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Stopiņu novada pašvaldības 
finansēto projektu konkursa 
ietvaros 2013.  gadā novada 
iedzīvotājs Kaspars Aizups 
iesniedza projektu “Stopiņu 
novada ziedu topiārijs “Aici-
nošais rupucis””. 

Projektā bija iecerēts iz-
veidot ziedu topiāriju, tomēr, 
tā kā novadā šādi topiāriji 
2012.  gadā jau ir izveidoti, 
sadarbībā ar projekta auto-
ru tika nolemts veidot ziedu 
topiāriju  – Stopiņu novada 
ģerboni.

Stopiņu novada pašvaldība to-
piārijam pasūtīja ģerbonī attēlo-
tās trīs zvaigznes, ko izgatavoja 
mūsu novada teritorijā strādājo-
šais uzņēmums SIA “Fenikss-Ko” 
Ulda Oša vadībā.

2013.  gada 15.  augustā pie 
iebraukšanas Ulbrokā, Piķurgas 
upes krastā, ir uzstādīts topiā-
rijs  – Stopiņu novada ģerbonis, 
kas ir jauna rota mūsu novadam. 
Topiārijs krāšņos novadu arī 
turpmākos gadus.

Paldies Kasparam Aizupam 
par ideju un projekta realizāciju . 

Aicinām iedzīvotājus iesniegt 
idejas Stopiņu novada projektu 
konkursā un īstenot tās! 

Stopiņu novada pašvaldība 
jau trīs gadus katru pavasari iz-
sludina pašvaldības finansēto 
projektu konkursu, finansējums 
vienam projektam ir Ls 300. Kat-
ru gadu tiek atbalstīti un reali-
zēti vairāk nekā desmit projekti. 
Ar realizētajiem projektiem var 
iepazīties http://www.stopini.lv/
public/33393.html.

Stopiņu novada 
pašvaldība

Uzstādīts ziedu topiārijs – mūsu novada ģerbonis

No kreisās: Uldis Osis, Kaspars Aizups

Līgo parks kopš tā tapšanas 
brīža ir mūsu novada lepnums 
un rota. Tas priecē un veldzē 
ikvienu ar savu dabas skaistu-
mu. Visu Līgo parka pastāvēša-
nas laiku tajā ir notikuši daudzi 
dažādi pasākumi. Līgo parks 
parasti “atdzīvojas” Lieldienās, 
kad visi kopā tajā ieskandinām 
Lielās dienas atnākšanu un 
kārtīgi izšūpojamies diženajās 
šūpolēs. Stopiņu novadā nav 
iedomājama cita vieta, kur svi-
nēt Līgo svētkus. 

Gadu gaitā Līgo svētkus šeit ie-
cienījuši svinēt aizvien vairāk 
līgotāju. Ikvienu, kā pie mums 
ierasts, sirsnīgi sagaida Jāņatēvs 
un Jāņamāte, cienājot ar sieru 
un pīrāgiem. Un tad  – daudz-
krāsainais pasākumu karuselis: 
teātra izrādes bērniem un pieau-
gušajiem, koncerti bērniem un 
pieaugušajiem, Dziesma un deja 
manam novadam, Pierīgas deju 
kolektīvu un koru sadancošanas 
un sadziedāšanās koncerti, sporta 
spēles, radošās darbnīcas, dažādu 
iestāžu organizētie pasākumi un 
vēl, un vēl, un vēl... Šogad izska-
nēja iecere, ka Līgo parkā varētu 
aizsākt jaunu tradīciju  – kopīgi 
iedegt Ziemassvētku eglītes gais-
miņas! Un, protams, šis jauninā-
jums nebūs vienīgais. Taču Līgo 
parks gaida savus apmeklētājus ne 
tikai pasākumos, bet arī ikdienā, 
kad katrs var atnākt uz šo skais-
to un sakopto dabas un latvisku-

Līgo parkam – 25!
ma enerģijas piepildīto vietu. Pie 
varenajiem ozoliem var smelties 
spēku un enerģiju ikdienai, kā arī 
aplūkot U.  Sterģa kaltās latviešu 
zīmes akmeņos, kas nes sevī mūsu 
senču vēsturi. 

Šogad Līgo parks svinēja savu 
25. jubileju. Gandrīz katrā nedē-
ļas nogalē parks vilināja skatītā-
jus un klausītājus uz kādu kultū-
ras pasākumu. Un skatītāju tie-
šām netrūka. Paldies visiem Līgo 
parka pasākumu apmeklētājiem 

par atsaucību un ieinteresētību! 
Paldies par vārdos izteikto atzinī-
bu, ierosinājumiem un reizēm arī 
kādu kritisku piezīmi, ko cenša-
mies ņemt vērā. 

Paldies sakām mūsu novada 
skolu skolēniem, kas piedalījās 
konkursā par Līgo parku, vāca 
materiālus par Līgo parka izveidi 
un attīstību, gatavoja prezentāci-
jas un Līgo parka maketus. Mate-
riālu vākšanas laikā tika atrastas 
ļoti interesantas un vērtīgas fo-

togrāfijas no parka tapšanas lai-
ka, kas atradīs savu vietu Stopiņu 
novada muzejā.

Liels paldies visiem, kas rūpē-
jas par Līgo parka uzturēšanu un 
kārtību ikdienā un svētku reizēs. 
“Līgo parkam  – 25!” noslēguma 
pasākumā Stopiņu novada dome 
sirsnīgi pateicas visiem, kas ie-
guldījuši savu darbu, enerģiju un 
sirdsdegsmi Līgo parka kultūrvi-
des veidošanā! 

Paldies mēs sakām: 

Uldim Sterģim, Birutai Zvaigznī-
tei, Elmāram Orniņam, PA “Saim-
nieks” kolektīvam un direktoram 
Jānim Koponānam, Aigai Mednei, 
Antrai Vilmanei, Inai Ekartei, Vi-
tai Pinnei, Inetai Svilānei, Anitai 
Vilertei, Annai Logackai, Andai 
Višķerei, Baibai Lauznei, Dairai 
Tropai, Ivetai Siliņai, Aelitai Veipai, 
Silvijai Mazurei, Jurim Bistrovam, 
Voldemāram Šmatam, Imantam 
Kalniņam, Intai Kalniņai.

Stopiņu novada pašvaldība
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Bistrovas kundze atdāvināja savu 
personīgo bibliotēku Ulbrokas 
bibliotēkai un pieņēma, ka grā-
matu lasīšanai ir jāliek miers. 

Kādā pavasara dienā Lidijas kun-
dzei piezvanīja jaunatnes lietu 
speciālists Sergejs Andrejevs un 
piedāvāja iespēju sadarboties ar 

kādu brīvprātīgo, kurš varētu 
nākt un lasīt priekšā. Tā notika 
Lidijas kundzes un Emīlijas ie-
pazīšanās. Tagad Emīlija apcie-
mo Lidijas kundzi reizi vai divas 
reizes nedēļā un viņas kopīgi lasa 
grāmatas.

Arī Emīlija Podgaiska ir prie-
cīga par iespēju palīdzēt kādam, 
kam šī palīdzība patiešām ir va-
jadzīga. Viņa aicina arī citus jau-
niešus, kas ir gatavi piecelties un 
darīt, palīdzēt citiem, iesaistīties 
jaunatnes organizācijās un pro-
jektos, nepalikt malā, bet būt ak-
tīviem un meklēt iespējas. Šādas 
iespējas ir, un to pierāda Lidijas 
kundzes un Emīlijas kopīgās lasī-
šanas stundas.

Varbūt arī jums ir nepiecieša-
ma šāda vai kāda cita veida palīdzī-
ba vai arī jūs kādam varat palīdzēt. 
Gaidīsim jūsu jautājumus, priekš-
likumus un ierosinājumus Stopiņu 
novada domē pie sekretāres.

Anna Imbrate-Siliņa,
 "tēvzemītes" redaktore

Kad ir iespējams palīdzēt

9. jūlija rītā Rīgas lidostā 
Māra Zebauere un vēl 25 fon-
da “Sibīrijas bērni’’ brauciena 
dalībnieki kāpa lidmašīnā, lai 
dotos uz tālo Sibīriju un ap-
meklētu vietas, kur bija izsū-
tīti ar ģimenēm Staļina repre-
siju laikā no 1941. līdz 1949.
gadam. 

Maršruts paredzēja apmeklēt 
Magadanu, Jagodnaju, Susu-
manu, Transportnaju, Irkutsku, 
Baikāla ezeru, Kansku, Abanu, 
Ozjornoju, Suhobuzimu, Nara-
rovu, Biriļusi, Tjuhtetu, Tomsku, 
Asino (Māras Zebaueres izsūtī-
juma vieta), Baturinu, Kolpašo-
vu. Tie pārsvarā ir mazi ciemati 
Sibīrijā, kurus cēla izsūtītie paši 
savām rokām. Braucienu orga-
nizēja un vadīja režisore Dzintra 
Geka, kura šobrīd uzņem filmu 
“Kur palika tēvi’’. Šoreiz braucie-
nā piedalījās arī režisors Viesturs 
Kairišs, kurš sācis darbu pie fil-
mas “Melānijas hronikas’’. 

Daudzu latviešu likteņi tika 
sagrauti un ģimenes izvestas 
no dzimtajām mājām. Daudzi 
to spējuši izturēt un atgriezties, 
taču daudzus nomākusi bezce-
rība. Melānijas Vanagas grāmatā 
“Veļupes krastā’’ minēts traģisks 
gadījums, kad 1941. gada 20. jū-
nija naktī represēto vilciena va-

gonā Anna Jēkabsone bezcerības 
mākta pati nogalināja trīs dēliņus 
un pārgrieza sev kaklu ar bārdas 
nazi. 

Braucienā piedalījās divi mā-
cītāji – Guntis Kalme un Kārlis 
Žols, kuri noturēja svētbrīžus 
un aizlūdza par mirušo dvēse-
lēm. Brauciena laikā uz piemi-
ņas vietām tiek vestas piemiņas 
plāksnes. Viena tāda plāksne tiek 

vesta uz Ozjornija ciemu. 
Tur vietējie atbraucējus sagai-
da sirsnīgi ar klātiem galdiem 
ezera malā un vietējā ansambļa 
koncertu uz tikko uzmeistarotas 
brīvdabas skatuvītes.

Māra devās uz Sibīriju, lai 
apmeklētu vietu, kur ir pagā-
jusi lielākā daļa viņas bērnības 
un skolas gadu. Māras un mā-
sas Ināras mamma Marta bija 
pastniece Stopiņu pagastā un 

‘‘Māra – Sibīrijas bērns’’

dzīvoja mājās “Akācijas’’ Ulbro-
kā. Vīrs Aberts Zeltiņš bija ap-
cietināts 1944.  gada decembrī, 
četrus mēnešus pavadījis čekas 
pagrabos, pēc tam nosūtīts uz 
Centrālcietumu. 1945.  gada au-
gustā notiesāts “par dzimtenes 
nodevību’’, manta konfiscēta, 
izsūtīts uz lēģeri  Mordovijā. Uz 
rakstītajām vēstulēm atbildes no 
tēva nekad tā arī netika saņem-
tas. 1948. gadā klīda baumas par 
gaidāmajām izsūtīšanām, tāpēc 
Marta šķīra laulību un pārgāja 
vecāku uzvārdā Igals, tā cerēda-
ma, ka viņu ar bērniem liks mie-
rā. 1949. gadā sastapusi nākamo 
dzīvesdraugu, taču tas neglābis, 
kad viņiem ieradās pakaļ. Pie-
augušajiem likuši stāvēt ārā, bet 
paši gājuši mājā meklēt bērnus 
un savākt mantas. Tā Marta ar 
dēlu Vilni, meitu Māru un mazo 
meitiņu Ināru, kas vēl tikai auga 
mātei zem sirds, tika izsūtīta uz 
Tomskas apgabala Novonikola-
jevkas ciemu. Marta bija stipra 
sieviete, audzināja bērnus un 
daudz strādāja, kas vainagojās ar 

iespēju pēc trim gadiem iegādā-
ties mazu mājiņu. Tieši šo māji-
ņu devās uzmeklēt Māra Zebau-
ere ar māsu Ināru. Kā stāsta pati 
Māra, viņa bija domājusi, kā tas 
būs, kad ieraudzīs bērnības māju, 
taču, redzot mazo sabrukušo 
mājiņu, abas ar māsu stāvējušas 
klusi, tikai asaras plūda pār vai-
giem...

Māra ir gaišs cilvēks un arī 
savu skarbo bērnību Krievijas 
ziemeļos atminas tikai gaišās 
krāsās, jo viņi taču bijuši bērni 
un citu bērnību nevarējuši pat ie-
domāties. Viss Māras stāstījums 
par ceļojumu ir pozitīvs un sajūs-
mas pilns par iespēju vēlreiz pa-
būt tur. Par vietējiem cilvēkiem, 
kuri uzņēma “Sibīrijas bērnus’’ ar 
atvērtu sirdi un dvēseli, juta līdzi 
un dalījās atmiņās. Tie bija cilvē-
ki, kas palīdzēja izdzīvot toreiz, 
viņu bērni, kas nes atmiņas tālāk 
un nodod tās nākamajai paau-
dzei. Tie ir cilvēki, kas saprot, ka 
izsūtītie latvieši, lietuvieši, igau-
ņi, poļi un daudzi citi palīdzēja 
būvēt un attīstīt viņu zemi un 
ekonomiku.  Ir gandarījums par 
to, ka cilvēki prata toreiz un prot 
arī tagad nošķirt varas pastrādā-
tās zvērības un katra izsūtītā cil-
vēka ciešanas.

Sibīrijā vēl joprojām skan 
latviešu valoda. Tā skan latviešu 
izveidotajās biedrībās, kuras sa-
stopamas lielajās pilsētās, tāpat tā 
skan Suhanojes ciemā, kur dau-
dzi vēl cara laikā pēc apsolītās ze-
mes aizbraukušie latvieši saviem 
bērniem valodu cītīgi mācīja un 
latviešu dziesmas dziedāja.

Kopumā Sibīrijā atrodas jau 
17 piemiņas plāksnes izsūtītajiem 
un kritušajiem latviešiem. Šo no-
zīmīgo darbu dara fonds “Sibīrijas 
bērni’’, ko vada režisore Dzintra 
Geka. Paldies viņiem par to.

Ar Māru Zebaueri 
sarunājās 

Anna Imbrate-Siliņa
un pēc “Latvijas avīzes’’ 

materiāliem

Grāmatu lasīšana vienmēr ir bijusi Lidijas Bistrovas lielākā aiz-
raušanās. Pirmās grāmatas viņa izlasīja piecu gadu vecumā. 
Viņa bija arī aktīva Ulbrokas bibliotēkas apmeklētāja. Taču, ga-
diem ejot, redze pasliktinājās un lasīt grāmatas pašai vairs nav 
iespējams. 
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13.  augustā 25  bērniem no 
Stopiņu novada trūcīgajām 
un maznodrošinātajām ģime-
nēm bija iespēja bez maksas 
apmeklēt piemājas zoodārzu 
“Brieži”. Ekskursiju organizē-
ja Stopiņu novada pašvaldī-
bas sociālais dienests.

Zoodārza saimniece visiem at-
braukušajiem izrādīja zoodārzu, 
interesanti pastāstīja par katru 
dzīvnieciņu, kas dzīvo zoodār-
zā. Bērniem ļoti patika daudzie 
neredzētie mājputni, ar košām 
un kuplām spalvām, mazie kaz-
lēniņi, kas nupat bija sasnieguši 
mēneša vecumu, un arī poniji un 
ēzelītis. Liela rosība notika pie 
vāveru mājas, kur divas draiskas 
vāveres droši ēda burkānus no 
bērnu rokām. 

Kamēr mazākie bērni vizi-

nājās ponija mugurā, lielākie iz-
mantoja iespēju šūpoties, rāpties 
un braukt no slidkalniņa. 

Tā kā visi gribētāji vienā rei-
zē nevarēja atbraukt, zoodārza  
saimniece aicināja organizēt 
ekskursiju arī pārējiem bērniem 
un braukt ciemos. Stopiņu no-

vada pašvaldība izsaka pateicību 
piemājas zoodārzam “Brieži” un 
personīgi Signei Utānei par laip-
no un nesavtīgo uzņemšanu.

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/35009.html?t=foto.

Stopiņu novada 
pašvaldība

Katrai aizejošās vasaras die-
nai ir sava neatkārtojama 
smarža un vērtība. Novada 
politiski represētajiem trīs au-
gusta dienas bija īpašas.

9.  augustā pēc Jelgavas novada 
Politiski represēto apvienības 
“Staburadze” ielūguma piedalī-
jāmies “Staburadzes” kārējā sa-
nāksmē. No 100  Jelgavas nova-
da represētajiem bija ieradušies 
55  biedri. Pēc jubilāru apsveik-
šanas apvienības priekšsēdētāja 
Valda Dzintare deva vārdu Mā-
rai Zebauerei, jo klātesošie vē-
lējās dzirdēt iespaidus par nese-
no braucienu uz Sibīriju. Un to 
bija tik daudz (un visi pozitīvi), 
ka solītā “gari nerunāšu” vietā 
Māras uzstāšanās izvērtās stun-
das garā stāstījumā, kurā visi 
noklausījās ar lielu interesi. Jel-
gavnieki bija sarūpējuši mums 
izcilu ekskursiju pa pilsētu gi-
des pavadībā. Mēs iepazināmies 
ar vecpilsētas ievērojamākām 
vietām un to vēsturi, vērojām 
Jelgavas panorāmu no Svētās 
Trīsvienības baznīcas torņa ska-
tu laukuma, apbrīnojām smilšu 
skulptūras. Emocionāli spēcīgi 
mūs uzrunāja Svētbirzes piemi-
ņas vieta, kur 1989. gada 14. jū-
nijā uzstādīts piemiņas akmens 
jelgavniekiem, kas cietuši un gā-
juši bojā padomju genocīdā pret 
Latvijas tautu. 2008. gadā piemi-
not komunistiskajās represijās 

bojā gājušos, Svētbirzē atklāja 
memoriālu “Ciešanu ceļš”. Tas 
veidots kā dzelzceļa uzbērums 
apmēram 20 metru garumā.

Sirsnīgs paldies “Stabura-
dzes” biedriem par viesmīlību 
un doto iespēju atklāt un iemīlēt 
Jelgavu!

Nākamajā dienā, 10. augustā, 
notika ekskursija uz Likteņdārzu. 
Starp 25  ekskursijas dalībnie-
kiem bija ne vien represētie, bet 
arī viņu draugi. Pēc Svētā Krusta 
kalna Ķegumā (uzstādīts un ie-
svētīts 1997.  gadā) ceļš veda uz 
Likteņdārzu, lai apskatītos, kā 
jaunajā dzīvesvietā klājas mūsu 
stādītām priedītēm, iestādītu di-
vus pīlādžus un aizvestu akme-
ņus. Par laimi, priedītes ieaugu-
šas labi, pastiepušās garumā un 
skaisti sakuplojušas. Būs dzīvo-
tājas!

17.  augustā Ikšķilē notika 
Latvijas politiski represēto per-
sonu 15.  salidojums. Tajā pieda-
lījās aptuveni 4000  dalībnieku. 
Salidojumu ar savu klātbūtni pa-
godināja un klātesošos uzrunāja 
Valsts prezidents Andris Bērziņš. 
Pēc svinīgās daļas prezidents 
pakavējās pie katras atsevišķas 
grupas, arī Stopiņu novada re-
presētajiem. Sarunās sirsnīgs, 
vienkāršs bez liekas uzspēles, 
A.  Bērziņš atklāja ļoti tīkamus 
cilvēciskus vaibstus.

Politiski represēto apvienī-
bas valdes priekšsēdētājs Gunārs 

Resnais savā runā izteica ganda-
rījumu par paveikto. Tajā pašā 
laikā viņš neslēpa bažas par ne-
gācijām, kas skar valsts attīstību 
un labklājību. Salidojuma aicinā-
jumā izklāstīti galvenie represēto 
apvienības mērķi, aicinot uzlabot 
valsts politisko sistēmu.
1. Mēs atbalstām Valsts preziden-
ta ierosinājumu paplašināt prezi-
denta pilnvaras.
2. Ierosinām izdarīt izmaiņas 
Ministru prezidenta pilnvarās 
tā, lai viņš pats varētu izraudzī-
ties ministrus, iepriekš izvērtējot 
viņu spējas un profesionalitāti, 
nevis pieņemt politisko partiju 
izvirzītos kandidātus, bieži vien 
nekompetentus partijas biedrus.
3. Lai izskaustu deputātu bezat-
bildību, Saeimas vēlēšanās ir jā-
pāriet uz daļēju mažoritāro vēlē-
šanu sistēmu, ievēlot no Latvijas 
novadiem vismaz 50  deputātu, 
kas būs zināmi šo novadu vēlētā-
jiem un atbildīgi to priekšā.
4. Jāsamazina ministriju un ie-
rēdņu skaits.
5. Jāveic kompetenta valsts pār-
valde ar pārstrukturētu nodokļu 
politiku, lai mazinātu plaisu starp 
bagātajiem un nabagajiem.

Mēs ceram, ka nākotnē varē-
sim lepoties ar savu valsts Eiro-
pas Savienības un visas pasaules 
mērogā!

Guna Dēliņa,
represēta 1941. gada 14. jūnijā,

politiski represēto biedrība

Novada bērni apmeklē 
piemājas zoo “Brieži”

Trīs dienas augustā...

• Atļaut sākt lokālplānojuma izstrādi zemes 
gabalam.
• Uzdot PA “Saimnieks” direktoram J. Kopo-
nānam uzstādīt norādījuma zīmes šādās 
vietās:
a) aiz veikala “Top”, pagrieziens uz Peldu 
ielu 4 un peldu ielu 8, aiz krustojuma, no-
rādījuma zīme nr. 528 “Dzīvojamā zona”;
b) aiz krustojuma peldu iela 4 un peldu iela 
6, norādījuma zīme nr. 528 “Dzīvojamā zona”.
• Apstiprināt saistošos noteiumus “Atbalsts 
Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot 
ienākumus”.
• Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos nr. 
1/13 “par Stopiņu novada budžetu 2013. 
gadam” pielikums nr. 1 “Pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 2013. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos nr. 
1/13 “par Stopiņu novada budžetu 2013. 
gadam” pielikums nr. 2 “Pamatbudžeta 
izdevumu plāns 2013. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos nr. 
1/13 “par Stopiņu novada budžetu 2013. 
gadam” pielikums nr. 3 “Speciālā budže-
ta ieņēmumu un izdevumu plāns 2013. 
gadam”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus “Par 
valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas 
pakalpojumiem Stopiņu novadā
• Atbalstīt Stopiņu novada iesaistīšanos 
projektā “No sētas uz sētu”.

Stopiņu novada domes “iepirkumu komisi-
jas NOLIKUMA” (apstiprināts Stopiņu nova-
da domes 26.06.2013. sēdē (protokols nr. 
3, 11.p.) 4.13. punkts nosaka, ka “komisija 
sniedz informāciju Domei, par iepirkumu 
procedūru rezultātiem, kuru līgumcena ir 
vienāda vai lielāka par Ls 10 000”.
Stopiņu novada domes iepirkumu komisi-
jas priekšsēdētāja vietnieks ziņo par šādiem 
izvērtētiem iepirkumiem, kuru līgumcena 
ir lielāka par Ls 10 000.

• Iepirkums “Izpētes veikšana, ietverot vides 
kvalitātes normatīvu robežlielumu datu 
aktualizāciju slēgtās izgāztuves “Getliņi” 
piegulošajā teritorijā un cilvēku veselības 
un vides apdraudējuma aprēķinu, kā arī 
radītā vides piesārņojuma finansiālās 
kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu 
novada iedzīvotājiem”, identifikācijas nr. 
SND 2013/29 (8.1).

atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedā-
vājumu iesniegšanas nosacījumiem tika 
iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi.

iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, nolēma: līguma slēgšanas 
tiesības iepirkumā “izpētes veikšana, ietve-
rot vides kvalitātes normatīvu robežlielu-
mu datu aktualizāciju slēgtās izgāztuves 
“Getliņi” piegulošajā teritorijā un cilvēku 
veselības un vides apdraudējuma aprē-
ķinu, kā arī radītā vides piesārņojuma fi-
nansiālās kompensācijas sistēmas izstrāde 
Stopiņu novada iedzīvotājiem” (identifi-
kācijas nr. SND 2013/29 (8.1)), piešķirt un 
par uzvarētāju atzīt Sia “Latekoil”, reģ. nr. 
40003682383, juridiskā adrese bezdelīgu 
iela 12, Rīga, LV-1048, ar kopējo līguma 
summu Ls bez PVN 14 200 (četrpadsmit 
tūkstoši divi simti lati, 00 sant.), pVn 21 % 
Ls 2982 (divi tūkstoši deviņi simti astoņ-
desmit divi lati, 00 sant.), Ls ar pVn 17 182 
(septiņpadsmit tūkstoši viens simts astoņ-
desmit divi lati, 00 sant.).

pamatojums: piedāvājums ar vismazāko 
cenu no piedāvājumiem, kas atbilst noli-
kuma prasībām.

• Iepirkums “Siltumnīcefekta gāzu emi-
siju samazināšana Stopiņu novada paš-
valdības publisko teritoriju apgaismo-
juma infrastruktūrā”, identifikācijas nr. 
SND2013/30(8.1)(KPFI).

iepirkums veikts plānotā klimata pār-
maiņu finanšu instrumenta līdzfinansēta 
projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšana Stopiņu novada pašvaldības 
publisko teritoriju apgaismojuma infra-
struktūrā” ietvaros.

atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedā-

vājumu iesniegšanas nosacījumiem tika 
iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi.

iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, nolēma: līguma slēgšanas 
tiesības iepirkumā “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Stopiņu novada 
pašvaldības publisko teritoriju apgais-
mojuma infrastruktūrā” (identifikācijas 
nr. SND2013/30(8.1)(KPFI)), piešķirt un 
par uzvarētāju atzīt SIA “ArkiLED”, Reģ.Nr. 
44103042403, juridiskā adrese kroņu iela 
23c, Rīga, ar kopējo līguma summu Ls bez 
PVN 97 708.04 (deviņdesmit septiņi tūk-
stoši septiņi simti astoņi lati, 04 sant.), pVn 
21% Ls 20 518.69 (divdesmit tūkstoši pieci 
simti astoņpadsmit lati, 69 sant.), Ls ar pVn 
118 226.73 (viens simts astoņpadsmit tūk-
stoši divi simti divdesmit seši lati, 73 sant.).

pamatojums: saimnieciski visizdevīgā-
kais piedāvājums (iegūtais punktu skaits: 
98,65 punkti).

• Iepirkums “Autobusu apgriešanās lauku-
ma, autostāvvietu izbūve un Cekules ielas 
posma rekonstrukcija”, identifikācijas nr. 
SND 2013/34 (8.1).

atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedā-
vājumu iesniegšanas nosacījumiem tika 
iesniegti 5 (pieci) piedāvājumi.

iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, nolēma: līguma slēgšanas 
tiesības iepirkumā “autobusu apgriešanās 
laukuma, autostāvvietu izbūve un Cekules 
ielas posma rekonstrukcija” (identifikācijas 
nr. SND 2013/34 (8.1)), piešķirt un par uzva-
rētāju atzīt SIA “IKO”, reģ. nr. 48503012294, 
juridiskā adrese “Kristāli”-16, Ropaži, Ropažu 
novads, ar kopējo līguma summu Ls bez 
PVN 36 595,73 (trīsdesmit seši tūkstoši pieci 
simti deviņdesmit pieci lati, 73 sant.), pVn 
21 % Ls 7685,10 (septiņi tūkstoši seši simti 
astoņdesmit pieci lati, 10 sant.), Ls ar pVn 
44 280.83 (četrdesmit četri tūkstoši divi 
simti astoņdesmit lati, 83 sant.).
pamatojums: piedāvājums ar viszemāko 
cenu no piedāvājumiem, kas atbilst noli-
kuma prasībām.

• Iepirkums “Ulbrokas ezera apkārtnes uz-
labošana”, identifikācijas nr. SND 2013/35 
(8.1) (EZF).

Iepirkums veikts Eiropas Zivsaimniecības 
fonda pasākuma “teritoriju attīstības stratē-
ģiju īstenošanas” projekta “Ulbrokas ezera 
apkārtnes uzlabošana” ietvaros.

atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedā-
vājumu iesniegšanas nosacījumiem tika 
iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi.

iepirkumu komisija, izvērtējot iesnieg-
tos piedāvājumus, nolēma: līguma slēg-
šanas tiesības iepirkumā “Ulbrokas ezera 
apkārtnes uzlabošana” (identifikācijas nr. 
SND 2013/35 (8.1) (EZF)), piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt SIA “Daldehog Latvia”, reģ. 
nr. 40003153513, juridiskā adrese Zārdu 
iela 2a, Rīga, LV-1083, ar kopējo līguma 
summu Ls bez PVN 18 550,32 (astoņpad-
smit tūkstoši pieci simti piecdesmit lati, 32 
sant.), PVN 21 % Ls 3895,57 (trīs tūkstoši 
astoņi simti deviņdesmit pieci lati, 57 sant.), 
Ls ar PVN 22 445,89 (divdesmit divi tūkstoši 
četri simti četrdesmit pieci lati, 89 sant.).

pamatojums: vismazākā cena no piedā-
vājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām.

• Iepirkums “Gājēju celiņa un ielu apgais-
mojuma izbūve no institūta ielas līdz Līgo 
parkam”, Identifikācijas nr. SND 2013/36 
(8.1).

atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedā-
vājumu iesniegšanas nosacījumiem tika 
iesniegti 2 (divi) piedāvājumi.

iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, nolēma: līguma slēgšanas 
tiesības iepirkumā “Gājēju celiņa un ielu 
apgaismojuma izbūve no institūta ielas 
līdz Līgo parkam” (identifikācijas nr. SND 
2013/36 (8.1)), piešķirt un par uzvarētāju 
atzīt SIA “Autoceļi”, reģ. nr. 40003069161, 
juridiskā adrese “Mundri-S”, Ķekavas pag., 
Ķekavas nov., LV-2123, ar kopējo līguma 

7. un 21. augusta domes sēdes 
lēmumi (protokols nr. 6 un nr. 7)
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Stopiņu novada pašvaldības policijai šogad iegādāti divi jauni operatīvie transportlīdzekļi, 
vieglās automašīnas “VW Caddy”, kas aprīkotas atbilstoši operatīvo transportlīdzekļu prasībām 
pašvaldības policijas uzdevumu veikšanai. Transportlīdzekļi iegādāti atklātas iepirkuma pro-
cedūras rezultātā, izvēloties prasībām atbilstošu piedāvājumu ar mazāko cenu. Vēlam veiksmi 
pašvaldības policijas darbiniekiem, rūpējoties par kārtību un drošību mūsu novadā.

Stopiņu novada pašvaldība

Stopiņu novada domes deputāti 
atbalstīja sociālā dienesta priekš-
likumu piešķirt vienreizējos so-
ciālos pabalstus skolas piederu-
mu iegādei, sākot 2013./2014. 
mācīgu gadu.

pabalsti ir piešķirti:
• ģimenēm, kuras audzina bērnu 
invalīdu skolēnu – Ls 50 (piecdes-
mit lati, 00 sant.) katram skolēnam 
invalīdam;
• ģimenēm, kuras audzina bērnu, 
kurš slimo ar celiakiju, skolēnu –  
Ls 50 (piecdesmit lati, 00 sant.) kat-
ram skolēnam;
• aizbildnībā esošiem skolēniem –  
Ls 50 (piecdesmit lati, 00 sant.) kat-
ram skolēnam;
• audžuģimenēs ievietotiem bēr-
niem – Ls 50 (piecdesmit lati, 00 

sant.) katram skolēnam;
• personām, bērniem pēc ārpusģime-
nes aprūpes beigšanās, kuri mācās, – 
Ls 50 (piecdesmit lati, 00 sant.);
• trūcīgo un maznodrošināto ģime-
ņu skolniekiem – Ls 50 (piecdesmit 
lati, 00 sant.) katram skolēnam;
• daudzbērnu ģimeņu skolēniem – 
Ls 50 (piecdesmit lati, 00 sant.) kat-
ram skolēnam;
• visu iepriekš minēto sociālo grupu 
skolēniem, kuri sāks mācības 1. kla- 
sē 2013./2014. mācību gadā Stopi-
ņu novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs: Ulbrokas vidus-
skolā, Stopiņu pamatskolā, Upesleju 
internātpamatskolā-rehabilitācijas 
centrā, Gaismas internātskolā – Ls 
100 (viens simts lati, 00 santīmi).
Ja bērns, persona vai ģimene pieder 
pie vairākām sociālajām grupām, 

pabalsts tiek izmaksāts par vienu 
sociālās grupas kategoriju. Šādā ga-
dījumā persona var izvēlēties, kāda 
veida sociālās grupas pabalstu vēlas 
saņemt.
personām, kas vēlas saņemt pabal-
stu, Stopiņu novada domes sociāla-
jā dienestā jāiesniedz skolas izdota 
izziņa, no kuras secināms, ka bērns 
mācās, izņemot bērnus, kas mācās 
novada izglītības iestādēs.
pabalsts izmaksājams par skolē-
nu (atbilstoši noteiktajai sociālajai 
grupai), kura dzīvesvieta deklarēta 
Stopiņu administratīvajā teritorijā.
pabalsti piešķirti saskaņā ar Stopiņu 
novada pašvaldības saistošo notei-
kumu “par sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības piešķiršanas kār-
tību” (nr. 1/07, 30.05.2007.) 7.2.11. p.

Stopiņu novada  pašvaldība

Septembrī vēlamies atgādi-
nāt iedzīvotājiem par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu 
pildīšanu un nepieciešamību 
nopļaut zāli, lai novērstu kū-
las veidošanos pavasarī. 

Aicinām visus īpašniekus laikus 
nopļaut garo zāli vai apart savus 
īpašumus, kur tas ir iespējams. 
Augustā pašvaldības policija jau 
ir nosūtījusi rakstisku brīdinā-
jumu 155  nekoptu nekustamo 
īpašumu īpašniekiem par zāles 
pļaušanas nepieciešamību. At-
gādinām, ka persona ir saucama 
pie administratīvās atbildības par 
zemes apsaimniekošanas pasā-
kumu nepildīšanu un zāles ne-
pļaušanu, un par šādu pārkāpu-
mu ir paredzēta soda nauda līdz 
divtūkstoš latiem. 

Augustā policijas darbinieki 
sadarbībā ar dzīvnieku patvers-
mes “Mežavairogi” darbiniekiem 
dzīvnieku patversmē nogādāja 
astoņus klaiņojošus suņus. Viens 
suns tika atrasts piesiets pie sludi-
nājumu dēļa Institūta ielā Ulbro-
kā, viens suns bija atrasts piesiets 
pie mazdārziņa sētas. Viens suņa 
saimnieks saukts pie administra-
tīvās atbildības par suņa atrašanos 
ārpus teritorijas bez pavadas un 
saimnieka klātbūtnes. Pārbaudot 
iedzīvotāja sniegto informāciju, 
Upesleju ciemā atrasti trīs kaķēni, 
kas bija izlikti pie daudzdzīvokļu 
mājas. Ulbrokā, Institūta ielā, tika 
veikta profilaktiska kaķēnu no-
tveršana, kuras laikā notverti as-
toņi kaķēni un viens pieaudzis ka-
ķis. Dzīvnieku notveršana veikta 
sadarbībā ar dzīvnieku patversmi 
“Mežavairogi”.

Pārbaudot iedzīvotāja sniegto 
informāciju, policijas darbinieki 
aizturēja Lietuvas pilsoni, kas va-
dīja automašīnu alkohola reibu-
mā. Policijas uzmanību pievērsa 
automašīnas nedrošā braukšana, 
uz ko darbinieki nekavējoties re-
aģēja un apstādināja automašīnu, 
pielietojot dienesta automašī-
nas speciālos gaismas un skaņas 
signālus. Pārbaudīt autovadītāja 
personību nebija iespējams, jo 

viņš nespēja uzrādīt ne autova-
dītāja apliecību, ne automašīnas 
reģistrācijas apliecību, sarunā 
bija redzams, ka automašīnas 
vadītājs ir acīmredzamā alkoho-
la reibumā. Tika izsaukta Rīgas 
reģiona ceļu policijas ekipāža, un 
automašīna un tās vadītājs tika 
nodoti ceļu policijas rīcībā.

Stopiņu novada pirmsskolas 
izglītības iestādes audzinātājas 
atteicās atdot bērnu mātei, kura 
bija ieradusies pirmsskolas iz-
glītības iestādē acīmredzamā 
alkohola reibumā. Tika pieai-
cināts Stopiņu novada sociālais 
dienests, kas sadarbībā ar paš-
valdības policiju noskaidroja, ka 
bērnu no pirmsskolas izglītības 
iestādes varēs izņemt bērna tēvs.

Pašvaldības policijā vērsās 
PA “Saimnieks” darbinieks, kurš, 
pļaujot zāli Upesleju ciemā, saju-
tis triecienu galvas un muguras 
rajonā. Pārbaudot trieciena vietas, 
darbinieks secinājis, ka no galvas 
sūkušās asinis un uz muguras bija 
zilums. Darbinieks pieļauj iespē-
ju, ka uz viņu šāvuši ar pneima-
tisko ieroci. Cietušais devies uz 
slimnīcu saņemt medicīnisko pa-
līdzību. Pašvaldības policija par 
notikušo informēja Valsts polici-
jas Salaspils policijas iecirkni. 

Augustā pašvaldības policijas 
darbinieki devušies uz 123  ie-
dzīvotāju izsaukumiem. Pie ad-
ministratīvās atbildības sauktas 
14 personas. Aizturēts un nodots 
Ceļu policijai viens autovadītājs 
alkohola reibumā. Viena perso-
na nogādāta Valsts policijas Sa-
laspils iecirknī līdz atskurbšanai. 
Par noziedzīga nodarījuma izda-
rīšanu aizturēta viena persona un 
nodota Valsts policijas Salaspils 
iecirkņa darbiniekiem.

Stopiņu novada pašvaldības 
policija izsaka pateicību tiem ve-
cākiem, kuri ļoti korekti ievēroja 
pašvaldības policijas norādījumus 
kustības organizēšanā  Ulbrokas 
svinīgā pasākuma laikā pirmajā 
mācību dienā 2. septembrī.

Informācija sagatavota, 
izmantojot pašvaldības 

policijas materiālus

nr.  15 2013.  gada 6.  augustā. 
izskatīti 56  personas iesniegu-
mi. piešķirta sociālā palīdzība 
Ls  2880,90 (divi tūkstoši astoņi 
simti astoņdesmit lati 90 santīmi).

nr. 16, 2013.  gada 20.  au-
gustā. izskatīti 57  personu 
iesniegumi. piešķirta sociālā 

palīdzība Ls  1714,15 (viens 
tūkstotis septiņi simti četrpa-
dsmit lati 15 santīmi)

ar pilnu protokolu tekstu var 
iepazīties Stopiņu novada tī-
mekļa vietnē www.stopini.lv –  
“Pašvaldība” – “Sociālais dienests”.

Ziņo pašvaldības policija, 67910901•

Laiks pļaut zāli!

Sociālā dienesta sēdes protokoli•

Piešķir vienreizējos pabalstus skolas piederumu iegādei

Pašvaldības policijai divi jauni 
operatīvie transportlīdzekļi

summu Ls bez PVN 26 347,83 (divdesmit 
seši tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi 
lati, 83 sant.), PVN 21 % Ls 5533,04 (pie-
ci tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs lati, 
04 sant.), Ls ar PVN 31 880,87 (trīsdesmit 
viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit 
lati, 87 sant.).
pamatojums: piedāvājums ar vismazāko 
cenu no piedāvājumiem, kas atbilst noli-
kuma prasībām.

Konstatēts
Stopiņu novada domes “iepirkumu komisi-
jas NOLIKUMA” (apstiprināts Stopiņu nova-
da domes 26.06.2013. sēdē (protokols nr. 
3, 11. p.) 4.13. punkts nosaka, ka “komisija 
sniedz informāciju domei, par iepirkumu 
procedūru rezultātiem, kuru līgumcena ir 
vienāda vai lielāka par Ls 10 000”.

Stopiņu novada domes iepirkumu komisi-
jas priekšsēdētāja vietnieks ziņo par šādiem 
izvērtētiem iepirkumiem, kuru līgumcena 
ir lielāka par Ls 10 000:
• Iepirkums “Garderobes skapju un solu 
piegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidus-
skolā”, identifikācijas nr. SND 2013/32 (AK).
atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedā-
vājumu iesniegšanas nosacījumiem tika 
iesniegti 9 (deviņi) piedāvājumi.
iepirkumu komisija, izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, nolēma: 
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā 
“Garderobes skapju un solu piegāde un 
uzstādīšana Ulbrokas vidusskolā” (iden-
tifikācijas nr. SND 2013/32(AK)), piešķirt 
un par uzvarētāju atzīt SIA “BDF”, reģ. 
nr.40103347144, juridiskā adrese Dammes 
iela 19-7, Rīga, LV-1069, ar kopējo līguma 
summu Ls bez PVN 15 953,20 (piecpadsmit 
tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs lati, 20 

sant.), PVN 21 % Ls 3350,17 (trīs tūkstoši 
trīs simti piecdesmit lati, 17 sant.), Ls ar 
PVN 19 303,37 (deviņpadsmit tūkstoši trīs 
simti trīs lati, 37 sant.).
pamatojums: piedāvājums ar vismazāko 
cenu no piedāvājumiem, kas atbilst noli-
kuma prasībām.
2. ieteikt slēgt līgumu “Garderobes skapju 
un solu piegāde un uzstādīšana Ulbrokas vi-
dusskolā” ar SIA “BDF”, reģ. nr. 40103347144, 
juridiskā adrese Dammes iela 19-7, Rīga, LV-
1069, ar kopējo līguma summu Ls bez pVn 
15 953,20 (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti 
piecdesmit trīs lati, 20 sant.), pVn 21% Ls 
3350,17 (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit lati, 
17 sant.), Ls ar PVN 19 303,37 (deviņpadsmit 
tūkstoši trīs simti trīs lati, 37 sant.).

Domes sēžu protokoli pilnā redakcijā pie-
ejami Stopiņu novada domes mājaslapā 
www.stopini.lv.

         Sākums 3. lpp.

7. un 21. augusta domes sēdes lēmumi (protokols nr. 6 un nr. 7)
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Stopiņu novadā ir īstenots Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta līdz-
finansēts (KPFI) projekts “Siltum-
nīcefekta gāzu emisiju samazinā-
šana Stopiņu novada pašvaldības 
publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā”. Projektā tika uz-
stādīti 145 gaismu izstarojošu diožu 
(LED) tipa gaismekļi un 107 balsti. 
Projekta rezultātā turpmāk būtiski 
tiks samazinātas publiskā apgais-
mojuma izmaksas, kā arī oglekļa 
dioksīda emisijas (36,18 tCO2/
gadā). Projekta kopējās izmaksas ir 
Ls 121 498,55, kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 111 765,29, no kurām 
Ls 78 235,70 (70 %) ir KPFI, bet Sto-
piņu novada pašvaldības līdzfinan-
sējums ir Ls 33 529,59 (30 %).

Biedrība “Stopiņu un Salaspils 
partnerība” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegu-
mu pieņemšanas 5.  kārtu Ei-
ropas Zivsaimniecības fonda 
atbalsta ieviešanai Latvijā 
2007.–2013. gadam pasā-
kumā “Teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošana” 2009.–
2013. gadam

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks no 2013.  gada 9.  augusta 
līdz 2013.  gada 9.  septembrim. 
5.  kārtā pieejamais finansējums 
ir Ls 81 574,51.

Projektu iesniegumi jāiesniedz 
Biedrības “Stopiņu un Salaspils 
partnerība” birojā (Institūta iela 
1c, Ulbroka, Stopiņu novads, tālr. 
26330025, Santa Podgaiska, vai 
Līvzemes iela 8, Salaspils, tālr. 
26738287, Ruta Ilgaža). Projekta 
iesniegumu elektroniska doku-
menta formā, parakstītu ar elek-
tronisko parakstu un apliecinātu 
ar laika zīmogu Elektronisko do-
kumentu likumā noteiktajā kārtī-
bā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšana notiks Rīcības prog-
rammas Eiropas Zivsaimnie-
cības fonda atbalsta ieviešanai 
Latvijā 2007.–2013.  gadam pa-
sākuma “Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” 4. priori-
tārajā virzienā. “Zivsaimniecī-
bas reģionu ilgtspējīga attīstī-
ba” ietvaros šādām aktivitātēm 
un rīcībām.

Aktivitāte “Ciematu, 
kuros veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un 
attīstība”

1. rīcība. Teritoriju, kurās 
veic zivsaimniecības darbības, 
atjaunošana un attīstība. 

Mērķis. Ar zivsaimniecību 
saistītu teritoriju attīstība un dzī-
ves vides uzlabošana.

Šī rīcība tiks izsludināta vie-
tējām pašvaldībām, biedrībām, 
nodibinājumiem, komersantiem.

Paredzamais finansējums no 
programmas EZF ir Ls 46 843,19.

Maksimālā attiecināmo iz-
maksu summa vienam projek-
tam biedrībā, nodibinājumiem, 
komersantiem – Ls 20 000, paš-
valdībai – Ls 70 000.

Piedāvātie risinājumi.
• Veicināt teritoriju, kurās notiek 
zivsaimniecības darbība attīstība 
un vides sakārtošana. 
• Veicināt satiksmes attīstību 
partnerības teritorijā.
• Uzlabot zivsaimniecībā iesaistī-
to personu darba un dzīves vidi.
• Palielināt vietējo iedzīvotāju 
vēlmi dzīvot šajās teritorijās.
• Izbūvēt vai rekonstruēt pašval-
dības ceļus.
• Veikt veloceliņu un gājēju celi-
ņu izbūvi.
• Labiekārtot sporta, aktīvas at-

pūtas un kultūras objektus un 
teritorijas.
• Uzlabot brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, aktīvās atpūtas un spor-
ta pieejamību un dažādu kultūras 
pasākumu kvalitāti.

Šajā rīcībā VRG kā prioritā-
ti ir izvirzījusi pašvaldības ceļu 
būvniecību vai rekonstrukciju.

Aktivitāte “Ar zivsaimniecību 
un tūrismu saistītas 
maza mēroga infrastruktūras 
un pakalpojumu 
attīstība”

2. rīcība. Tūrisma pakalpo-
jumu dažādošanai un kvalitātes 
paaugstināšanai nepieciešamās 
infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana.

Mērķis. Tūrisma pakalpoju-
mu pilnveidošana.

Šī rīcība tiks izsludināta bied-
rībām, nodibinājumiem un ko-
mersantiem.

Paredzamais finansējums no 
programmas EZF ir Ls 34 731,32. 

Viena projekta maksimālais 
attiecināmo izmaksu apjoms 
Ls 20 000.

Piedāvātie risinājumi.
• Paaugstināt lauku vides kvalitā-
ti, sakārtot un labiekārtot terito-
riju, apkārtējo vidi.
• Veicināt iedzīvotāju sadarbība 

lauku vides attīstībā.
• Aktivizēt iedzīvotājus sakopt 
publiskās un privātās teritorijas.
• Kultūrvēsturisko objektu, par-
ku, rekreāciju vietu izveidi.
• Kopīgu vai vienotu apskates vai 
atpūtas vietu maršrutu ievieša-
na, dažāda veida sasniedzamībai 
(velo, moto, auto, pastaigas, iz-
jādes), ievērojot nepieciešamos 
drošības pasākumus.
• Sabiedrisko pasākumu organi-
zēšana teritorijas apmeklētības 
vairošanai.
• Uzlabot tūrisma pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem ar īpa-
šām vajadzībām.
• Pilnveidot vai dažādot tūrisma 
pakalpojumus.

Ar Vietējās attīstības stratē-
ģiju, rīcību mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņem-
šanai var iepazīties Biedrības 
“Stopiņu Salaspils partnerība” 
birojā (Institūta iela 1c, Ulbro-
ka, Stopiņu novads, vai Līvzemes 
iela 8, Salaspils), Lauku atbalsta 
dienesta mājaslapā www.lad.gov.
lv, partnerības mājaslapā www.
stopini-salaspils.lv un pašvaldī-
bu mājaslapās www.stopini.lv,  
www.salaspils.lv.

12.  augustā Ulbrokas dienas cen-
trā Stopiņu novada jaunieši tikās 
Starptautiskajai jaunatnes die-
nai veltītā pasākumā. Jaunieši 
prezentēja projektus, kuros paši 
bija piedalījušies šā gada pirma-
jā pusgadā,  – jauniešu iniciatīvas 
projekti “Pieskāriens ārpasaulei” 
un “Stopiņu novada tūrisma ceļ-
vedis”, jauniešu apmaiņas projekti 
Latvijā “Youthingame” un “Ani-
matemylife”, Spānijā un Ungārijā. 
Eiropas brīvprātīgā darba projekta 
“Be Volunteer” prezentācijas laikā 
brīvprātīgais no Spānijas Ale iepa-
zīstināja ar savu valsti un kultūru. 
Pasākuma laikā jaunieši uzzināja 
vairāk par Eiropas brīvprātīgā dar-
ba projektu, kurš notika Portugālē 
un kurā kā brīvprātīgā piedalījās 
Latvijas pārstāve. Visi projekti tika 
realizēti programmā “Jaunatne 
darbībā” ietvaros.

Pirmais, ko jebkurš jaunietis, 
kurš ir piedalījies kādā no projek-
tiem, vēlas zināt,  – kad būs nāka-
mais projekts, jo tikai piedaloties sa-
proti, ko nozīmē neformālā izglītība 
un jauniešu apmaiņa programmas.

Ja arī tu vēlies iesaistīties un rea-
lizēt savu ideju, tad informāciju vari 
atrast mājaslapā http://www.jaunat-
ne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/prog-
ramma-jaunatne-darbiba.

Šis projekts tika finansēts ar 
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī pub-
likācija [paziņojums] atspoguļo 
vienīgi autora uzskatus, un Komi-
sijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespē-
jamo izlietojumu.

Ir noslēdzies Eiropas Savie-
nī bas Kohēzijas fonda  līdz -
finansētais projekts “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu  
attīstība Ulbrokā”, nr. 3DP/5.1. 
1.0. /08/IPIA/VIDM.

Projekta ietvaros:
• izbūvētas Ulbrokas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas (NAI);
• rekonstruēts Ulbrokas ciema 
kanalizācijas spiedvads;
• iegādāta mobilā tīklu apkalpes 
automašīna.

Izbūvēta/rekonstruēta 
centralizētā kanalizācija:
• Vālodžu ciemā: Bērzu ielā, Ošu 
ielā, Strautu ielā, Lakstīgalu ielā, 
Kalnozolu ielā, Priežu ielā, Pi-
ķurgas ielā;

• Dzidriņu ciemā: Cepļa ielā, 
Dienvidu ielā, Riekstkalna ielā;
• Ulbrokas ciemā: Institūta ielā, 
Peldu ielā, Vidus ielā, Ezermalas 
ielā, Radiostacijas ielā, Austrumu 
ielā, Parka ielā un Acones ielā. 

Izbūvēts/rekonstruēts 
centralizētais ūdensvads:
• Vālodžu ciemā: Bērzu ielā, Ošu 
ielā, Strautu ielā, Lakstīgalu ielā, 
Kalnozolu ielā, Priežu ielā, Pi-
ķurgas ielā;
• Dzidriņu ciemā: Dienvidu ielā 
un Riekstkalna ielā;
• Ulbrokas ciemā: Institūta ielā, 
Peldu ielā, Vidus ielā, Ezermalas 

ielā, Radiostacijas ielā, Austrumu 
ielā, Parka ielā un Acones ielā. 

Izbūvētas kanalizācijas sūkņu 
stacijas (KSS):
• Vālodžu ciemā: Liepu ielā;
• Dzidriņu ciemā: Dienvidu ielā 
un Asaru ielā;
• Ulbrokas ciemā: Institūta ielā, 
Parka ielā (2 gb.).

Izbūvēta ūdensapgādes 
stacija (ŪAS): 
• Ulbrokas ciema Institūta ielā, 
Vālodžu ciema Ziemeļu gatvē.

Rekonstruēts artēziskais 
urbums
Ulbrokas ciema Acones ielā, Vā-
lodžu ciema Ošu ielā un Dzidri-
ņu ciemā.

Izbūvēts artēziskais urbums 
Ulbrokas ciemā.

Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko 
vērsts ūdenssaimniecības projekts – 
3287, saņemot Eiropas Savienības 
un Latvijas standartiem atbilstošas 
kvalitātes dzeramo ūdeni.

Papildu informācija
Projektu “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Ulbrokā” 
līdzfinansē Eiropas Savienība. Fi-
nansējuma saņēmējs šī projekta 
ietvaros ir PA “Saimnieks”. Pro-
jekta tehniskās, administratīvās 
un finanšu vadības uzraudzību 
nodrošina LR Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
PA “Saimnieks”

Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Ulbrokā” īstenošana noslēgusies

Jaunieši dalījās 
pieredzē par pašu 
realizētajiem 
projektiem
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Stopiņu novada pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas vēstuli, kurā komisija informē par 
2013. gada 10. jūlijā pieņemto lēmumu “Par SIA “Ciemats Saulīši” 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 
informē, ka ir nolēmusi apstiprināt SIA “Ciemats Saulīši” šādus 
tarifus:

1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,57 Ls/m3 (bez pievie-
notās vērtības nodokļa);

2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,73 Ls/m3 (bez pievieno-
tās vērtības nodokļa).

Ūdensapgādes apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2013.  gada 
1. septembrī.

plašāku informāciju par pieņemto lēmumu var uzzināt Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45, 
tālr. 67097200, e-pasts sprk@sprk.gov.lv.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sauriešu sporta dienas rezul-
tāti, 29. jūnijā. Kopumā sacen-
sībās piedalījās11 komandas fut-
bolā un 5 komandas volejbolā.

Futbols 
U13
1. vietā FKRespect
2. vietā Evonik
U14–16
1. vietā Faršmak
2. vietā Skonto AC
3. vietā FKRespect
U16 un vecāki:
1. vietā Kanava
2. vietā ForFun
3. vietā KEMBO

Volejbols
1. vietā Zaļie
2. vietā Plēsoņas
3. vietā Pieaugušie

Līču sporta dienas rezultāti,
 6. jūlijā.

Volejbols pieaugušajiem
1. vietā Pārsteigums
2. vietā Stukle
3. vietā Vaspinātori

Volejbols jauniešiem
1. vietā Juniori
2. vietā Mini Līči
3. vietā Baltās Pumas

Vasara sportiskā garā

Informācija iedzīvotājiem•

Par SIA “Ciemats Saulīši” 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Šā gada vasara Stopiņos aizritējusi īsti sportiskā garā. Sporta 
dienas notikušas Sauriešos, Līčos un Ulbrokā. Visur uz starta 
pulcējās daudz jauniešu un pieaugušo, kas sacentās dažādos 
sporta veidos, un ir izcīnītas gan medaļas, gan kausi. Dažas ko-
mandas ir piedalījušās visās Sporta dienās un guvušas labus 
rezultātus. Apsveicam visus sportistus ar panākumiem un gai-
dīsim uz starta arī nākamajā vasarā!

Latvijas Nacionālā bibliotēka no 
20. augusta līdz 1. novembrim rīko 
akciju “Tautas grāmatu plaukts”.

iedzīvotājiem tiek dota iespēja pie-
dalīties nacionālās bibliotēkas jeb 
Gaismas pils satura veidošanā, dā-
vinot bibliotēkai sev nozīmīgu un 
īpašu grāmatu, lai to kopā ar dāvinā-
tāja ierakstīto vēstījumu lasītu cilvēki 
šodien un arī nākamajās paaudzēs. 
“Tautas grāmatu plaukts” tiks izvietots 
Latvijas nacionālās bibliotēkas jaunās 
ēkas ātrijā un sliesies piecstāvu mājas 
augstumā. “Tautas grāmatu plaukta” 
apjoms ir pāris desmiti tūkstoši grā-
matu. akcijas rezultātā tiks ne vien 
piepildīts “Tautas grāmatu plaukts”, 
bet noskaidrota arī nācijas mīļākā grā-
mata un autors.

katrs iedzīvotājs aicināts dāvināt 

vienu sev nozīmīgu grāmatu kopā ar 
pašrocīgi titullapā ierakstītu veltīju-
mu vai personisku stāstu. Varbūt tajā 
ir iespiests zīmogs vai kafijas traips, 
atzīmēti mīļākie citāti? Grāmata pār-
lasīta neskaitāmas reizes, iegādāta 
par pirmo algu vai apceļojusi pasauli? 
Varbūt tā ir grāmata, ko esat daudz-
kārt ieteikuši izlasīt saviem draugiem, 
paziņām?

“Tautas grāmatu plaukts” būs pie-
ejams ikvienam lasītājam, tiek veidota 
arī interneta vietne, kurā akcijas dalīb-
niekiem un citiem interesentiem būs 
iespējams iepazīties ar dāvināto grā-
matu nosaukumiem, autoriem, tautas 
grāmatu lasīšanas kanonu un citām ar 
akciju saistītām aktualitātēm.

Kā piedalīties
1) izvēlies sev īpašu grāmatu, ko 

dāvināt bibliotēkai.
2) ieraksti grāmatas titullapā 

velējumu vai personisku stāstu, kas 
tev saistās ar šo grāmatu.

3) ar izvēlēto grāmatu dodies uz 
Ulbrokas bibliotēku (līdz 1.  novem-
brim) vai “Rīga 2014” kultūras vasarnī-
cu Esplanādē (līdz 15. septembrim).

4) aizpildi dāvinājuma veidla-
pu.

5) Veidlapu kopā ar grāmatu 
nodod bibliotekāram.

6) Saņem grāmatzīmi kā aplie-
cinājumu par dalību akcijā.

7) paldies! Viss paveikts!

Plašāka informācija 
www.tautasgramatuplaukts.lv

Ieliec savu grāmatu kopējā plauktā

Futbols pieaugušajiem
1. vietā FK Suhariki
2. vietā FK Natuļja
3. vietā Līči

Futbols jauniešiem
1. vietā Dinamo Rīga
2. vietā Dinamo Saurieši
3. vietā Mini Līči

Virves vilkšana
1. vietā Līči
2. vietā Zebiekste Eduards
3. vietā Mini Līči

Soda sitieni futbolā
Jaunieši
1. vietā Vadims Pavļikovs
2. vietā Aleksejs Sokolovs
3. vietā Jānis Sirmais
Pieaugušie
1. vietā Jurijs Šapavolovs
2. vietā Edgars Skuja
3. vietā Vladimirs Lovins

Pievilkšanās
Jaunieši
1. vietā Vadims Pavļikovs

2. vietā Arnis Kļaviņš
3. vietā Aksels Šults
Pieaugušie
1. vietā Austris Kukulis
2. vietā Mareks Koroļkovs
3. vietā Ņikita Uhovs

Ulbrokas sporta dienas 
rezultāti, 17. augustā.

Futbolā pieaugušajiem 
piedalījās 10 komandas
1. vietā USB
2. vietā Davajdosvidanije
3. vietā Upeslejas
Futbolā jauniešiem 
piedalījās 10 komandas
1. vietā Ievārījums
2. vietā WEED
3. vietā Jugla

Volejbolā pieaugušajiem 
piedalījās 12 komandas
1. vietā Pastnieki
2. vietā Bračkas
3. vietā Zods
Volejbolā jauniešiem 
piedalījās 4 komandas:
1. vietā Duo MIX
2. vietā Mini Līči
3. vietā Rajončiks

Basketbolā pieaugušajiem 
piedalījās 4 komandas
1. vietā Nesveries Striķī
2. vietā Stukle
3. vietā Es viņš un viņš
Basketbolā jauniešiem 
piedalījās 3 komandas
1. vietā Zvaigznes
2. vietā Street
3. vietā Banāni

Veselības un aktivitātes trasē 
sacentās 18 komandas, katrā ko-
mandā 4 dalībnieki
Jauniešiem
1. vietā Matrosiki
2. vietā Tagil
3. vietā Lauvas
Pieaugušajiem
1. vietā Banančiks
2. vietā USB
3. vietā Ananasiks

Loka šaušana
1. vietā Egons Bareika
2. vietā Pāvels Plogins
3. vietā Mārtiņš Zālītis
Sporta dienu fotogalerijas: http://
www.stopini.lv/public/29825.html

A. Vaičulens, Stopiņu novada 
sporta organizators
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Atkal noķeram sajūtu, ka pro-
jekta “Senās mājvietas Sto-
piņu novadā” laiks paskrējis 
brīnumaini ātri, emocionāli 
skaisti un patiesi dāsni. Pro-
tams, tā ir mūsu atbildība 
kaut ko radīt, pierādīt vai no-
raidīt. Tā, lai kopējā kultūrvi-
des kontekstā akcentētu sava 
novada vēsturisko laiku, ne-
atlaidīgo darbu un cilvēcisko 
prieku. Ikvienā mājā – viensē-
tā – ir vajadzīga pašapziņa un 
siltas, darbīgas rokas, kas liek 
domāt, ka visam radītajam 
piemīt ne tikai praktiskums, 
bet arī skaistums, prieks un 
dvēsele. 

Šoreiz piedāvājam iepazīties ar 
“Birznieku” māju saimnieku Mā-
rītes un Andra Baronu neatlaidī-
go mājas saglabāšanas un attīstī-
bas gaitu, īpašu lauku ainavu ar 
koka arhitektūru “Ziemeļu gatvē 
8”, kas atrodas mūsdienīgi mo-
derna ciemata “Vālodzes” ielokā, 
kā arī iepazīstināsim ar “Kalē-
jiem”, dzejnieka Pētera Brūvera 
dzimtajām mājām.

“Ir aprīlis, krīt sēklas 
eglēm,
Jo ir tāds pavasara vējš”

 (Imants Ziedonis)
“Birznieku” māju saimnieku Mā-
rītes un Andra Baronu priekam 
un lepnumam kalpo dubultegles 
un ozoli, tiesa viena simtgadnie-
ce viņvasar vētras un vēju no-
postīta. “Ļoti vecas [egles], es te 
domāju, to māju sāka būvēt, ie-
spējams, jo tur bija iebraucamais 
ceļš sākumā, starp tām eglēm, 
un noteikti, ka tas, kas te būvēja, 
tas arī bija tās egles, nu, stādījis, 
nu tā, gar iebrauktuvi. Jā, jā, nu 
lūk, nu un ozoli ir ļoti skaisti, kad 
salapo. Tad pie mājām man divi 
lielie, pie paši māji ir, nu, un šeit 
ļoti žēl, ka tā egle man, lūk, nolū-
za. Vispirms vienu – to pusīti un 
pēc tam... Jā, jā tās arī tādas smu-
kas, biezu skujiņu ir,” rāda Mārīte 
 Barona.

Arī “Birznieku” māju ve-
cie pamati un skurstenis ir 
1923. gada celtās ēkas liecinieki, 
ko savulaik pārdevis Pilsnieks. 
Māja bija uz sabrukšanas robe-
žas, bez ūdens un elektrības. Lai 
tiktu pie naudas un veiktu būv-
niecību, saimnieki nodarbojas ar 
lopkopību – cūku, govju, kazu un 
vistu audzēšanu.

Kā liecina saimnieku stāstī-
jums, mājas nosaukums “Birz-

nieki” mantots no vecajiem lai-
kiem un mājas pārdevēja Pils-
nieka teiktā. “Viņš bija ļoti vecs 
jau, tāds arī ar diviem štokiem 
staigāja, kā es Andrim saku, 
redz pārmantoja, tagad tu ar’ 
man ar diviem štokiem,” atmi-
nas Mārīte Barona.

Mājas pārbūve sākta 1988. gadā 
un mainījusi sākotnējo godību. 
Savukārt senā kūts dižojas savā 
varenībā un senatnīgajā raksturā 
stabila – sijas, baļķi, durvju eņģes. 
Mazliet tālāk akmens krāvums. “Jā, 
tie akmeņi – tie ir vesti no manas 
bērnības mājas, Suntažiem, un tur 
bija pamati mājai un pamati kūtij, 
šķūnim, visam bija no lieliem ak-
meņiem sakrāmēti, un tad mēs tur 
aizbraucām, tagad tur nekas vairs 
nav, tikai tie akmeņi palikuši. Tā 
mēs tā, kad braucam, tā piebrau-
cam un pa akmenim, pa akmenim 
un savedām,” atklāj Mārīte Barona.

Tā neatlaidīgi un spītīgi vei-
dojot savas mājas balstus un rū-
dot raksturu, nonākam mājas 
krāsns un siltā pavarda labvēlībā.

“Lai kur iet saule,
Lai iet kā iedama,
Vienmēr pagriežas
Pretī ziedam”

 (Imants Ziedonis)
Mūsdienīgi moderna ciemata 
“Vālodzes” individuālo māju ap-
būvē atrodam sirmmāmiņu, dzī-
vesdraugu un autentisku guļbūves 
namiņu ar nosaukumu “Ziemeļu 
gatve 8”. Zentai Podānei dzīves un 
gadu ritums tinams jau 92 gadu 
kamolā. Un tas ir vairāk, nekā da-
tēta 1930. gadā celtā guļbūve. Mā-
jas saimniece Skaidrīte Krūmiņa 
pēc vairāk nekā sešdesmit gadiem 
mājas iegādi 1993.  gadā pamato 
ar vēlmi iepriecināt vecākus un 
saglabāt latvisko ainavu: “Nopir-
ku viņu arī tāpēc, ka šeit bija ļoti 
skaists bērzs. Ļoti skaists, liels, 
liels bērzs.”

Māja pirkta no Ventera Kārļa*, 
kura dzimtas likteņi vadīti izsūtīju-
mā. “Tieši par to māju... tikai zinu, 
ka viņi ir bijuši izsūtīti, izsūtīts jau, 
es saprotu, ir viņa tēvs, jau to māju 
ir cēlis, un viņi ir bijuši izsūtīti uz 
Sibīriju, uz Seļikamsku viņi ir bijuši 
izsūtīti, četrdesmit pirmā gada jūni-
jā, un šis saimnieks, no kā es nopir-
ku, viņš ir dzimis tūkstot deviņsimt 
trīsdesmitajā gadā, un viņi kā ir at-
griezušies, tā viņi... viņiem šeit bija 
tā māja, pretim bija šķūnis ļoti liels,” 
atceras Skaidrīte Krūmiņa.

Šobrīd ne šķūnis, ne kūtiņa nav 
dabā redzami. Sovhoza laikiem 
savs rokraksts, bet redzamā guļbū-

ves māja saglabājusies un priecē ar 
savu neizmainīto arhitektūru gan 
ārēji, gan iekšēji. Redzamā ēka ir 
pieklājīgs Brīvdabas muzeja an-
sambļa elements. 

“Te ir labi, kā pa seniem lai-
kiem dzīvojam. Mums viss ir kā 
pa seniem laikiem. Mums ar’ bija 
saimniecība, ar’ tāpat strādājām, 
lauku zēni bija un viss, visa iedzīve 
bija, viss, kas lauku sētā pienākas. 
Nu tāda pate dzīve... Atceros ag-
rāk pavasaros saulīte bija tik aug-
stu, knapi ieraudzīt varēja, tagad 
gandrīz vai uz galvas krīt virsū, jā, 
nudien tā bija!” salīdzina Zenta 
Podāne.

Arī mēs pamanījām Zentas 
kundzes silto un labvēlīgo skatu, 
par to saglabāto māju sajūtu un to, 
ka visi labi jūtas, par to paldies, tas 
droši vien, pateicoties visiem kopā, 
jo bez meitas atbalsta un pārrau-
dzības neiztikt. Uzņēmīgs un drošs 
ir ceļš no Ļaudonas puses Mado-
nas rajona 1969.  gadā. Dzīvošana 
vispirms Līčos, vecajā Šaluhina 
muižā, šobrīd ciematā pie Rīgas.

Zentas kundzei jubilejā vēlam 
līdzcilvēku atbalstu, sirdsprieku 
un mīlestību. Tavi mīļie ir mīles-
tība. Tavi darbi ir Mīlestība. Tu 
esi radīts no Mīlestības.

“Tik – gaisma plūst. 
Tik silta un tik mīļa,
pa labi un pa kreisi 
Māra dzied,
un augšup debesīs 
kā gaisma dziļa,
uz mani atskatoties, 
Laima iet” 

(Imants Ziedonis)
Netālu no ceļa saules apspīdēta 
un zāles ieskauta stāv balta māja. 
Lūkojot pēc mājas saimniekiem, 
pagalmā uzrunātā sieviete stāsta, 
ka “mēs atrodamies “Kalējos”, Pē-
tera Brūvera dzimtajās mājās. Šeit 
saimnieko Pētera mamma, Vija 
Brūvere...”. Tālāk Iveta Brūvere 
mūs pavada līdz nama durvīm, 
kur sastopam tagadējo “Kalēju” 
saimnieci Viju Brūveri (dz. 1929), 
kura šeit pati saimnieko kopš 
1977. gada.

“Kalēji” ir viena no senajām 
mājvietām Stopiņu novadā, kas ir 
ne tikai liecība par pirmskara bū-
vēm Latvijā. Šeit mājo dzejnieka 
Pētera Brūvera gars, kas vijas cau-
ri visai sarunai ar dzejnieka māti 
Viju: “.. mēs [Vija un Pāvels Brūve-
ri] dzīvojām pāri ceļam, mēs bijām 
arī īrnieki tur. Un Pēters vēl tur 
nebija, un tad mēs kā īrnieki atnā-
cām pie Generta, un mēs te sākām 
dzīvot, un tad piedzima piecdes-

mit septītajā gadā Pēters (1957–
2011) – šeitan, un tā viss sākās.”

Māju būvējis kalējs Jānis Ge-
nerts (1886 Paņevežā (Lietu-
va)–1963 Stopiņos). “Jānim Gener-
tam piederēja. Viņš bija kalējs, un 
viņš šeitan sāka būvēties. Tas bija 
Latvijas laikā,” stāsta Vija Brūvere.

Saimnieces rādītie dokumenti 
liecina, ka J.  Generts 1930.  gadā 
no Jāņa (Jānis Vilis) Bričkas pircis 
zemi, uz kuras vēlāk jau pats būvē-
jis māju.

Brūveri mājā ienākuši kā īr-
nieki, vēlāk pēc kalēja Jāņa Ge-
nerta nāves mājas īpašniece bija 
viņa atraitne Minna Generte, 
dzim. Dūna (1891–1964), no 
kuras Brūveri māju atpirkuši, un 
1964.  gadā par mājas saimnie-
ku kļūst Pāvels Brūveris (1923–
1976). “.. tad mēs no Generts 
kundzes nopirkām, nopirkām 
to māju, viņa tādā vecumā bija 
visu... šito pusi nopirkām un to... 
Mēs ļoti labi dzīvojām ar Gener-
ti. Un tā nu mēs te palikām šei-
tan abi kā saimnieki. Un Pēteris 
te gāja pamatskolā, i vidusskolā 
četrdesmit devītajā (49.  vidus-
skola  – aut.) un pēc tam studē-
ja, un tad viņš gāja arī tajā kādā 
tur radio tehnikumā... nebija jau 
universitātes, nu ja, nebija uz-
ņemšana. Pēc tam viņu tikai uz-
ņēma, un sāka iet augstskolā un 
tā arī beidza,” atmiņās dalās dzej-
nieka māte.

Mājas plānojumā gadu gaitā 
nav veiktas lielas izmaiņas. Jau-
nie mājas saimnieki Brūveri ap 
20.  gadsimta 60.  gadiem nojau-
kuši gala ieeju un piebūvējuši 
koridoru, tā savienojot visas mā-

jas telpas, līdz ar koridora izbūvi 
izveidota otra ieeja mājā, līdzīgi 
kā tas bijis jau agrāk. Otras lie-
lākās izmaiņas ir skārušas mājas 
jumtu. “.. Mēs ar vīru šito te ko-
ridoru visu, jumtu uzlikām, bija 
jau tikai skaidu jumtiņš, kad mēs 
dzīvojām,” atmiņās par paveikto 
dalās saimniece. Mājā ir veikti 
remonti, bet mājas vecākajā daļā 
gan logi, gan durvis saglabājušies 
kopš tās uzcelšanas.

Mājā savijas senlaicīgās un 
mūsdienu vērtības  – Pētera Brū-
vera istabā uz galda atrodams 
mazs senlaicīgs skapītis, kas glabā 
nelielu daļu no dzejnieka radošās 
darbības.

“Kalēju” dārzā, sarunājoties 
ar Viju Brūveri, jūt latviešu darba 
pamatīgumu, kas vijas cauri laik-
metiem un atstāj neizdzēšamas 
pēdas mūsu kultūrvēsturiskajās 
vērtībās. Tas “Kalēju” mājās līdz 
ar vecāku mīlestību ielikts šūpulī 
Pēteram Brūverim, kura talants 
mūs priecē un bagātina ikdienā, 
kā arī ik septembri Dzejas dienās.

no māju īpašnieku vārdiem 
pierakstīja Ieva Nagle,

materiālu sagatavoja 
Daiga Brigmane un 

Kristīne Cimdiņa
* Kārlis Jēkaba dēls Venters-Vinters, 
leitnants, 1924.  gadā apbalvots ar 
Lāčplēša Kara ordeni un Igaunijas 
Balto krustu – “atvaļināts 1921. gada 
20.  janvārī. Zemkopis Stopiņu pa-
gastā. 1941.  gada jūnijā no Stopiņu 
pagasta Ziemeļiem deportēts uz Krie-
viju, Soļikamsku. Nošauts 1942. gada 
6.  aprīlī”. Zvaigznīte B. (2005) Mēs 
stāstām par stopiņu novadu. Rīga: Pē-
tergailis, 51. lpp. 

Kultūrainaviskās viensētas
Senās mājvietas Stopiņu novadā•
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Pasākumi septembrī•
BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēkā
aicina apmeklēt literāri tematisko 
izstādi “...rudens ir tikai priekšnojau-
tā...” (Inese Zandere), veltītu dzej-
nieces Ineses Zanderes 55. dzīves 
jubilejai.

Latvijas nacionālā bibliotēka no 
20. augusta līdz 1. novembrim 
rīko akciju “Tautas grāmatu plaukts”. 
Vairāk par akciju www.stopini.lv un 
www.tautasgramatuplaukts.lv. 

Sauriešu bibliotēkā
Līdz 10.  septembrim būs skatā-
mas divas izstādes: “Rakstniekam 
Ļevam Tolstojam 185” un “Kāpj no 
plaukta grāmata...” – dzejniecei Ine-
sei Zanderei 55.

DIENAS CENTROS
Sauriešu dienas centrā
14., 21. un 28.  septembrī plkst. 
12.00 stikla apgleznošanas nodar-
bība. nodarbības notiek teterevu 
fonda projekta ietvaros.
7. septembrī plkst. 10.00 aicinām 
uz tikšanos ar fizioterapeitiem, sa-
runā par veselīgu dzīvesveidu pa-
saules fizioterapijas dienā.
Sestdienās plkst. 15.00 radošas 
nodarbības bērniem:
7. septembrī – koka karotīšu, dak-
šiņu, nazīšu apgleznošana;
14. septembrī – glezniņu izgatavo-
šana ar pūšamajiem flomāsteriem;
21.  septembrī– veidosim no 
FIMO – Cernit plastikas rotas, apde-
dzināsim un noformēsim;
28.  septembrī  – no gataviem tra-
faretiem kartona dāvanu somiņu 
locīšana, līmēšana, vizuāla nofor-
mēšana, izmantojot kreatīvo papīr-
mākslu un zīdpapīru.
Trešdienās plkst. 18.00–20.00 
spāņu valoda pieaugušajiem.
Ceturtdienās plkst. 17.00 spāņu 
valoda bērniem, skolēniem (latviski 
runājošiem).
Piektdienās plkst. 16.00 spāņu 
valoda bērniem un skolēniem (krie-
viski runājošiem).
27. septembrī plkst. 15.00 atvadu 
ballīte. brīvprātīgais jaunietis no 
Spānijas Alejandro Romero Domin-
guez noslēdz savu 8 mēnešu ilgušo 
brīvprātīgā darbu Sauriešu dienas 
centrā. pavadīsim Alejandro ar de-
jām, dziesmām, prezentāciju un ci-
tām aktivitātēm.

Visus interesentus aicinām pie-
teikties projekta “mediācija  – kon-
fliktu atpazīšanas un risināšanas 
veids” nodarbībām. Nodarbības 

vada Laila Uzule, pirmā nodarbība 
28. septembrī plkst. 10.00.

Oktobrī Sauriešu dienas centrā no-
tiks datorkursi iesācējiem; zīmēšanas 
un gleznošanas kursi iesācējiem. aici-
nām visus pieteikties laikus. 

Upesleju dienas centrā
7. septembrī plkst. 11.00 Upesleju 
internātpamatskolas-rehabilitācijas 
centra stadionā Stopiņu novada 
ģimeņu sporta diena, veltīta Tēva 
dienai.
Datorkursi senioriem pirmdienās 
un trešdienās plkst. 17.00.
Jauno tenisistu skoliņa sestdie-
nās plkst. 11.00–14.00.
Floristikas nodarbības ceturtdie-
nās plkst. 16.00–20.00.
Dekupāžas un pērļošanas nodarbī-
bas piektdienās plkst. 17.00–20.00.
Vēderdeju nodarbības atsāksies no 
16. septembra pirmdienās un treš-
dienās plkst. 16.00–18.00.
20. septembrī plkst. 18.00 – šū-
šanas nodarbība projekta "audums 
mājas interjerā’’ ietvaros.
28.  septembrī plkst. 10.00 “Ru-
dens brauca sētiņā”, ražas svētki, 
izstāde, tirdziņš.

Cekules dienas centrā
17.  septembrī plkst. 17.00 stikla 
apgleznošanas darbnīca bērniem. 
Līdzi jāņem stikla trauciņš – pudele, 
krūzīte vai šķīvis, kuru apgleznot.

Ulbrokas dienas centrā
Septembrī atsākas nūjošanas no-
darbības  – katru otrdienu un ce-
turtdienu plkst. 12.30–14.00.
pusaudžiem, bērniem  – kartīšu un 
glezniņu izgatavošana ar pūšama-
jiem flomāsteriem.

Jauno galda spēļu pēcpusdienu 
turnīri dažāda vecuma bērniem.

Sestdienu rītos plkst. 9.30–14.00 
rotu gatavošana no pērlītēm, plas-
tikas un citiem materiāliem.

Sākot ar 18.  septembri, turpmāk 
trešdienu vakaros plkst. 18.00 no-
tiks stikla apgleznošanas radošās 
nodarbības jaunajām māmiņām un 
sievietēm. nodarbības notiek pro-
jektā “Stopiņu novada māmiņu ra-
došā izglītošanās biedrībā “Māra””, 
plānotas sešas nodarbības, projek-
tu finansē teterevu fonds. 

SPORTS
7. septembrī plkst. 11.00 Upesle-
ju internātpamatskolas-rehabilitā-
cijas centra stadionā Stopiņu nova-
da ģimeņu sporta diena.

11. septembrī plkst. 18.30 
jauktais koris 

“Ulbroka” 
sāks jauno 

sezonu! 
tikšanās Ulbrokas kultūras namā. 

Diriģenti Eduards Fiskovičs un 
ina ekarte, kā arī koristi priecāsies 

 redzēt jaunus kora dalībniekus 
visās balsu grupās! 

Mēģinājumi notiks trešdienās 
no plkst. 18.30 

Ulbrokas kultūras namā. 

13. septembrī plkst. 16.00 
Ulbrokas kultūras namā aicinām uz 

“Interaktīvo lasītavu 
svešvalodās” 

Lasīsim grāmatas, spēlēsim teātri 
un dzersim tēju. Ja mājās ir grāma-
tas svešvalodās, kuras vēlaties zie-
dot lasītavai, aicinām paņemt līdzi 

uz pasākumu. 
Gaidīsim lielus un mazus.

Biedrība "BUMMS"

14. septembrī 
Sporta laukumā 

pie Stopiņu novada domes 
no plkst. 8.00 notiks 

Krāšņais 
rudens 

gadatirgus
Dalības maksa tirgotājiem Ls 2, 
Stopiņu novada iedzīvotājiem 

dalība bez maksas! 
ar soliem un galdiem organizatori 

tirgotājus nenodrošina.

20. septembrī 
Ulbrokas kultūras namā 

Stopiņu novada pašdarbības 
kolektīvu sezonas atklāšanas svētki

 “Jūra krāc 
un vēji pūš...” 

Kuģa atiešanas laiks – 
plkst. 18.45.

Līdzi ņemsim “groziņu” un jautru 
noskaņojumu! ierašanās pasākuma 

tēmai atbilstošā dreskodā!
pasākumu organizē sieviešu koris 

“Madara” sadarbībā ar 
Stopiņu novada domi un 
Ulbrokas kultūras namu.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Liepas kuplumu,

Pūpola maigumu,
Lepnums tēva sirdij’

Sauli mātes dvēselei.

Arinu Frolovu, Martu Zujāni, Martinu Mekonu, 
Ritvaru Oļševski, Samantu Goroščaku, Emīliju Černikovu, 

Jasmīnu Bērziņu, Artu Dreimani, Arti Ķipēnu, Jēkabu Teteri, 
Eduardu Zīvertu, Elzu Briedi, Līnu Briedi

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Pasmaidi šorīt austošai saulei,

Lai diena ir jauka un silta,
Lai tā aust ar mīļumu pildīta,

Jo šī diena ir veltīta tev.

Viktoru Agutinu, Irēnu Anevicu, Zigrīdu Krauzi, Valiju Medni, 
Olgu Slapņu, Vladimiru Tvoronoviču, Mariju Zarudnaju, 

Ņinu Karavajevu, Jāni Kernu, Harladu Kurzemnieku, 
Margaritu Sirotkinu, Andri Strautu, Aneļu Survilo, 

Valentīnu Slapņu, Veltu Varkali, Evaldu Zepu, Jāni Krūzi, 
Vandu Kurpnieci, Ligitu Lukševiču, Sofiju Habeku, 

Jevdokiju Smolu, Jadvigu Zarakovsku, Lidiju Rozenštami, 
Albertu Vilmani, Irmu Zaļaiskalnu, Valderauti Milleri

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.

Paliek vien dvēseles gaisma…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam 
kopā ar Lolitu Obulēviču, tēvu mūžībā pavadot.

Stopiņu novada pašvaldības policijas kolektīvs

Stopiņu novada pašvaldības policija aicina darbā uz 

vakanto inspektora amata vietu 
(profesiju klasifikators – pašvaldības policijas inspektors 335514).

Amata pienākumi:
• sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
• administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšanas un novēršana;
• administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.
Prasības pašvaldības policijas darbiniekam:
• atbilstība likuma “Par policiju” 21. pantam (Par pašvaldības policijas 
darbinieku var būt persona, kura atbilst šādām prasībām: 
1) ir pilngadīgs Latvijas pilsonis; 
2) nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu  – neatkarīgi no sodāmības 
dzēšanas vai noņemšanas; 
3) nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda; 
4) nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, 
bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata; 
5) ir ieguvusi vismaz vidējo izglītību.);
• teicamas latviešu un krievu valodas prasmes;
• ļoti laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam 
veselības stāvoklis;
• spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu; • stabilu atalgojumu;
• sākotnējo apmācību, profesionālās pilnveidošanas un izaugsmes 
iespējas; • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Visus interesentus lūgums vērsties ar motivētu pieteikuma vēstuli un 
CV personīgi Stopiņu novada pašvaldības policijā 

Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 
vai sūtot elektroniski uz e-pastu policija@stopini.lv. Informācija pa 

tālruni 67910158.

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Paliek mums siltas atmiņu dzirkstis, Dienām un gadiem pāri kas tiek,

Šodien ziedus – tev pēdējos ziedus, Draugi, radi un kaimiņi liek.

Klavdija Bogdānova, Jefrosinija Bartule, Jānis Piebalgs, 
Aleksandrs Semjonovs, Jeļena Skabe.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem! 

Līdzjūtības•

Sludinājumi•
pensionāru padomes valde aicina

5. oktobrī plkst. 13.00 Ulbrokas kultūras namā svinēt 

STARPTAUTISKO VECO ĻAUŽU DIENU
Transports: Saurieši – plkst. 12.10 , Upeslejas – plkst. 12.15, Līči – plkst. 
12.20, Dreiliņi – plkst. 12.30, Ulbroka – plkst. 12.45

Līdzi ņemt labu garastāvokli un groziņu. Visi tiek mīļi gaidīti.


