi aprēķinājusi,
tad visam ir jābūt kārtībā. Gribam
atgādināt, ka Stopiņu novads katru gadu pašvaldību izlīdzināšanas
fondā iemaksā vairāk nekā pusmiljonu latu. Ja tas nebūtu jādara,
tad mēs varētu dzīvot vēl labāk.
Bet ir jāsaprot arī tas, ka valsts
neattīstās vienmērīgi un Pierīgā
šo līdzekļu ir vairāk nekā tālākajos reģionos, bet te vienīgi ir jautājums par to, vai tas ir lietderīgi,
piemēram, ka Latgalē pirms pāris
gadiem uzcēla jaunu slimnīcu,
bet reorganizāciju rezultātā tagad šī slimnīca ir slēgta – nauda
ir ieguldīta milzīga, bet atdeves
nav. Valsts mērogā būtu jādomā
plānveidīgi, un, piemēram, jānovirza šī nauda uzņēmējdarbības
attīstībai, tad cilvēki nevis brauktu
prom, bet tieši brauktu uz Latgali,
jo tur viņiem būtu darbs. Ja cilvēkiem ir darbs, tad atrisinās arī visas pārējās problēmas.

Gatavojamies svētkiem

Nobeigumā vēl gribētu pateikt
dažus vārdus par novada svētkiem. Ir jāmāk svinēt svētki un
svētki ir jāsvin, jo tas dod enerģiju un spēku tālākam darbam,
tas liek aizdomāties par to, kur es
dzīvoju un kāpēc es dzīvoju, kā
es savu vietu pazīstu, godāju un
cienu. Pašvaldība centīsies svētkus rīkot ar saviem spēkiem, un
pieaicināsim arī kādu viesmākslinieku, lai šos svētkus sarīkotu
skaistus, neaizmirstamus un mī-

ļus mums pašiem. Lai to izdarītu, mums ir kārtīgi jāsagatavojas.
Viens no darbiem ir Līgo parka
skatuves dēļu grīdas nomaiņa, jo
tā vietām ir izpuvusi, jau pagājušajā gadā daži dejotāji ielūza,
labi, ka neguva traumas. Nedomājam šo grīdu mainīt uz cieto
segumu – asfalta vai cementa –,
bet atstāt tieši dēļu grīdu, jo mēs
esam viena no pašvaldībām, kurā
ir vislielākā dabīgā dēļu deju grīda
Pierīgā, kas ir arī Līgo parka neatņemama sastāvdaļa: šajā parkā
viss ir no dabīgiem materiāliem,
un tā ir vērtība, kas ir jākopj, un
tajā jāiegulda arī līdzekļi. Gribam
aicināt visus 2. jūnijā uz Līgo parku, kur notiks Pierīgas deju svētki – lielkoncerts, kas noritēs novada jubilejas zīmē. Aicinām visus
iedzīvotājus un viesus piedalīties
svētku norises pasākumos visa
gada garumā un svētku nedēļā
no 20. līdz 25. augustam. Būs gan
radošu un sportisku aktivitāšu
dienas, gan pašdarbības kolektīvu
koncerti ciematos, gan gājēju ielas pie Ulbrokas ezera aktivitātes,
gan gaismas un skaņu koncerts uz
Ulbrokas ezera (piektdienas vakars) un noslēguma koncerts Līgo
parkā (sestdienas vakars). Esam
atvērti radošiem un interesantiem
priekšlikumiem svētku kuplināšanā ar idejām dažādās aktivitātēs.
Novada svētkiem sākām gatavoties jau pagājušajā gadā, aicinot
iedzīvotājus piedalīties novada
jostas aušanā. To iespējams izdarīt katram iedzīvotājam Ulbrokas
bibliotēkā un šis process aizņem
aptuveni pusstundu, kuras laikā
tiek noausti 10 cm jostas. Audēja B. Kurzemniece un bibliotēkas
darbinieces apmāca katru audēju
un palīdz. No 17. oktobra, kad sākās jostas aušana, to ir izdarījuši
jau 106 novada iedzīvotāji un viesi, mazākajam audējam ir 7 gadi
un vecākajam – 94. Jostas darināšana turpināsies līdz pat vasaras vidum, un katram, kas to nav
paspējis, ir lieliska iespēja ierakstīt
savu rakstu Stopiņu novada jostā.
Gribam novēlēt, lai mums
visiem šis gads ir darbīgs, skaistiem svētkiem bagāts un katram
ir gandarījums par to, ka dzīvojam Stopiņu novadā!
Ar Stopiņu novada Domes
priekšsēdētāju Jāni Pumpuru
un priekšsēdētāja vietnieci
Vitu Paulāni sarunājās
Inese Skrastiņa,
Stopiņu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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ZIŅO Stopiņu novada
Par TAUTAS NOBALSOŠANU
18. februārī
Pašvaldības policija 67910901
Notikumu hronika
27.12.2011.–26.01.2012.
• 28.12. Ulbrokā, blakus mājai
“Mednieki”, jauniešu kompānija
piekāva divus jauniešus un atņēma viņiem mobilos telefonus,
naudas maku un zelta ķēdīti.
• 29.12. Tika sniegts atbalsts
Ceļu policijai, kas bija aizturējusi
autovadītāju, kurš savu Mercedes
Benz markas spēkratu vadīja
alkohola reibumā.
• 1.01.–5.01. Nodrošinot sabiedrisko kārtību, tika sniegts
atbalsts Valsts darba inspekcijas
darbiniekiem Ulbrokā, kādā uzņēmumā veicot personu pārbaudi.
• 19.01. Dreiliņos kāds vīrietis,
tīrot sniegu, nokrita no mājas jumta, kā rezultātā salauza abas potītes.
• 26.01. Nodrošinot sabiedrisko kārtību, tika sniegts atbalsts Rīgas apgabaltiesas zvērinātam tiesu
izpildītājam tiesas lēmuma izpildes
laikā Dzidriņās.
• Risināti ģimenes konflikti.
Reaģējot uz izsaukumu par ģimenes konfliktu Sauriešos, kādā no
daudzdzīvokļu nama dzīvokļiem,
ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka dzīvoklī atrodas vīrs
un sieva. Sieva sauca pēc palīdzības un gribēja lēkt no balkona, jo
apgalvoja, ka vīrs viņu tur ieslēgtu
dzīvoklī jau vairākas dienas un sit.
Tā kā vīrs atvērt durvis atteicās,
tika izsaukti Valsts policijas Salaspils iecirkņa darbinieki, Valsts
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki un Ātrās medicīniskās palīdzības brigāde, kas
sievieti nogādāja slimnīcā.
Tika saņemta informācija par
ģimenes konfliktu Līčos. Skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata
tika nogādāts Valsts policijas Salaspils iecirknī līdz atskurbšanai,
jo bija agresīvs un varēja nodarīt

Informē Stopiņu novada vēlēšanu komisija.

kaitējumu sev un apkārtējiem.
• Risinātas situācijas ar klaiņojošiem dzīvniekiem, kas apdraud iedzīvotājus. Ulbrokā pie
Institūta ielas nama nr. 9 atradās
klaiņojošs suns, kas klupa virsū
gājējiem. Tika izsaukti dzīvnieku
patversmes darbinieki, kuri suni
nogādāja patversmē. Pie Getliņu izgāztuves mežā alā ir kuce
ar diviem kucēniem. Minētā informācija tika nodota dzīvnieku
patversmes darbiniekiem.
• Pēc Stopiņu novada Domes
saistošajiem noteikumiem pie administratīvās atbildības sauktas
8 personas.
• Pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa – 9 personas.
• Par transportlīdzekļu novietošanu tam neparedzētā vietā
administratīvā pārkāpuma protokolus/paziņojumus saņēmuši
3 autovadītāji.
• Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai un aktīvai darbībai, pie administratīvās atbildības par vides
piesārņošanu un piegružošanu tika
saukta persona, no kurai piederoša
transportlīdzekļa Cekulē mežā tika
izbērti sadzīves atkritumi. Tika
fiksēts mirklis, kad mežā tiek izmesti atkritumi. Stopiņu novada
iedzīvotājs notikumu nofilmēja
ar savu telefonu, piefiksēja auto

numuru un iesniedza informāciju
policijai. Pamatojoties uz šo informāciju, policija sāka lietu, kā rezultātā pārkāpējs ir noskaidrots un
tiks saukts pie atbildības. Par šāda
veida pārkāpumu ir paredzēta atbildība pēc LAPK 58. panta, pēc
kura sods ir paredzēts līdz Ls 500,
un var konfiscēt arī transporta līdzekli, kurš tika lietots pārkāpuma
izdarīšanas brīdi. Pret šāda veida
pārkāpumiem mēs izturamies sevišķi bargi un būsim pateicīgi, ja
cilvēki nepaliks vienaldzīgi un vairāk ziņos par likumpārkāpumiem,
gan bildējot, gan filmējot, gan iesniedzot rakstiskus iesniegumus.
• Šā gada 15. janvārī uz ceļa
Līči–Upeslejas no ceļa noslīdēja
automašīna, cietušo nav. Stopiņu

novada Pašvaldības policija atgādina visiem autovadītājiem būt
uzmanīgiem, ievērot braukšanas
ātrumu, ja nepieciešams, samazināt to; noteikti pārliecināties par
ziemas riepu stāvokli. Steidzoties
autobraucēji cer iegūt dažas minūtes, bet tas var mainīt visu dzīvi.

Siltumenerģijas tarifi apkures sezonā
PA “Saimnieks” informē, ka apkures tarifi mainās, tikai mainoties
gāzes cenām. Pārējās izmaksas ir
patstāvīgas no 2007. gada un no
kopējā tarifa sastāda 7,24 Ls/MWh.
Sakarā ar gāzes cenu palielinājumu
par 14,7 % 2012. gada janvārī salīdzinājumā ar 2011. gada decembri
palielināsies arī apkures izmaksas
iedzīvotājiem par janvāri (skatīt
tabulā). Lūdzam dzīvokļu īpašniekus pilnvarot savus pārstāvjus piedalīties siltuma patēriņa skaitītāju
rādījumu nolasīšanā un apkures
temperatūras ieregulēšanai māju
siltummezglā mēneša 1. datumā.

Gads

Mēnesis

2012

janvāris

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

decembris
novembris
oktobris
aprīlis
marts
februāris
janvāris

2010
2010
2010

decembris
novembris
oktobris

2009

decembris

Tarifs Ls/MWh
Gāzes cena Ls/1000 m3
bez PVN
bez PVN
2012
44,47
273,10 (ieskaitot akcīzes nodokli)
2011
39,70
238,10 (ieskaitot akcīzes nodokli)
39,70
238,10 (ieskaitot akcīzes nodokli)
39,70
238,10 (ieskaitot akcīzes nodokli)
34,67
201,10
34,67
201,10
35,35
206,10
36,02
211,10
2010
37,38
221,10
37,38
221,10
37,38
221,10
2009
29,88
166,10

Jānis Koponāns, PA “Saimnieks” direktors

Sestdien, 2012. gada 18. februārī, notiks tautas nobalsošana par
likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Likumprojekts paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104. pantu,
iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda un ikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu
un krievu valodā.
Ja vēlētājs atbalsta izmaiņas Satversmē, kas paredz noteikt krievu valodai otras valsts valodas statusu, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde “Par”. Ja vēlētājs ir pret grozījumiem
Satversmē un neatbalsta valsts valodas statusa noteikšanu arī krievu
valodai, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde “Pret”.
Stopiņu novadā izveidoti trīs vēlēšanu iecirkņi, kuri tiks atvērti
jau no 8. februāra (4 stundas dienā), iecirkņos varēs iepazīties ar
informāciju par tautas nobalsošanu, kā arī pieteikt (saņemt iesniegumus aizpildīšanai mājās) savus tuviniekus, kas nevarēs ierasties
18. februārī uz tautas nobalsošanu.
1. Iecirknis Nr. 798., atrodas Ulbrokas kultūras namā, Institūta iela 1. Tālr. 67910948. Darba laiki: darba dienās plkst. 16.00–
20.00, sestdienā un svētdienā plkst. 9.00–13.00.
2. Iecirknis Nr. 799., atrodas Upeslejas 9. Tālr. 67956939.
Darba laiki: darba dienās plkst. 16.00–20.00, sestdienā un svētdienā
plkst. 9.00–13.00.
3. Iecirknis Nr. 800., atrodas Gaismas internātskolā, Rumbulā. Tālr. 67703926. Darba laiki: darba dienās plkst. 15.30–19.30,
sestdienā un svētdienā plkst. 8.30–12.30.
Referenduma dienā – 18. februārī – visi trīs iecirkņi strādās
no plkst. 7.00 līdz 22.00. Balsošana notiks tikai 18. februārī,
iepriekšējā balsošana nav paredzēta. Nobalsot varēs jebkurā Latvijas vēlēšanu iecirknī neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
T. Vilciņa, Stopiņu novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas v. i.

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
atbalstu tiks veidots
sadzīves atkritumu šķirošanas centrs
Stopiņu novadā
atkritumu sagatavošanai noglabāšanai

2011. gada decembrī Rīgā
starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA “Ekodoktrīna” tika parakstīts līgums par projekta “Sadzīves
atkritumu šķirošanas centra
izveide Stopiņu novadā atkritumu sagatavošanai noglabāšanai” īstenošanu ar Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu, kas atradīsies Getliņos.
Projekta mērķis ir izveidot
ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā
atbilstoši Rīgas pilsētas atkritumu apsaimniekošanas plānam
2006.–2012. gadam, lai veicinā-

tu materiālu otrreizēju izmantošanu un samazinātu poligonā
apglabājamo atkritumu apjomu.
Projekta realizāciju plānots pabeigt 2013. gadā.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir Ls 9 593 27,60, no
tām Ls 4 796 637,30 jeb 50 % finansē Eiropas Savienība.
Projekts tiek īstenots atbilstoši 2009. gada 15. decembra
Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 1487 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma
3.5.1.2.3. apakšaktivitāti “Dalītas
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība””.
Informāciju sagatavoja
Jānis Aizbalts, SIA “Ekodoktrīna”
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Sociālā dienesta
sēdes protokols
Nr. 19, 2011. gada
9. septembrī
Izskatīti 75 personu iesniegumi. Nolēma piešķirt:
• pabalstu medikamentu iegādei 12 maznodrošinātām personām par summu Ls 298,99 un
4 Rumbulas b. zonas iedzīvotājiem (neizvērtējot ienākumus) par
summu Ls 107,25;
• vienreizēju materiālo palīdzību 10 maznodrošinātām personām par summu Ls 300;
• dzīvokļa pabalstu 13 maznodrošinātām ģimenēm par summu
Ls 420;
• GMI pabalstu 4 trūcīgām
ģimenēm uz 6 mēnešiem par
summu Ls 760;
• trūcīgas ģimenes statusu
16 ģimeņu 41 personai;
• maznodrošinātas personas
statusu 18 ģimeņu 47 personām;
• 50 % atlaidi no dienas maksas PII “Saurieši” – 4 audzēkņiem,
PII “Upeslejas” – 1 audzēknim, PII
“Pienenīte” – 6 audzēkņiem, Rīgas
PII “Dzilniņa” – 1 audzēknim no
maznodrošinātas ģimenes;
• piešķirt malku 1 trūcīgai
personai – 6 m3;
• pabalstu kurināmā iegādei
1 maznodrošinātai ģimenei par
summu Ls 60;
• izsniegt izziņu medicīnisko
pakalpojumu atvieglojumiem
14 ģimenēm;
• piešķirt pabalstu zobu labošanai 3 personām no maznodrošinātām ģimenēm par summu
Ls 140;
• piešķirt pabalstu medicīnas
pakalpojumiem 4 maznodrošinātām personām par summu
Ls 11,50;
• piešķirt brīvpusdienas 13
Ulbrokas vidusskolas skolēniem,
12 Stopiņu pamatskolas skolniekiem, 1 Rīgas Tirdzniecības skolas audzēknim, 1 Rīgas S. Žoltoka
vidusskolas skolniekam, 1 Rīgas
centra humanitārās ģimnāzijas
audzēknim, 1 Upesleju internātpamatskolas reh. centra audzēknim, 2 Rīgas klasiskās ģimnāzijas
audzēkņiem no maznodrošinātām
ģimenēm;
• piešķirt pabalstu pakalpojuma “aprūpe mājās” nodrošināšanai uz 6 mēnešiem 2 vientuļām
personām par summu Ls 537,60;
• piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos slimnīcā 2 maznodrošinātām personām par summu Ls 50;
• atteikt trūcīgas personas
statusa piešķiršanu 1 personai, jo
neatbilst trūcīgas, maznodrošinātas
personas kritērijiem.
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Stopiņu novada Domes 2011. gada 28. decembra un
2012. gada 18. janvāra lēmumi (protokoli Nr. 65 un Nr. 66)
• Atjaunot zemes nomas līgumus ar 3 personām.
• Pagarināt zemi nomā 1 personai.
• Atļaut īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā 2 personām.
• Mainīt nekustamā īpašuma
mērķus 3 īpašumiem.
• Atļaut nodot ekspluatācijā
ēku, pārnest žogu vienā īpašumā.
• Atļaut legalizēt nelikumīgu
būvniecību.
• Atteikt pirts novietni 1 m attālumā no zemesgabala “Smaidas”.
• Atteikt piedalīties izsolē par
nekustamo īpašumu “Medus iela”
un “Gabri”.
• Piešķirt dzīvojamo telpu
1 personai.
• Piešķirt bēru izdevumu pabalstu 1 personai.
• Atteikt pagarināt dzīvojamās
telpas īres līgumu 1 personai.
• Piekrist apmaksāt “Portridžas” nodarbības, kas domātas bērna attīstībai, saskaņā ar
iesniegto rēķinu no biedrības
“Latvijas Portridžas mācībsistēmas asociācija”.
• Anulēt deklarēto dzīvesvietu
8 personām.
• Piešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus 25 % apmērā
1 personai un 50 % apmērā 2 personām, 90 % apmērā 1 personai.
• Lai realizētu valsts aizsardzības funkciju nodrošināšanu, nodot
nekustamā īpašuma “Bataljons”
teritorijā esošo 20 (divdesmit) ēku
un būvju (būvju kadastra apzīmējumi: 8096 003 0457 001, 8096
003 0457 002, 8096 003 0457 003,
8096 003 0457 012, 8096 003 0457
013, 8096 003 0457 019, 8096 003
0457 020,8096 003 0457 004,8096
003 0457005, 8096 003 0457 006,
8096 003 0457 007, 8096 003
0457008, 8096 003 0457 009, 8096
003 0457 010, 8096 003 0457 011,
8096 003 0457 014, 8096 003 0457

015, 8096 003 0457 016, 8096 003
0457 017, 8096 003 0457 018) īpašuma tiesības Latvijas Republikas
valstij, nododot ēkas un būves
Latvijas Republikas Aizsardzības
ministrijas valdījumā.
• Stopiņu novada Domei nepiedalīties 2012. gada 17. janvāra
izsolē, kurā notiks maksātnespējīgās SIA “Stone Development”,
reģ. nr. 40003644568, piederošo
nekustamo īpašumu pārdošanā.
• Slēgt nomas līgumu ar a/s
“Latvijas Gāze”.
• Atļaut zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam “Rīgas
pilsētas meža fonds” un īpašumiem “Ziemeļu gatve 12”.
• Apstiprināt SIA “ARILANS”
piederošajam betona sagatavošanas mezglam adresi – “Dauguļu
iela 15”, Ulbroka, Stopiņu novads.
• Piekrist pieņemt Stopiņu
novada pašvaldības īpašumā
Briežu ielu.
• Piekrist pieņemt ekspluatācijā dzīvojamo māju un piebraucamo ceļu Piķurgas ielā.
• Piedāvāt (1 pers.) dzīvojamās telpas maiņu.
• Piešķirt vienreizējo krīzes
situācijas materiālo pabalstu
Ls 100 apmērā 1 personai un
Ls 50 apmērā 2 personām.
• Slēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar 4 personām.
• Apstiprināt Stopiņu novada
pašvaldības komisiju izglītības,
valsts budžeta mērķdotāciju, pašvaldības finansējuma sadales kārtības un tarifikāciju saskaņošanas
pašvaldības izglītības iestādēm.
• Apstiprināt Stopiņu novada
pašvaldības Nolikumu par interešu
izglītības, valsts budžeta mērķdotāciju, pašvaldības finansējuma sadales
kārtību un tarifikāciju saskaņošanu
pašvaldības izglītības iestādēm.
• Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai turpināt savu darbību

pēc profesionālās ievirzes programmām ar kodu 20V (licences
spēkā ir līdz 2016. gada 21. novembrim).
• Publicēt Stopiņu novada
vietnē LPS aicinājumu sniegt
ziedojumus Lestenes baznīcas
atjaunošanai.
• Atbalstīt finansiāli 1 personu,
piešķirot līdzfinansējumu Ls 150
apmērā, dalībai Eiropas čempionātā
BMX Beļģijā no sporta budžeta.
• Uzņemt Stopiņu pamatskolas
pirmsskolas izglītības iestādes grupās
ar krievu mācību valodu 2 bērnus.
• Atteikt piešķirt pašvaldības
pabalstu vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu
novada izglītības iestādēs pirmskolas programmas apguvei, –
1 bērna vecākiem.
• Apstiprināt iesniegto Stopiņu novada Pašvaldības policijas
2012. gada plāna projektu.
• Apstiprināt iesniegto Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas
2012. gada plāna projektu.

• Apstiprināt iesniegto Stopiņu novada Ulbrokas Mūzikas un
mākslas skolas 2012. gada plāna
projektu.
• Slēgt līgumu ar zvērinātu advokātu biroju “Krasta un
Grūbe” par juridiskās palīdzības
sniegšanu strīdā par īpašuma
tiesību atzīšanu uz nekustamo
īpašumu “Viļņi” Stopiņu novadā.
• Piekrist nodot atsavināšanai
dzīvokli Sauriešos.
• Piekrist izveidot jaunu štata
vienību – sporta treneris.
• Ierīkot stāvvietu cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām pie Stopiņu
novada Domes ēkas, Institūta ielā
1a, Ulbrokā.
• Ņemt aizņēmumu Valsts
kasē Ls 250 000 apmērā pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” piebūves būvdarbu pabeigšanai.
• Par precizējumu izdarīšanu
Stopiņu novada Domes 2011. gada 5. oktobra Domes sēdes lēmumos (protokols Nr. 59).

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 01/12 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Stopiņu novadā
2012. gadā” (pielikums Nr. 1)
šādā redakcijā.
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā pašvaldība 2012. gadā
piemēro nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei, kā arī
nosaka šī pieauguma ierobežojuma
apmēru un piemērošanas nosacījumus un ēku grupas, kas netiek
apliktas ar nodokli Stopiņu novadā.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs par zemi 2012. gadā, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību un
katru ēku, nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam

aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk
kā par 25 procentiem.
3. Šo noteikumu 2. punktā
noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro,
ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par Ls 5.
4. Šajos noteikumos noteiktie atvieglojumi piemērojami ar
2012. gada 1. janvāri.
5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā netiek apliktas
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru
platība pārsniedz 25 m2, izņemot
garāžas.
6. Šie saistošie noteikumi
stājās spēkā likuma “Par pašvaldībām” 46. pantā noteiktajā
kārtībā – nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.

Sociālā darbinieka piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Stopiņu novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.1. aktivitāti “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem” projektu “Sociālā darbinieka piesaiste Stopiņu novada
pašvaldībai” (Nr. 1DP/1.5.3.1.0/IPIA/VRAA/010). Projekta mērķis –
piesaistīt Stopiņu novada Domes Sociālajam dienestam sociālo
darbinieku, lai uzlabotu iedzīvotāju iespējas saņemt kvalitatīvus
pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus.

Projekta īstenošanas vieta
ir Stopiņu novada pašvaldība.
Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu
parakstīta 2011. gada 10. maijā
un ilgs līdz 2012. gada jūlijam.
Aktivitāti administrē Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā
ar Valsts reģionālās attīstība
aģentūru.
Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 5 204,28, Eiropas Sociālā fon-

da finansējums ir 100 % no kopējām attiecināmām izmaksām.
Stopiņu novada Domes Sociālajā dienestā sociālais darbinieks tika pieņemts darbā
2011. gada 18. jūlijā uz vienu
gadu, pēc tam sociālais darbinieks pašvaldībā strādās vēl vismaz 6 mēnešus.
Informāciju sagatavoja
Linda Rutka,
Stopiņu novada pašvaldības
projektu vadītāja
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Kopš 2009. gada septembra Stopiņu novadā un Salaspils novada lauku teritorijā
darbojas biedrība “Stopiņu un
Salaspils Partnerība”.
Tās mērķis ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos
lauku teritoriju attīstībā. Veidot
apstākļus veiksmīgai sadarbībai starp valsts, pašvaldību un
nevalstiskajām
organizācijām,
uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot
Partnerības teritorijas attīstību.
Biedrība palīdz koordinēt un piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un citus resursus Partnerības mērķu sasniegšanai. Finanšu
līdzekļi tiek piesaistīti no diviem
Eiropas Savienības fondiem: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF).

Divu gadu laikā biedrība
“Stopiņu un Salaspils Partnerība”
jau ir izsludinājusi 5 projektu
konkursu kārtas: 3 kārtas ELFLA
un 2 kārtas EZF.
Kopumā ar ELFLA atbalstu
tiek realizēti jau 20 projekti, un
Lauku atbalsta dienestā galīgo
izvērtējumu gaida vēl 13 projekti.
EZF sniedzis atbalstu 8 projektiem, kas pašlaik tiek realizēti.
Stopiņu novadā aktīvi projektu
rakstītāji bijuši gan pašvaldība,
gan pašvaldības iestādes, gan nevalstiskās organizācijas.
Stopiņu novada Ulbrokas vidusskola realizējusi 2 projektus –
“Ēnu izglītībai un kultūrai” un
“Skaņu dzīvespriekam”. Pie Stopiņu novada kultūras nama un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas
izveidots gājēju celiņš. Tāpat kultūras nama izstāžu zāle ir kļuvusi
daudz mājīgāka, jo nomainīti lielie

vitrīnu logi. Jaunu aprīkojumu iegādājušies Stopiņu novada dienas
centri. Pateicoties amatieru kolektīvu biedrības “Raksti” aktīvai
darbībai, jau vairāki mūsu novada
amatieru kolektīvi var pasākumu
un koncertu apmeklētājus priecēt ar jauniem tautas tērpiem un
koncerttērpiem un biedrība iegādājusies datoru un video tehniku

Viesošanās “Apītē”
10. janvārī, kad jau visas
cerības par sniegu un ziemu
zudušas, mēs, Skolēnu padomes pārstāvji, iepriecinājām bērnunama/patversmes
“Apīte” iemītniekus, dāvinot
viņiem Ulbrokas vidusskolas
skolēnu saziedotās lietas.
Saziedots tika ļoti daudz:
konfektes, piparkūkas, grāmatas,
rotaļlietas un citas mīļas un nepieciešamas lietas. Mēs, Skolēnu
padomes meitenes – Elma, Linda, Laima, Kristīne un Laura –,
kā arī mazie rūķīši, 10. klases
meitenes – Gundega, Eva, Agne-

se un Liona, tās iesaiņojām, klāt
liekot sākumskolas bērnu glītās
kartītes.
Ar dāvanām devāmies apciemot “Apītes” iemītniekus.
Šajā bērnunamā/patversmē uzturas 15 jaunieši, jaunākajam
ir 16 gadu. Apciemojuma laikā
apskatījām telpas, kurās jaunieši dzīvo, – tās bija mājīgas, deva
mieru un siltumu sirdī. Jauniešiem ir savas istabas (dzīvoklī 6),
virtuve katrā dzīvoklī un dušas telpas. Viņiem tiek iedalīta
nauda, par kuru viņi paši iepērk
pārtiku un gatavo. Vēl viņiem
ir īpašs uzkopšanas grafiks, jo

koncertu apskaņošanai. Biedrība
“Reāls Piedzīvojums” Ulbrokas
ezera krastā būvēs aktivitāšu un
veselības trasīti, bet biedrība “Socintegra” projekta “Svaiga gaisa fitness” ietvaros uzstādīs āra trenažierus Ulbrokā un Upeslejās.
Plašāk iepazīties ar biedrības
“Stopiņu Salaspils Partnerība”
darbību, realizētajiem projek-

tiem, jaunumiem, apmācību
semināriem, konferencēm un
sadarbības iespējām var vietnē
www.stopini-salaspils.lv.
Ar ideju pieteikumiem uz
pārrunām un konsultācijām gaidīsim jūs: ELFLA un EZF projektu administratīvā vadītāja
Santa Podgaiska, tālr. 26330025,
santa.podgaiska@stopini-salaspils.lv. Konsultāciju un pieņemšanas laiki: Ulbrokā Institūta
ielā 1c, 2. stāvā, otrdienās 9.00–
13.00, piektdienās 14.00–18.00.
Biedrības “Stopiņu un Salaspils Partnerība” valdes priekšsēdētāja Ruta Ilgaža, tālr. 26738287,
ruta.ilgaza@stopini-salaspils.lv.
Konsultāciju un pieņemšanas
laiki: Salaspils Līvzemes ielā 8,
212. kab., pirmdienās 14.00–
18.00, trešdienās 9.00–13.00.
Santa Podgaiska,
projektu administratīvā vadītāja

Ūdens Pūķis “Pienenītē”
jāuzkopj ir katru dienu, un
viens – pats galvenais – noteikums – jāmācās! Šeit dzīvo vairāki skolēni un daži studenti.
Jaunieši priecājās par mūsu
apmeklējumu, arī par rotaļlietām, kas gan viņu vecumam neesot atbilstošas, tomēr katram
būs kāda mīļlietiņa.
Vēlamies teikt lielu paldies
visiem ziedotājiem, skolēniem,
kuri zīmēja kartītes, rūķu palīgiem, skolotājiem un arī tiem,
kas kaut nedaudz padomāja labas
domas par “Apītes” iemītniekiem.
Elma Grīnhofa,
10. klase, Ulbrokas vidusskola

23. janvāra rītā, kad pār Austrumiem sāka valdīt Ūdens Pūķis, pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” aktu zālē pulcējās
vecāko un vidējo grupu bērni,
cerībā sagaidīt noslēpumaino
Ūdens Pūķi arī Latvijā.
Pūķis atnāca ar septiņiem noteikumiem. 1. noteikums – pucējieties! Aplūkojot bērnus, pūķis
ātri vien saprata, ka 1. noteikums
ievērots. 2. noteikums – rotājiet
māju! Pūķis secināja, ka arī šis
noteikums nepārprotami veikts,
jo pie sienas bija aplūkojama
bērnu darbu – pūķu gleznu – galerija. 3. noteikums – sportojiet!
Soļojot, izstaipoties, izkustinot
pirkstus un plecus, pietupjoties
un palecoties, kopīgi tika veikta
rīta vingrošana. Tā arī 3. noteikums bez grūtībām bija izpildīts.
4. noteikums – atpūtieties! –
sekoja kā radoša rotaļa, kurā ieraudzījām, kā bērniem patīk atpūsties. 5. noteikums – dāviniet!
To izspēlējām kā rotaļu, kurā tās
vadītājs “Mēmā šova” veidā attēloja noteiktu dāvanu. Minēšana
vedās tik raiti, ka drīz vien jau
attapāmies pie 6. noteikuma –
sapņojiet! Šeit bērniem individuāli mikrofonā bija iespēja izteikt

savus sapņus, vēlmes un ilgas.
Turpinājumā vienojāmies kopīgā
sapņošanas dziesmā.
Pirms pēdējā noteikuma cauri Pūķa gada vārtiem ikviens nonāca Pūķa valstībā, kurā varēja
sākties salūts. Gluži kā īstenā salūta laikā viss gāja pa gaisu un atribūtika plīsa lupatu lēveros. Lai
gan bērni bija krietni aizrāvušies
un sapriecājušies, tomēr vēl bija
atlicis pēdējais – 7. noteikums –
cienājieties! Šeit Pūķis visus cienāja ar pūķu konfektēm un katram dāvāja žetonu ar pūķa attēlu,
kurš drīz vien jau tapa grupiņās
izkrāsots un vakarā aiznests mājās kā vērtīga lieta.
Austrumu Jaunā gada sagaidīšana nevilšus kļuvusi par tradīciju “Pienenītē”, tomēr mēs esam
un būsim Latvijas iedzīvotāji ar
latviešu tradīcijām un folkloru,
kuras bērnudārzā ceļam godā.
Iepazīstot citas kultūras, mēs apzināmies savējo un novērtējam
savu tradīciju un folkloras bagātību. Laimīgu 2012. gadu! Lai
Pūķa spēks, veselība un košums!
Paldies BUMMS vadītājai Anitai
Vilertei par brīnišķīgo pūķa tērpu!
Līga Kurzemniece,
PII “Pienenīte” mūzikas skolotāja
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Saruna ar SIA “Edelveiss EG” direktoru Daini Bulu

Uzņēmēji Stopiņu novadā

Mērķtiecīgs un smags darbs vainagojas ar rezultātiem
Dainis Buls 1998. gadā sācis
strādāt kā individuālo galdniecības pasūtījumu izpildītājs, un
13 gadu laikā tas izaudzis līdz
uzņēmumam, kas nodarbina
40 darbinieku un 40 % no savas
produkcijas eksportē. Kā tas ir
izdevies, un kā uzņēmums darbojas šodien?
SIA “Edelveiss EG” ir galdniecības izstrādājumu ražošanas
uzņēmums, tādi Latvijā šobrīd
diemžēl ir trīs, četri, jo krīze ir
darījusi savu. Pašreiz uzņēmumā
strādā 40 darbinieku – optimāls
darbinieku skaits uzņēmuma ražošanas formātam. Attīstoties uzņēmumam, būtiski palielinājies ir
arī darbinieku skaits. Dainis stāsta,
ka jau no darbības pirmsākumiem
pievērš lielu uzmanību komandas
veidošanai un atbalsta filozofiju, ka
spēks ir komandā. Tie darbinieki,
kas ir uzņēmuma pamatkodolā,
šeit strādā jau 8–10 gadus. Divreiz
gadā uzņēmumā notiek korporatīvie pasākumi – stabila tradīcija
ir brauciens ar laivām vasarās un
Ziemassvētkos tiek rīkotas eglītes.
Uzņēmuma vadītājs stāsta, ka
tagad, kad uzņēmums ir lielāks,
viens no nozīmīgākajiem vilcējspēkiem ir menedžments. Pārsvarā
90 % menedžmenta darbinieku ir
nākuši no ražošanas, sākuši ar ražošanas cehu. Ja uzņēmumā tiek

veidota kāda jauna struktūra, tad
vispirms tiek izvērtēti ražošanas darbinieki, un, kā atzīst Dainis, tā lieta
strādā. Pēdējos gados darbinieku
skaits gan ir samazināts tehnoloģiju dēļ – ir iepirkti jauni darbagaldi.
Uzņēmuma darbiniekiem ir iespēja mācīties angļu valodu divos
līmeņos – ar lielākām un mazākām
priekšzināšanām. Kā uzsver uzņēmuma vadītājs, valodas zināšanas
ir būtiskas šajā darbā, jo, braucot
uzstādīt mēbeles pie ārvalstu klientiem, meistariem ir jāzina valoda.
Lai paplašinātu savu darbību
un turpinātu attīstīties, ir svarīgi
ne tikai labi darbinieki un jaunas
tehnoloģijas, bet arī pieredzes apmaiņa un klientu loka paplašināšana, tāpēc uzņēmums ir piedalījies
izstādēs dažādās Eiropas valstīs,
tādās pilsētās kā Parīze, Ķelne,

un tiek domāts arī par Austrumu
tirgu, piedaloties izstādē Maskavā.
Kā darbinieks var sākt darbu
šajā uzņēmumā? Stāsta Dainis Buls:
“Mums ir iekšēji izstrādāta apmācības sistēma, līdz ar to dodam darbavietas jauniešiem bez iepriekšējas
profesionālās pieredzes, kas ir ļoti
būtiski. Mēs arī ņemam praksē
proftehnisko skolu audzēkņus un
piedāvājam prakses vietas studentiem, kas studē arhitektūru, mēbeļu dizainu un projektēšanu. Mums
jau ir labi precedenti, ka pēc skolas
beigšanas divi puiši, kas pie mums
bijuši praksē, tagad strādā pastāvīgā
darbā. Protams, ne visi gadījumi ir
tik veiksmīgi, bet pārsvarā jāsaka,
ka jauniešiem sava izvēlētā profesija
interesē. Perspektīviem jauniešiem
varam nodrošināt arī stipendiju
mācību laikā. Pie mums ekskur-

sijā ir bijuši Ulbrokas vidusskolas
12. klases skolēni, kuriem bija iespēja iepazīties gan ar ražošanas
procesu, gan ar menedžmentu.
Tomēr, lai kļūtu par pastāvīgu
darbinieku, ir jāpierāda sava varēšana. Aptuveni pēc pusotra mēneša
pārbaudes laika jaunos darbiniekus
izvērtējam iekšējā konkursa kārtībā.
Tātad – ja kādam ir nopietna vēlme strādāt galdniecības uzņēmumā,
aicinu nākt pie mums un mēģināt.”
Darbinieku mainība šajā uzņēmumā nav liela, vidēji cilvēki šeit
strādā 1–2 vai 10 gadus. Kā stāsta
Dainis, cilvēki vienmēr meklē, kur
ir labāk, un, ja kāds sola vairāk,
tad cilvēki aiziet, un tas ir normāli. Svarīgi, ka šajā uzņēmumā
algas darbiniekiem ir nozarē konkurētspējīgas.
Krīze ir ietekmējusi arī šo uzņēmumu. 2009. gadā piedzīvots
apgrozījuma kritums 60 % apmērā. Faktors, ka uzņēmumam nebija
nekādu kredītsaistību, bija tas, kas
ļāva turpināt strādāt. Krīzes ietekmē tika samazinātas administratīvās izmaksas, samazinot arī darbinieku skaitu. 2009. un 2010. gadā
mērķtiecīgi tika strādāts pie klientu
loka paplašināšanas, un pagājušajā
gadā atkal bija jūtams neliels apgrozījuma palielinājums. Dainis
Buls saka: “Es neteikšu, ka krīze
ir beigusies, bet tas ir mērķtiecīga
darba rezultāts. Pats no sevis nekas

sports

Medaļas jaunajiem Stopiņu peldētājiem

Stopiņu novada sieviešu handbola
komanda turpina uzvaru sēriju arī šogad
Ir atsācies Latvijas handbola
čempionāts sievietēm, kopumā
šis ir jau 3. aplis. Šogad mūsu Stopiņu novada handbola komanda
savā pirmajā spēlē, kas norisinājās 21. janvārī Ulbrokā, tikās ar
Salaspils HK vienību.

Šogad aizritējušas jau pirmās
sacensības peldētājiem. Liepājā
14. janvārī Stopiņu novada peldbaseina peldētāji piedalījās Liepājas
jauno peldētāju atklātās sacensībās. Kopumā sacensībās piedalījās
150 peldētāji no Tukuma, Ventspils,
Ādažu novada un Liepājas. Godalgotas vietas ieguva: 2001. gadā dzimušo konkurencē zēniem 1. vietā –
Rinards Koršaks (treneris Pāvels

Murāns), 2003. gadā dzimušo konkurencē meitenēm 1. vietā Anna
Perlova (trenere Marija Voronkova),
zēniem 2. vietā Ņikita Novikovs
(treneris Pāvels Murāns).
Pateicamies visiem Stopiņu
novada peldētājiem, treneriem
un bērnu vecākiem par atbalstu.
Vēlam vēl daudz jauku uzvaru!
Aelita Veipa, Ulbrokas
sporta kompleksa vadītāja

Arī šogad pirmā spēle tika
aizvadīta veiksmīgi, un mūsu
dāmas izcīnīja kārtējo uzvaru,
pieveicot pretinieces ar rezultātu
33:15. Joprojām Stopiņu NHK atrodas tabulas pašā augšgalā.
Pirmais puslaiks pēc tik ilga
pārtraukuma bez spēlēm nebija
tik rezultatīvs, komanda aktīvi
darbojās aizsardzībā, taču uzbrukumā pieļautās kļūdas izmantoja
pretinieces. Rezultāts pēc pirmā
puslaika – 13:9.
Otrais puslaiks aizvadīts
daudz veiksmīgāk, komanda

realizēja daudz ātro uzbrukumu,
kas nedeva cerības pretiniecēm
izlīdzināt rezultātu. Mūsu komandā lielisku spēli aizvadīja
vārtsardze Velta Vuškāne, tāpēc
rezultāts otrajā puslaikā likumsakarīgs – 20:6.
Rezultatīvākās
spēlētājas
mūsu komandā ir Elza Seržante
un Ivita Asare, kuras pretinieču vārtsardzi pārspēja 9 reizes,
7 reizes precīza bija Lana Nikolajeva un pa 3 vārtiem Jelizavetas
Porietes un Evas Ozolas kontā.
Pretiniecēm rezultatīvi spēlēja
Dace Potapova, kura guva 6 vārtus. Labākās spēlētājas šajā spēlē:
mūsu komandā – Velta Vuškāne,
bet pretiniecēm Dace Potapova.
Nāksim un atbalstīsim mūsu
komandu arī šogad!
Elza Seržante,
spēlētāja

nemainās un nenotiek. Ir jāiegulda
laiks, nauda un smags darbs, tad
tas vainagojas ar rezultātiem.”
Uzņēmums pievērš lielu uzmanību klientu apmierinātībai un ir
orientēts uz ilgtermiņa sadarbību,
kas ir daļa no uzņēmuma darbības
pamatprincipiem. Uzņēmumam
ir ISO kvalitātes sertifikāts un kā
zaļi domājošam uzņēmumam arī
vides sertifikāts, kas nozīmē – mēs
šķirojam atkritumus un ražošanā
izmantojam apdares materiālus ar
vismazāko ķīmisko sastāvu. Apkures katls mums ir ar malku, tāpēc
apstrādes atkritumus izmantojam
uzņēmuma apsildīšanā. Aicinām
arī citus uzņēmējus un cilvēkus
domāt un dzīvot zaļi.
Pagājušā gada nogalē uzņēmums sāka jaunu praksi. Dainis
Buls: “Pagājušajā gadā mums gāja
labi, un mēs sapratām, ka gribam
izdarīt kaut ko labu arī citiem. Pārrunājām to ar mūsu projektu vadītājiem un izšķīrāmies par ziedojumu Upesleju internātpamatskolai
rehabilitācijas centram – uztaisījām
garderobes skapjus. Ideja bija uzlabot vidi skolā, jo tur mācās bērni,
kuru ikdiena ir diezgan skarba. Šis
bija pirmais solis, un, ja mums arī
šogad būs labs gads, tad spersim
arī nākamo soli – mūsu plāns ir
šādu praksi turpināt.”
Vēl viens jaunums – pērn ir
sākusies uzņēmuma sadarbība ar
Rīgas tehnisko universitāti (RTU).
Ar Eiropas Savienības finanšu līdzekļu piesaisti tiek realizēts RTU
studentu pilsētiņas rekonstrukcijas
projekts, un studenti paši izstrādā
dažāda dizaina konceptus – gan dzīvojamām istabām, gan konferenču
un lobiju blokiem, un SIA “Edelveiss
EG” darbinieki piedalās darba grupā, kas konsultē, uzrauga un sniedz
tehniskas konsultācijas kā ražotāji.
Kā redzams, uzņēmums turpina augt, attīstīties un paplašināt
savas darbības jomas, domājot un
rūpējoties par saviem esošajiem
un nākamajiem darbiniekiem,
klientiem, un arī vidi.
Tā kā šis gads ir Stopiņu novada 125. jubilejas gads, tad uzņēmuma vadītājs Dainis Buls vēl
neapstāties pie jau sasniegtā, turpināt veiksmīgi attīstīt jau iesāktos
vides un infrastruktūras attīstības
projektus, kas nepieciešams novada iedzīvotājiem, kuri dara šo
novadu stirpu un skaistu.
Nākamajos “Tēvzemītes” izdevumos turpināsim stāstīt par
Stopiņu novada uzņēmējiem.
Sagatavoja Inese Skrastiņa
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Esam kopā gan priekos, gan skumjos brīžos
Par Stopiņu novada Represēto biedrības darbu stāsta biedrības vadītāja Māra
Zebauere.

Represēto biedrības veidošanu Stopiņu novadā ierosināja toreizējais Stopiņu pagasta priekšsēdētājs Ilmārs Lūsis. Pirmo reizi
sanācām 1993. gada janvārī aptuveni 40 cilvēki. Biedrības darbības pirmajos gados mēs bijām
150 biedri, uz šo brīdi palikuši
80, visi represētie. Mūsu biedrs
Henrihs Čerāns izdarīja ļoti lielu
darbu – arhīvos sameklēja visus
represētos, kas dzīvo Stopiņu novadā. Oficiāli biedrība tika reģistrēta 1998. gada 19. martā.
Lai biedrība aktīvi darbotos,
ir jāiegulda darbs un visu laiku ir
jāstrādā. Mēs regulāri apzinām savus biedrus, martā sapulcējamies
uz pārvēlēšanām, jūnijā braucam
uz salidojumu Ikšķilē, Ziemassvētkos rīkojam pasākumus pie
eglītes. Mūsu biedrību ļoti atbalsta pašvaldība gan finansiāli, gan
ar transportu, liels paldies viņiem
par to. Ja mūsu biedri ir nokļuvuši
slimnīcā vai saslimuši, tad ejam
ciemos, sveicam biedrus jubilejās –
75, 80 gados un pēc 80 gadiem
katru gadu. Protams, ejam arī uz

bērēm un pavadām savus biedrus
pēdējā gaitā. Biedriem, kuri dzīvo
tālāk no novada centra, izsūtam
novada informatīvo izdevumu
“Tēvzemīte”.
Biedrībā esam apvienojušies
dažādu tautību represētie, jo sāpe
mums visiem ir vienāda. Sabiedrībā, kad runā par represētajiem,
tad piemin tikai latviešus, bet
realitātē tā nebūt nav – represijās cieta ļoti daudz cilvēku un
toreiz nešķiroja, vai tie ir latvieši vai krievi, vai vēl kādas citas
tautības. Pagājušajā gadā pirmo
reizi Stopiņos svinējām Senioru
dienu, ko rīkoja pensionāru padome. Šajā pasākumā piedalījās
pensionāre no Sauriešiem, krievu tautības pārstāve, un viņa bija
ļoti patīkami pārsteigta par to, ka
te ir visi kopā – dažādu tautību
pārstāvji, dzied gan latviešu, gan
krievu tautasdziesmas, un visi
ļoti labi saprotas. Viņa teica, ka
mudinās arī savus kaimiņus iesaistīties un sanākt kopā.
Ar I. Lūša ieceri un Stopiņu novada Domes finansiālu un
vietas izvēles idejisko atbalstu
Ulbrokas kapos tapa piemineklis
represētajiem, kur katru gadu pulcējamies 25. martā un 14. jūnijā.
Šajos pasākumos vienmēr pieda-

lās arī Stopiņu novada pašvaldības
vadītāji – Jānis Pumpurs un Vita
Paulāne, bieži muzicē Ulbrokas
Mūzikas un mākslas skolas bērni
vai pedagogi. Mēs esam ļoti pateicīgi viņiem par to, jo pārsvarā
pasākumi notiek sestdienā, – viņi
velta savu brīvo laiku, un mūsu
biedriem tas ļoti daudz nozīmē.
Pagājušajā gadā bijām ekskursijā Likteņdārzā, kur iestādījām kociņu, pavisam jau četrus
kociņus esam iestādījuši. Likteņdārzs aug ļoti strauji, un tā ideja – mūža mežs – ir ļoti laba, tas
pamazām sāk arī veidoties.
Mūsu pieredze tiek nodota
arī jaunajai paaudzei. Katru gadu
ejam uz skolām, dalāmies savās
atmiņās, piedzīvojumos un pārdzīvojumos. Bērni klausās uzmanīgi, bet jautājumus uzdod reti,
un tas ir saprotami, jo bērniem ir
grūti to aptvert – kā tas var būt, ka
cilvēkus izveda uz citām valstīm,
un kāpēc to darīja. Tagad arī Stopiņu novada muzejā ir izveidots
piemiņas stūrītis represētajiem un
bērniem ir vairāk iespēju iepazīties ar tā laika notikumiem.
Šogad Eiropas Savienībā ir
izsludināts paaudžu sadarbības
gads. Ir nopietni jāpadomā – kā
mēs, vecākā paaudze, varam

Stopiņu novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs sveic Māru
Zebaueri 70 gadu jubilejā.
paiet pretim jauniešiem, vai varbūt jaunieši var nākt pie mums ar
savu iniciatīvu.
Represētie par tiem, kuri tagad
paši aizbrauc. Lielākā daļa tie ir
cilvēki, kas tomēr tīko pēc vieglākas dzīves, vieglas peļņas, tāds
priekšstats ir radies Mārai. Jo tie,
kas šeit nemīlēja strādāt, arī tur
nestrādā. Viesstrādniekus aicina, lai viņi strādātu ne tos vieglākos darbus un strādātu daudz.
Daudzi atgriežas jau pēc dažiem
mēnešiem, bet paliek tie, kas var
un prot strādāt. Mūsu valstij tas
ir liels zaudējums.

Represēto biedrība savam
novadam 125 gadu jubilejā vēl,
lai vienmēr būtu tik laba novada
vadība, kā ir pašlaik, jo ir patīkami ieiet jebkurā nodaļā – visur
ir laipni cilvēki. Lai visiem būtu
veselība! Iedzīvotājiem vēlu būt
optimistiem, nenokārt galvu un
vairāk interesēties par sabiedrisko dzīvi, aktīvāk piedalīties pasākumos, jo mūsu novadā notiek
ļoti daudz labu pasākumu!
Sarunu pierakstīja
Inese Skrastiņa,
Stopiņu novada sabiedrisko
attiecību speciāliste

Bibliotēku jaunumi

Vērīgie laika mērītāji
Laiks, ko pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte”
audzēkņi “Saulītes”, “Mārītes”
un “Lācēni” pavadīja Ulbrokas
bibliotēkā, mērvienību nozīmē
attiecināms vairāku stundu,
minūšu un sekunžu mijiedarbībai.
Bibliotēkas darbinieces precīzi pēc pulksteņa skaidroja bibliotēkas darbības principus. Stāstīja par to, ka vecākā bibliotēkas
grāmata ir gluži vecmāmiņas
vai vectētiņa vecumā, savukārt
grāmatu teksti šodienas skatījumā mēdz mainīties, galvenokārt
formas ziņā – lasāmi gan drukātā papīra formātā, gan atskaņoti
klausāmgrāmatās, gan elektroniskā veidā – datorā.
Visu kopā bibliotēkā sauc par
krājumu, ko pamatā veido grāmatas. Bērnu grāmatām īpaši ierādīta vieta – Bērnu stūrītis. Tika
aplūkotas arī datortaustiņu rotaļas, kas iepriecina katru, kas kaut
uz mirkli tiem pieskaras. Nokļūstot pasaku lapā www.pasakas.net,

atplaukst smaids un ap sirdi kļūst
priecīgi.
Līdzpārdzīvojums bija jaušams Māras Cielēnas pasakā
“Pulksteņu nakts gaitas”. Arī šeit
minūtīte Rita, sekundīte Elīzīte
un brīdis, kas nepieder pulksteņu aprindām, diezgan jautri un
bezbēdīgi naktī pavada brīvo
laiku.
Paldies visiem pirmsskolniekiem un viņu skolotājām, iestā-

des vadītājai un metodiķei par
sadarbību vairāku gadu garumā.
Prieks, ka dienu vēlāk audzēkņi
ar Ulbrokas bibliotēku iepazīstināja arī savus ģimenes locekļus,
kuri jau ir kļuvuši par bibliotēkas
lasītājiem.
Uz sadarbību un tikšanos laika izpausmēs un nodarbēs, ko
saucam par lasītprieku.
Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Bibliotēkas draugu klubiņš
Sauriešu bibliotēkā
Kas ir draudzība, saticība,
biedriskums, radošums? Atbildes
uz šiem un citiem jautājumiem
bibliotēkas draugu klubiņa tikšanās dalībnieki centās atrast
latviešu un igauņu kopražojuma
animācijas filmā “Lote no izgudrotāju ciema”.
Kolektīvi skatīties kino vienmēr ir interesantāk nekā vienam,
īpaši, ja beidzot ir iestājusies ziema un ārā pamatīgi salst. Karsta
tēja, cepumi, ērta iekārtošanās
krēslā un aiziet! – kino. Filmu
demonstrējām lielajā televizorā,
kas tagad ir Bērnu stūrīša aprīkojumā. Bija jauki kopā smaidīt
un arī skaļi smieties par dzīvespriecīgās, optimistiskās suņu
meitenes Lotes, viņas draugu un
izdomas bagāto kaimiņu dzīvi
un piedzīvojumiem ciemā, kur
katras ģimenes goda lieta ir piedalīties vissvarīgākajā ikgadējā
notikumā – ciema izgudrotāju
konkursā. Vēl tas džudo, kas ir
ieinteresējis visus ciema iedzīvo-

tājus. Loti var apbrīnot un no viņas mācīties, kā tāda maza suņu
meitenīte spēj uztvert interesantu ideju un aizraut citus līdzi tās
realizācijai, līdz uzvarai džudo
sacensībās Japānā.
Pēc filmas diskusijā tā bija
galvenā atziņa – kā noticēt sev,
saviem spēkiem un arī citiem ļaut
noticēt. Diskusija izvērtās par dažādām tēmām, viena no tām bija,
kāpēc mūsdienu jaunieši nelasa
grāmatas. Nonācām pie vienota
secinājuma, ka tie, kas nemīl lasīt, ir izvēlējušies vieglāko ceļu –
dators un datorspēlītes. Ļoti žēl,
ka viņi sevi tā apdala, liedzot iegūt sev neapjaustas zināšanas un
emocijas.
Patīkama vakara daļa bija karaoke. Vairākām meitenēm ir ļoti
skanīgas un lieliskas balsis. Skanēja lieliski.
Uz tikšanos nākamajā klubiņa sanākšanā!
Aija Sausiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
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PASĀKUMU AFIŠA FEBRUĀRĪ
KULTŪRA

10. februārī plkst. 19.00 Ulbrokas
kultūras namā Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolas Dainas Treimanes un Kaspara Stankeviča audzēkņu koncerts (flauta un trompete)
par tēmu – multfilmu varoņi.
11. februārī plkst. 18.00 Ulbrokas
kultūras namā Mīlestības un sveču mēnesī
lirisku koncertu “Par mīlestību vārdos un
dziesmās...” dāvās trīs neatkārtojami mākslinieki – aktieris Jānis Skanis, dziedātājs Andris Daņiļenko un komponists Valdis Zilvers.
Ieeja – Ls 1, pensionāriem un represētajiem
Ls 0,50, bērniem bez maksas.
15. februārī plkst. 16.00 akordeona
klases audzēkņu draudzības koncerts. Piedalās Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas,
Kandavas Mūzikas skolas un Ozolnieku
Mūzikas skolas akordeona klases audzēkņi.
Koncertu organizē skolotāja Anita Rieksta.

MŪSU KOLEKTĪVI
IZBRAUKUMOS

4. februārī plkst. 17.00 Lielvārdes kultūras namā koncertēs jauktais koris "Ulbroka".
25. februārī plkst. 11.00 Salaspils
kultūras namā “Enerģētiķis”, senioru vokālo
ansambļu svētkos “Daugavas abas malas”
piedalīsies Stopiņu novada vokālais ansamblis “Sagša” un vokālais ansamblis “Ievziedi”.

SEMINĀRS
IEDZĪVOTĀJIEM

bibliotēkā līdz 11. februārim. Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka – 67910503 vai
Daiga Brigmane – 26590932.
Ulbrokas bibliotēkā iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Stopiņu novada jostas aušanā. Bibliotēkas darbinieces un audēja B. Kurzemniece apmācīs un palīdzēs to izdarīt.
Bibliotēkas darba laiki: pirmdien, ceturtdien
12.00–19.00, otrdien, piektdien – 10.00–
17.00, sestdien – 10.00–14.00. Tālrunis, lai
pieteiktos: 67910503, 26590932.
SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ

16. februārī plkst. 10.00 bibliotēkā
uz pasākumu “Mini manu mīklu” pulcēsies
Stopiņu pamatskolas PII grupas “Zīļuks” bērni.
Februārī bibliotēkā apskatāma Ļubovas
Loginovas zīmējumu izstāde.

DIENAS CENTROS

dāvanu gatavošana Valentīndienai “Ziedi no
māla un plastmasas”.
Plašāka informācija un pieteikšanās pa
tālr. 29158448 (pēcpusdienās).

11. februārī plkst. 11.00 Līgo parkā
notiks Stopiņu novada uzņēmumu, iestāžu
darbinieku, ģimeņu un iedzīvotāju komandu
ziemas sporta spēles. Dalībnieku reģistrācija
plkst. 10.30–10.50 sacensību dienā. Komandu
pieteikšana līdz 9. februārim par tālr. 28711252
vai e-pastu: vaicis@inbox.lv. Visu inventāru
nodrošinās Ulbrokas sporta komplekss. Laika
apstākļu ietekmē sacensību programma var
tikt mainīta vai pat sacensības atceltas.
No februāra Ulbrokā sporta laukumā pie
novada Domes darbosies apgaismota slidotava, slidot varēs gan pa dienu, gan vakaros. Arī
Upeslejās darbojas slidotava.
SACENSĪBU KALENDĀRS
Hokejs

4. februārī plkst. 21.15 Stopiņu novada komanda VILKI–GARKALNE Latvijas
Sporta akadēmijas (LSPA) hallē.
11. februārī plkst. 13.15 VILKI–ADRIJA19 LSPA hallē.
Futbols

1. februārī plkst. 18.50 Stopiņi–Apsardzes Alianse Ulbrokas sporta kompleksā.
9. februārī plkst. 22.10 Industrial
Steel Group – Stopiņi, Andromedas gatve
11, Rīgas 80.vidusskolā.
15. februārī plkst. 20.00 Arigo–Stopiņi Hipokrata ielā 27, Rīgas 89. vsk.
22. februārī plkst. 18.50 Stopiņi–
Industrial Steel Group Ulbrokas sporta kompleksā.
26. februārī plkst. 17.10 Apsardzes
Alianse–Stopiņi Dzirciema 109, Rīgas Iļģuciema vsk.
29. februārī plkst. 18.50 Stopiņi–
Baltic International bank Ulbrokas sporta
kompleksā.
Basketbols (+ 35 vecumu grupas vīriešu
basketbola komandas spēļu kalendārs)
8. februārī plkst. 20.15 Stopiņi–Lapmežciems Ulbrokas sporta kompleksā.
14. februārī plkst. 20.15 Rīgas satiksme–Stopiņi Rīgas Vācu ģimnāzijā.

8. februārī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā notiks seminārs par iespējām piesaistīt
Eiropas Savienības finansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju siltināšanai. Dalība seminārā ir
bezmaksas. Aicināti piedalīties visi interesenti.
Semināra ietvaros tiks sniegta informācija par šādām tēmām:
• Stopiņu novada pašvaldības sniegtais
atbalsts renovācijas procesam;
• lēmuma pieņemšana par renovāciju;
• ERAF līdzfinansējuma saņemšanas
iespējas un nosacījumi pieteikuma iesniegšanai Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Projekta iesniegumu aizpildīšana;
• labas prakses piemēri ēku renovācijā
ERAF projekta ietvaros Latvijā no 2009. līdz
2012. gadam.

4. februārī, plkst. 18.00 Upesleju ciemata iedzīvotāju atpūtas vakars sveču mēnesī.
8.–9. februārī no plkst. 17.00 līdz
20.00 notiks sveču liešana.
9.–11. februārī sveču izstāde.
22.–25. februārī plkst. 18.00 sacensības galda tenisā “Upesleju kauss 2012”.
28. februārī plkst. 11.00 “Ziemas sporta
svētki”, sacensības dažādos ziemas sporta veidos.
Februārī katru piektdienu plkst.
16.00 notiks batikošanas nodarbības.
Februārī atsāksies datorkursi pieaugušajiem.
Plašāka informācija un pieteikšanās pa
tālr. 67956939.

BIBLIOTĒKĀS

DIENAS CENTRĀ SAURIEŠI

Florbols

Ceturtdienās plkst. 17.00–20.00
un sestdienās plkst. 11.00–14.00 filcēšanas nodarbības pieaugušajiem.
Piektdienās plkst. 17.00–20.00
rotu darināšanas darbnīcas.
Sestdienās plkst. 14.00–15.00
radošie pulciņi bērniem.
No 8. februāra divas reizes nedēļā notiks latviešu valodas kursi. Pirmā nodarbība
8. februārī plkst. 18.15.
Plašāka informācija un pieteikšanās pa
tālr. 67956786.

12. februārī plkst. 15.00 Ulbroka–
Latgranula Ulbrokas sporta kompleksā.

ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ

17. februārī plkst. 18.00 Ulbrokas
bibliotēkā saruna ar Dailes teātra aktrisi, astroloģi, numeroloģi un dziednieci Akvelīnu
Līvmani. Lielu cilvēku atsaucību ir ieguvušas
Akvelīnas vadītās tikšanās, kur savās zināšanās un dzīves pieredzē par veselīgu dzīves
veidu, astroloģiju, dzīves mācību un citām tēmām viņa dalās ar interesentiem visā Latvijā.
Ulbrokas bibliotēka organizē kolektīvu
Liepājas teātra viesizrādes apmeklējumu
Dailes teātrī 13. martā plkst. 19.00 – Lauris Gundars “Laimesciema podniekdarbnīca”,
vienas biļetes cena Ls 9 vai Ls 10, transports
Ls 1. Pieteikšanās un samaksa Ulbrokas

DIENAS CENTRĀ UPESLEJAS

DIENAS CENTRĀ CEKULE

12. februārī plkst. 15.00–17.00

Izvēlies sev piemērotāko nodarbību: aktīvo kardio un spēka aerobiku vai mierīgo un relaksējošo kalanētikas/jogas nodarbību! Nodarbības pirmdienas, trešdienas un piektdienas vakaros!
Sīkāka informācija www.trenerealina.com, tālr. 26406990.

SPORTS

DIENAS CENTRĀ ULBROKA

Otrdienās, ceturtdienās no plkst.
12.30 līdz 14.00 nūjošanas nodarbības. Nūjas
nodrošina Dienas centrs. Aicina pievienoties.
Ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz
20.00 zīda apgleznošanas nodarbības.
Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
rotu gatavošanas un pērļošanas darbnīca.
Februārī – sveču mēneša ietvaros –
katrs Dienas centra apmeklētājs varēs izliet
savu krāsainu āra sveci.
Plašāka informācija un pieteikšanās pa
tālr. 28373398.

Piesakies aerobikas un kalanētikas/jogas
nodarbībām Ulbrokas sporta kompleksā!

Handbols

Stopiņu novada sieviešu handbola komandas
spēļu grafiks Latvijas čempionāta virslīgā sievietēm: 3.–4. aplis, 2012. gads
10. februārī plkst. 18.20 Stopiņu
NHK–Dobeles SS Ulbrokas sporta kompleksā.
Stopiņu novada vīriešu handbola komandas
spēļu grafiks Latvijas čempionāta virslīgā vīriešiem: 1.–2. aplis, 2012. gads
10. februārī plkst. 19.45 Stopiņu
NHK–RVR Ulbrokas sporta kompleksā.
17. februārī plkst. 19.45 Stopiņu
NHK–RTU Ulbrokas sporta kompleksā.

Vairāk informācijas par pasākumiem www.stopini.lv.

Apsveicam
Par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
4. maijā Rīgas pilī notika svinīgā valsts apbalvojumu pasniegšanas
ceremonija, kuras laikā Valsts prezidents Valdis Zatlers pasniedza
39 valsts augstākos apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura
ordeni un Atzinības krustu.
Par Viestura ordeņa virsnieku tiek iecelts: par lielo personīgo
ieguldījumu Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes attīstībā un
policijas ekspertu-kriminālistu profesionālās izaugsmes veicināšanā
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas
pārvaldes Ekspertīžu biroja Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas
vecākā eksperte, pulkvežleitnante Ludmila Bārtule.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Kā balta puķe bērns uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!
Madi Irbi, Arseniju Gribkovu, Daniilu Jarmoļuku-Krūmiņu,
Aigaru Pankovu, Annu Vilni, Mareku Zuti, Mareku Nagli,
Gustavu Cauni, Andreju Bondarenko, Jekaterinu Džegovu,
Elizabeti Pallo, Gustavu Alksni.
Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

SVEICAM JUBILĀRUS!

70 – Annu Agutinu, Janinu Bobkovu, Aivaru Enkūzenu,
Skaidrīti Krūmiņu, Juri Lancenieku, Laimoni Liepiņu,
Anatoliju Luss, Ņinu Skaliņu, Lūciju Undruli,
Gunāru Urgu, Mariju Zagorsku;
75 – Zentu Dīci, Tatjanu Kuzmičevu, Valentīnu Meženieci,
Pēteri Pommeru, Albinu Sudarevu;
80 – Pjotru Bogdanovu, Dzintru Bušmani,
Ignatu Jasjukeviču, Vasiliju Trofimovu;
85 – Zentu Dobelnieci, Viktoru Georgijevu.
Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!
Reiz pierimst visčaklākās rokas
Un nespēj vairs visu veikt.
Tad ejam ar noliektu galvu,
Pēdējās ardievas teikt.

Mihails Loginovs, Jānis Badūns,
Dzintars Teteris, Edgars Pīlēģis, Austra Fogele.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
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