
kā mūzikas vai mākslas izglītība, 
bet divas skolotājas to divu gadu 
laikā iegūs. ESF projektā “Peda
gogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” trīs pedagogi ieguvuši 
4. kvalitātes pakāpi, desmit 3. kva
litātes pakāpi un 11 – 2. kvalitātes 
pakāpi. Skolotāji regulāri pilnveido 
sevi tālākizglītības kursos. Skolu 
šajos gados absolvējuši 186  au
dzēkņi 13  izglītības programmās: 
vizuāli plastiskā māksla (65), kla
vieru (27), akordeona (14), kokles 
(12), vijoles (14), ģitāras (6), flautas 
(14), klarnetes (8), saksofona (3), 
mežraga (1), trompetes (1), sitam
instrumentu spēle (3) un vokālā 
mūzika (18). Profesionālo izglītību 
mūzikas un mākslas jomā turpina 
20  % absolventu. Varam lepoties, 
ka absolvente Ieva Kalniņa atgrie
zusies savā skolā jau kā kokles spē

les skolotāja. Daudzi mūsu skolas 
absolventi aktīvi darbojas novada 
pašdarbības kolektīvos.

Svētku koncerta noslēgums 
bija emocijām bagāts. Īpaši saviļ
ņojošs bija brīdis, kad ieraudzījām 
absolventus tik kuplā pulkā. Mēs 
varam būt gandarīti par ieguldīto 
darbu un ar pārliecību teikt, ka 
mācības Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolā ir bijis nozīmīgs 
posms viņu dzīvē. Patīkami bija 
no absolventiem dzirdēt vārdus, 
ka skolā jutušies un vēl joprojām 
jūtas kā mājās. Absolventi atzina, 
ka katras specialitātes apgūšana 
bija smags darbs, tomēr tam vi
sam palīdzēja līdzās saprotošie, 
iejūtīgie skolotāji un skolā val
došā sirsnīgā, mājīgā atmosfēra.  
Kopīgi atcerējāmies aizvadī
tos skolas gadus, daudzveidīgos 

Ulbroka, Saurieši ,  Upeslejas,  Līči ,  Vālodzes, Rumbula, Dreil iņi ,  Cekule, Dzidriņas
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16. novembrī Ulbrokas kultū
ras namā Latvijas 95.  prokla
mēšanas gadadienai veltītā 
koncerta laikā “Laimīgi būsim 
mēs šodien un rīt...” svinīgi 
sveicām Atzinības “Stopiņu 
novada Goda Pilsonis 2013” 
ieguvējus. 

Stopiņu novada priekšsēdētājs 
Jānis Pumpurs un priekšsēdētāja 
vietniece Vita Paulāne pasniedza 
Atzinības 2013. gada Stopiņu no
vada Goda Pilsoņiem
Ilmāram Aleksandram Šaltam,
Inai Ekartei,
Saivai Tiltiņai,
Vitai Felsbergai,
Genovefai Grāvelei,
Daumantam Kalniņam,
Vitai Bangai.
Vera Zozuļa nevarēja būt klāt 
šajā koncertā, jo bija kopā ar 
saviem audzēkņiem kamaniņu 
sportā, gatavojoties sacensībām.
Izsakām pateicību visiem Atzi
nības ieguvējiem par nesavtīgo 
ieguldījumu Stopiņu novada 
attīstībā un pilnveidē! Paldies 
visiem iedzīvotājiem, kas saska
tīja savu līdzcilvēku paveikto un 
iesniedza pieteikumus Atzinības  
piešķiršanai.

Fotogalerija: http://www.stopini.
lv/public/35405.html

Stopiņu novada 
dome

Svinīgi sveikti Goda Pilsoņi

Ulbrokas Mūzikas un māks
las skolai  – 15 radoši darba 
gadi. Tas ir mūsu laiks, kad 
varam atskatīties uz paveikto 
un izvirzīt jaunus mērķus. Tas 
ir laiks, kad sanākam kopā ar 
cilvēkiem, kas mums ir svarī
gi, ar kuriem sadarbojamies, 
kuri mums palīdz un atbalsta 
gan ikdienas darbā, gan lielā
ku mērķu  sasniegšanā. 

Mēs esam pateicīgi visiem, kuri 
ir veicinājuši skolas izveidošanu, 
sargājuši un atbalstījuši visus šos 
gadus. Īpaši tuva mums visiem 
ir mūsu skolas pirmā direktore, 
tagad Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Vita Pau
lāne, kas skolai ielikusi ļoti stabi
lus pamatus, lai tā augtu, attīstītos 
un kļūtu par vienu no kultūr
izglītības veidotājiem novadā. 
Mēs esam pateicīgi Stopiņu nova
da domei un tās priekšsēdētājam 
Jānim Pumpuram par atbalstu un 
sapratni mūsu skolas radošajam 
kolektīvam. Jūtam savu piederību 
Stopiņu novadam un redzam, ka 
te ir vieta mūsu audzēkņu tālākai 
izaugsmei.

Skola nav tikai šodienas au
dzēkņi un skolas darbinieki, bet 
arī mūsu audzēkņu vecāki, no

vada iedzīvotāji un mūsu absol
venti, kuri svētkos bija kopā ar 
mums  – gan izstādē, gan kon
certā. Izstādē varējām aplūkot 
to absolventu darbus, kas pēc 
mūsu skolas beigšanas turpinā
juši profesionālo izglītību vizuā
lajā mākslā. Šeit bija gan Mākslas 
akadēmijas glezniecības nodaļas 
diplomdarbs, gan jauno māksli
nieku radošie izstāžu darbi, gan 
mācību darbi. Koncertu veidojām 
tā, lai kopā spēlētu ne tikai skolo
tāji un audzēkņi, bet arī mūzikas 
nodaļas absolventi. Nav nozīmes, 
vai skola pabeigta pirms desmit 
vai viena gada,  – muzicēšanas 
prieks absolventos saglabājies, un 
iegūtās zināšanas nekur nepazūd, 
viņi spēlē tikpat labi, kā beidzot 
skolu, bet daudzi no viņiem dzied 
un spēlē vēl labāk, jo izvēlējušies 
savu dzīvi saistīt ar mūziku. 

15 gados esam auguši no 
52 līdz 292 audzēkņiem, no sep
tiņiem līdz 27 pedagogiem, no 
viena līdz trim skolas darbinie
kiem. Esam ļoti draudzīgs un 
saliedēts kolektīvs, esam radoši 
un kopā  – ļoti laba komanda. 
Katram ir sava stiprā puse, un, 
liekot to lietā, varam īstenot ne 
vienu vien radošu projektu. Mūsu 
skolas 25  skolotājiem ir augstā

Vēlam gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā – lai piepildās iecerētais, 
veicas darbi un raisās idejas jauniem 

sasniegumiem!

Mūsu laiks

Nobeigums 2. lpp.      

Uz Ziemassvētkiem dāvināsim
Mazliet sev egles zaļās spīts,
Tad darbu kamolā kāds dzīpars
Būs Laimes mātes ieadīts.

Stopiņu  novada pašvaldības vārdā,
Jānis Pumpurs,

domes priekšsēdētājs
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Stopiņu novadā Lāčplēša 
dienas vakarā pulcējāmies 
pie piemiņas akmens Lāč
plēša ordeņa kavalieriem, 
kas 1996.  gadā uzstādīts pie 
Ulbrokas vidusskolas. Ar Lāč
plēša dienas pasākumiem 
aizsākas patriotisma nedēļa 
visā novadā, kad ikdienā do
mājam par savu valsti – ko tā 
nozīmē katram no mums, ko 
nozīmē būt patriotam.

Zemessargi, jaunsargi un nova
da iedzīvotāji  – visi kopā nolika 
svecītes, dziedāja dziesmas un 
atminējās šīs dienas nozīmi mūsu 
valsts vēsturē. Novada iedzīvotā
jus uzrunāja Stopiņu novada do
mes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs, 
Stopiņu novada domes priekš
sēdētāja vietniece Vita Paulāne, 
3.  Zemessardzes novada 19.  no
drošinājuma bataljona koman
dieris, majors Armands Veters, 
Ulbrokas vidusskolas Jaunsargu 
pulciņa vadītājs un zemessargs 
Sandijs Krastiņš. Jaunie Jaunsar
gu pulciņa biedri nodeva svinīgo 
zvērestu. Varēja pārliecināties, ka 

viņi būs aktīvi mūsu valsts pilsoņi. 
Ulbrokas vidusskolas skolēnu pa
domes pārstāvji savai valstij veltīja 
dzejas rindas. 

Katrs klātesošais radīja dziļu 
vienotības un valstiskuma izjūtu, 
bērniem un pieaugušajiem kopā 
noliekot ziedus un aizdedzot sve
ces pie Lāčplēša ordeņa kavalieru 
piemiņas akmens. Šādos brīžos 
atdzīvojas mūsu valsts vēsture, ka
reivju paveiktais pirms daudziem 
gadiem ieņem būtisku nozīmi šo
dienas izpratnē par mūsu valsti.

Sigita Jevgļevska, uzrunājot sa
nākušos Ulbrokas kultūras namā, 
lika aizdomāties par to, ko katram 
no mums nozīmē sava valsts, sava 
zeme. Koncertā skanēja skaistākās 
dziesmas par Latviju un ritēja no
zīmīgas sarunas par katra cilvēka 
rīcības nozīmi ikdienā labākas 
valsts veidošanā. Mēs katrs veido
jam savu valsti – un, kāda tā būs, 
ir atkarīgs tikai no mūsu darbiem.

Stopiņu novada pašvaldība,
Inese Skrastiņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

2013. gada Čehijas 41. starp
tautiskās bērnu un jauniešu 
vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas izstādes “Lidice 2013” 
tēmas bija vērstas uz latvisko 
tradīciju un ornamenta stu
dijām, mūsu tautasdziesmu 
un deju tradīcijām, dažādiem 
etnogrāfiskiem rituāliem, 
godiem, ornamentu daudz
veidību.

Gada sākumā visas Latvijas bērni 
un jaunieši ar saviem radošajiem 
darbiņiem jau četrdesmit pirmo 
reizi bija aicināti piedalīties Če
hijas vēstniecības organizētajā 
starptautiskajā vizuālās un vi
zuāli plastiskās mākslas izstādē. 
1375  darbiņi tika pieteikti kon
kursam un nodoti ļoti nopietnas 
un prasīgas žūrijas vērtējumam. 
Tikai 175  autoru 165  darbi iz
pelnījās žūrijas atzinību un de
vās ceļā uz izstādi “Lidice 2013” 
Čehijā, lai priecētu zinošo un 
izsmalcināto čehu bērnu un pie
augušo auditoriju.

Čehijā daudzu valstu bērnu 
un jauniešu radošos darbus vēl
reiz vērtēja žūrijas komisija, un 
2013. gada 7. septembrī svinīgajā 
pasākumā Rīgas domē Čehijas 
vēstnieks Latvijā 75  labākajiem 
izstādes “Lidice 2013” dalībnie
kiem pasniedza medaļas un atzi
nības diplomus. 

Tautas lietišķās mākslas stu
dijas “Ulbroka” vadītājai un 
Gaismas internātpamatskolas 
skolotājai Ārijai Vītoliņai tas bija 
divkāršs prieks. Divi viņas au
šanas amata prasmi apgūstošie 
audzēkņi  – Gaismas internāt
pamatskolas 8.  klases audzēknis 
Raitis Martinsons un Rīgas bērnu 
un jauniešu centra “IK Auseklis” 
audzēknis Aksels Bricis  – bija to 
laimīgo vidū, kuru austie darbiņi 
saņēma Čehijas vēstniecības ap
balvojumus. Tas ir pierādījums, ka 
latviešu senseno amatu veiksmīgi 
apgūst ne tikai studijas pieaugu
šie, bet arī skolu bērni un jaunieši.

Ārija Vītoliņa, 
tLmS “Ulbroka” vadītāja

Šogad novembris aizritēja Lat
vijas Republikas 95.  dzimšanas 
dienas svētku zīmē. Kā jau katru 
gadu, šis notikums tika atzīmēts 
ar skaistu koncertu Ulbrokas kul
tūras namā. Mūs priecēja mūsu 
novada lieliskie pašdarbības 
kolektīvi un Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas pedagogi un 
audzēkņi. Izstāžu zālē bija ap
skatāma brīnišķīga TLMS “Ul
broka” darbu izstāde. Koncertu 
vadīja aktieri Aīda Ozoliņa un 
Voldemārs Šoriņš. Pēc koncer
ta viņi izteica apbrīnas pilnus 
atzinības vārdus par mūsu paš
darbnieku sniegumu. Koncerta 

laikā tika sveikti Stopiņu novada  
Goda Pilsoņi. 

Visus klātesošos svētkos sveica  

arī Stopiņu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un 
viņa vietniece Vita Paulāne. Pēc 
koncerta Stopiņu novada pašval
dība bija sarūpējusi krāšņu salū
tu. Mīļš paldies visiem koncerta 
dalībniekiem ne vien par skais
to svētku koncertu, bet arī par 
ikdienas darbu mēģinājumos! 
Paldies kolektīvu vadītājiem par 
darbā ieguldīto entuziasmu un 
enerģiju! Paldies koncerta klau
sītājiem! Uz tikšanos skaistajos 
decembra kultūras pasākumos!

Inta Kalniņa,
Stopiņu novada kultūras 

dzīves vadītāja

         Sākums 1. lpp.

Mūsu laiks

Lāčplēša diena dziesmās, 
ziedos un sveču liesmās

Audēju 
sasniegumi Čehijā Latvijas 95. dzimšanas 

diena aizvadīta

radošos  pasākumus, mācības, in
teresantus atgadījumus, izteicie
nus un kuriozus. Paldies absol
ventiem par siltajiem vārdiem! 
Paldies ikvienam viesim, kas 
bagātināja mūsu kopā būšanas 
mirkļus.

Kāda audzēkņa novēlējums 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolai: “Mīļi sveicu visus, kas mā
cās un kas ir pabeiguši šo lielisko 
skolu. Viss, ko esmu ieguvusi šajā 
skolā, ir  – mīlēt mūziku, mīlēt 
mākslu. Pats par sevi saprotams, 
ka šeit ir brīnišķīgi. Kaut arī sko
lai vēl ir tikai 15 gadi, tomēr šķiet, 
ka tā jau ir pilngadīga. Liekas, šeit 
pavadītie gadi ir kā nepārspējami 
ātras sekundes. Mīļa šī skola vien
mēr ir bijusi un būs. Mājasdarbi 
ir ļoti viegli un nemaz neuzdzen 
šausmas un grūtības. Man šķiet, 
ka uz šejieni ir atskrējusi saule no 
zilajām debesīm. Šeit pat lietus ir 

skaists, tam piejauktas krāsas, un, 
atsitoties pret kādu virsmu, tas 
skan kā mūzika. Šī skola ir pati 
labākā.”

Šis svētku – apstāšanās un at
skaites – brīdis deva iedvesmu tālā
kam darbam, jaunas idejas, jaunas 
cerības, jaunas... Jo vēl jau esam tik 
jauni – tikai 15!

“Strādāt nopietni, dzīvot jaut
ri,”  – tā reiz teicis Gunārs Orde
lovskis, un mēs cenšamies sekot 
šim aicinājumam. Skola lepojas ar 
saviem audzēkņiem, pedagogiem 
un darbiniekiem un mīļi aicina 
ikvienu interesentu uz daudzvei
dīgajiem decembra nogalē pare
dzētajiem koncertiem. Īpaši gai
dīti būsiet 20. decembrī uz pirmā 
pusgada noslēguma koncertu un 
izstādi, kas notiks Ulbrokas kul
tūras namā. Lai mums skanīgi un 
krāsaini gan svētki, gan ikdiena! 

UmmS kolektīva vārdā
Vita Pinne, direktore



iedzīvotāju interesēs.
AS “Sadales tīkli” pārstāvis 

Salvis Krīgers atzinīgi novērtēja 
rezervēto teritoriju transformatora 
izvietošanai Cekulē, kas ir pamats 
ciema tālākai attīstībai.

Stopiņu novada pašvaldības 
attīstības un plānošanas speciā
liste Inese Pivare pastāstīja par iz
aicinājumiem, ka sagaida Stopiņu 
novadu līdz 2030. gadam: ne tikai 
ievērtēt nacionālās intereses, bet 

būtiskākais novada iedzīvotāju 
interešu pārstāvniecība nacionā
los un kaimiņu novadu attīstības 
plānos un projektos, jauno auto
transporta koridoru realizācijā, 
svarīgas ir attīstāmo transporta 
koridoru piegulošo teritoriju iz
mantošana, Sauriešu karjera te
ritorijas transformēšana dažādu 
interešu iedzīvotāju vajadzībām, 
rūpniecisko teritoriju attīstība, 
reizē kvalitatīvas atpūtas iespējas 

Rīgas mežos un to saudzīga iz
mantošana un citi. Stopiņu nova
da Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
līdz 2030. gadam telpiskās attīs
tības perspektīva iekļaus arī vad
līnijas jaunajam Stopiņu novada 
teritorijas plānojumam, kura sa
gatavošana tiks sākta nākamgadā.

Inese Pivare, 
Stopiņu novada pašvaldības 

attīstības un plānošanas 
speciāliste 
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Novembrim piemīt Ojāra  
Vācieša esības laiks, tam pie
stāv arī dzejnieka sudrabotā 
un dīvainā burvestības un ap
skaidrības mīlestība, ko retais 
vien nesaprot vai nenojauš. 

Viņš negaidīja ne atzinību, ne 
vērtējumu  – būtiskākais visā bija 
atvērta sirds. Ar mīlestību un siltu 
attieksmi atgādināt sev tuvo dzejā, 
dziesmā vai kino formātā vēlējās 
ikviens, kas apmeklēja literāri te
matisko vakaru “Es uzaicinu tevi 
uz satikšanos pulksten...” kafejnī
cā “Pie kamīna”.

Klusā priekā sajutu, ka katrs 
dzejas lasītājs apbrīnā un bijībā rak
sturo jubilāru tā tiešumā, patrio
tismā un romantismā, dzejnieku, 
kam šogad apritētu 80. dzīves gads. 
Jūtīgums, pretestība, strauja rīcība, 
pašlepnums un spīts ir rakstura 
stūrakmeņi un rakstītā vārda pa
mats, jo laiku, kurā dzīvo, neizvēlas. 
“Laiks, kad viņš varētu sevi īstenot, 
būtu tagad,” tā Ludmila Azarova.

Vakara dalībnieku līdzņemtie 
krājumi vai dzejas pieraksti ir pre
cīzi katra iekšējās pasaules rakstu
rotāji. Iezīmējas mūsdienās aizvien 
aktuālas tēmas  – piederība savai 
zemei un tautai, slavinājums un tie
šums lietu mainībā, romantisma un 
siltu jūtu skaidrība, savas vietas un 
mājas svētums. Uguns liesmu tiešā 

klātbūtne, vārda un teksta garīgais 
spēks, Ojāra Vācieša dzejas rindu 
dzērienu piedāvājums ir noskaņu 
un labsajūtas komponenti, kam pat 
citādi domājošie nespēj pretoties. Ir 
dīvaina sajūta – katrs vārds precīzi 
pasacīts, un domu spēks nojaucis 
senās laika robežas. To apliecina 
un raksturo klātesošo satikšanās 
prieks, dzejas krāsas, sajūtas un at
tieksme. Nepieciešams vien ierau
dzīt, saklausīt un padarīt par savu. 
Pasākuma vizuālo apkopojumu 
atradīsiet vietnē http://www.stopini.
lv/public/31163.html. 

Savukārt ritms ir komponistu 
muzikālais ietērps dzejoļiem, kas 
pārtapuši par dziesmām, skaņ
darbiem un mūzikas cikliem. 
Jāņa Lūsēna jaunā koncertizrāde 
“Pus Es” ar Ojāra Vācieša vār
diem un dzejniekam raksturīgo 
dzīvesprieku, un rokkoncerta ie
zīmēm ir jaundarbs mūzikas un 

dzejas pasaulē. Izrādes veidotāju 
iecere ir kā dzejas poēzijas mek
lējums jebkurā dzīves situācijā. 
Dzīvespriecīgi un skaisti par dzīvi 
ar moto, citējot Ojāru Vācieti: “.. 
es esmu tu, tu esi es, divas puses 
no pasaules..” Ojāra Vācieša ra
došais, provokatīvais, izaicinošais 
nervs un fascinējošā spēja radīt 
dzeju par jebko un jebkurā situ
ācijā, saskatīt neparasto, rosināju
šas komponistu Jāni Lūsēnu radīt 
dziesmas īstenā 70., 80. gadu rok
mūzikas stilistikā. Ulbrokas bib
liotēkas lasītāji ir klātesoši jaunā 
mūzikas projekta norisei simtga
dīgajā kino nama “Daile” telpās, 
ko nu atpazīsim ar nosaukumu 
Mūzikas nams “Daile”.

Paldies par atsaucību un dalību 
Ulbrokas bibliotēkas kultūrvides 
pasākumos.

Daiga Brigmane, 
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Institūciju un kaimiņu pašvaldību pārstāvju tikšanās Ulbrokā

Ojārs Vācietis – zināmais, nezināmais, 
dzīvespriecīgais

Ulbrokas kultūras nama zālē 
26. novembrī notika seminārs 
institūciju un kaimiņu paš
valdību pārstāvjiem Stopiņu 
novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030.  gadam 
izstrādes ietvaros. 

Uzaicinājumi piedalīties seminārā 
tika nosūtīti kaimiņu novadiem 
Garkalnei, Ropažiem, Salaspilij, 
Rīgas pilsētas attīstības departa
mentam un SIA “Rīgas mežiem”. 
Kaimiņu pārstāvji bija ļoti atsaucīgi, 
no uzaicinātajiem nepiedalījās vie
nīgi Garkalnes novada pašvaldība. 
Seminārā līdzdarbojās pārstāvji no 
Rīgas plānošanas reģiona, AS “Sa
dales tīkli”, Satiksmes ministrijas un 
VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Seminārā 
piedalījās un diskusiju vadīja Sto
piņu novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Vita Paulāne un attīstības 
un plānošanas speciāliste Inese Piv
are, kā arī citi ar attīstību saistītie 
novada pašvaldības speciālisti.

Semināra darba kārtībā bija dis
kusijas par divām aktuālām tēmām 
– par šobrīd apzinātām kopējām 
interesēm ar kaimiņu pašvaldībām 
un reģionālo un nacionālo interešu 
attīstības teritorijas Stopiņu nova
dā. Tika pārrunātas arī institūciju 
un pašvaldību aktuālākās intereses 
un kopdarbības iespējas un rīcības. 
Atsevišķas konkrētu objektu, prob
lēmu un interešu teritorijas tika ie
skicētas arī Telpiskās perspektīvas 
izstrādes vajadzībām.

Aktīvu ieinteresētību izrai
sīja V.  Paulānes informācija par 
2013.  gadā pašvaldības finansēto 
projektu “Stopiņu novada Piķur
gas, Ķivuļurgas applūduma izpēte 
Stopiņu novada ūdensteču (Mazās 
Juglas un Piķurgas) hidroloģiskā 
modeļa izveidošana, dažādas at
kārtojamības palu caurplūdumu 
aprēķināšana, hidroloģisko ap
rēķinu veikšana palu situācijām, 
plūdu riska teritoriju noteikšana 
un paredzamo pretplūdu pasāku
mu ietekmes izpēte uz applūstoša
jām teritorijām”.

Ar VAS “Latvijas Valsts ceļi“ 
pārstāvjiem diskusijas notika par 
transporta jautājumiem – E22 ie
vada realizācijai plānoto teritoriju, 
“Rail Baltica” ievadu Rīgā pa Ērgļu 
dzelzceļa līnijas trasi no ātrgaitas 
maģistrāles un pašreiz aktuāliem 
jautājumiem. Satiksmes ministrijas 
Finanšu un attīstības plānošanas 
departamenta vecākā referente 
Daiga Dolģe informēja par “Rail 
Baltica” projekta virzību.

V.  Paulāne aktualizēja jautā
jumus par pasākumiem iedzīvo
tāju drošībai, palielinoties smagā 
transporta plūsmai caur Vālodzēm 
un Ulbroku pēc jaunās Koknese–

Tīnūži posma atklāšanas, par apļ
veida kustību valsts reģionālo au
toceļu krustojumā Ulbrokā, gājēju 
un velo celiņiem gar valsts ceļiem, 
transporta organizāciju pie lielvei
kala “DEPO” un Garās ielas krus
tojumu, kā arī citus jautājumus.

Ar Rīgas pārstāvjiem Rīgas do
mes pilsētas attīstības departamen
ta, Stratēģiskās vadības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļas 
galvenais telpiskās attīstības plāno
tāju Andri Ločmani un SIA “Rīgas 
meži” Nekustamo īpašumu ap
saimniekošanas galveno speciālis
tu Mārtiņu Ulānu diskusija notika 
par dažādiem jautājumiem, kas 
skar Stopiņu novada intereses un 
galvaspilsētu: transporta plūsmas 
optimizāciju pierobežā sastrēguma 
stundās, piekļūšana īpašumiem, 
Rīgas pašvaldībai piederošo mežu 
izmantošana iedzīvotāju rekreāci
jai – mežu iespējamā labiekārtošana 
un celiņu izveide, inženiertehniskās 
apgādes, rūpniecības zonas izman
tošana un attīstība, Dreiliņupītes un 
Piķurgas apsaimniekošana un zaļo 
koridoru izveide. M.  Ulāns infor
mēja par Stopiņu novada pašval
dībai aktuālo SIA “Rīgas meži“ lē
mumu, kas atrisinās Ulbrokas kapu 
attīstības iespējas novadā. Stopiņu 
novada būvvaldes vadītājs A. Rībe
nis aktualizēja projektu saskaņoša
nu pašvaldību pierobežu teritorijās, 
kas būtu tikai loģiski.

Salaspils novada pašvaldības 
teritorijas plānotāja Līga Villere
Madzule ieteica ieskatīties tālākā 
perspektīvā un informēja par jauno 
Salaspils novada teritorijas plānoju
mu, saskaņā ar kuru Salaspils nova
da pašvaldība strādā jau mēnesi. Sa
laspils pašvaldības interesēs ir veidot 
veloceliņu no Rīgas uz Salaspili, kas 
varētu būt lietderīgs arī Stopiņu no
vada Rumbulas iedzīvotājiem.

Stopiņu novada ar Ropažu un 
Garkalnes novadu kopējās intere
ses nosaka kopējā pašvaldību ro
beža, ko veido ūdensteces, un līdz 
ar to hidroloģiskais režīms šajās 
upēs risināms visu trīs pašvaldību 
ietvaros. L. VillereMadzule papil
dināja, ka Mazās Juglas upes ap
plūduma prognozes un risinājumi 
ir svarīgi arī Salaspils novada ie
dzīvotājiem. Rīgas plānošanas re
ģiona vecākais speciālists Rūdolfs 
Cimdiņš atzina, ka šī problēma 
aktualizējama arī Rīgas plānošanas 
reģiona Ilgtspējīgas attīstības stra
tēģijā, kas tiek pašreiz izstrādāta.

Speciālisti atzina, ka kaimiņu 
pašvaldībām nepieciešams uzturēt 
saikni starp speciālistiem un veici
nāt reālu sadarbība, kā arī vienoties 
par abās pusēs robežai jaunceļamo 
objektu saskaņošanu ar blakus eso
šo pašvaldību, kas būtu abu pušu 
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Stopiņu novada pašvaldības po
licija aicina iedzīvotājus izman
tot atstarotājus. Pēdējo mēnešu 
laikā Latvijā ir vērojama strauja 
situācijas pasliktināšanās gājē
ju drošībā uz ceļiem. Šobrīd visā 
Latvijā tiek pievērsta pastiprinā
ta uzmanība atstarotāju vai luk
turīšu izmantošanai, īpaši dien
nakts tumšajā laikā.

Aicinām iedzīvotājus izmantot 
atstarotājus, piestiprinot tos pie 
apģērba un somas, vislabāk tādā 
vietā, lai atstarotājs tur atrastos 
pastāvīgi. Vislabāk pamanāmie at-
starotāji ir baltā krāsā, ja iespējams, 
iegādājoties izvēlieties tieši tādus. 
Ja nav atstarotāja, bet nākas iet gar 
ceļa malu, autobraucēju uzmanību 
sev var pievērst, izmantojot ieslēg-
tu lukturīti vai ar ieslēgta mobilā 
telefona radīto gaismu. Pašvaldības 
policija atgādina, ka par atstarotāja 
vai lukturīša neesamību ir paredzē-
ta atbildība Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā.

Rudens un ziemas mēnešos, 
kad diennakts tumšais laiks kļūst 

garāks, Stopiņu novada pašvaldī-
bas policija pastiprināti pievērš uz-
manību gājējiem noteikto pienāku-
mu ievērošanai un gaismas atstaro-
tāju izmantošanai, un sadarbībā ar 
Stopiņu novada domi veic gaismas 
atstarotāju izdalīšanu tiem gājē-
jiem, kuriem to nav. Novembrī jau 
ir brīdināti 19 gājēji, kuriem arī tika 
izdalīti jau minētie gaismas atstaro-
tāji. būsim uzmanīgi un pasargāsim 
sevi, īpaši bērnus!

Vēl arvien mūsu novadā ir ne-
apzinīgi mājdzīvnieku saimnieki. 
Novembrī pašvaldības policija sa-
ņēmusi daudzus izsaukumus par 
suņu klaiņošanu pa ielām, un no-
gādājusi suņus dzīvnieku patvers-
mē. Atgādinām, katrs mājdzīvnieka 
saimnieks, uzņemot savā mājā suni, 
kaķi vai kādu citu mājdzīvnieku, 
uzņemas atbildību par to, ka šim 
dzīvniekam tiks nodrošināti labtu-
rības apstākļi, dzīvnieks neklaiņos, 
apdraudot iedzīvotājus, īpaši bēr-
nus. Par šo noteikumu neievēroša-
nu Administratīvi sodīti jau daudzi 
novada iedzīvotāji, tādēļ vēlreiz uz-
runājam visus mājdzīvnieku saim-

niekus – esiet atbildīgi pret saviem 
mīluļiem!

Par fiksētajiem pārkāpumiem
Novembrī pašvaldības policijas 

darbinieki izbraukuši uz 146 iedzīvo-
tāju izsaukumiem (tostarp ģimenes 
skandāli – 6, naktsmiera traucēšana – 
3, klaiņojoši mājdzīvnieki – 24).

Par dažādu likumpārkāpumu 
un noziedzīgu nodarījumu izdarī-
šanu aizturētas un nodotas Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa darbinie-
kiem piecas personas.

Nogādātas uz diennakts pa-
tversmi Rīgā divas personas alko-
hola reibumā un bez noteiktas dzī-
vesvietas.

Pie administratīvās atbildības 
sauktas 24 personas.

izskatīti deviņi fizisku un juridis-
ku personu iesniegumi.

Par noziedzīgu nodarījumu iz-
darīšanu aizturētas divas personas 
un nodotas Valsts policijas Salaspils 
iecirkņa darbiniekiem.

Informācija sagatavota, 
izmantojot pašvaldības 

policijas materiālus

Grozīt Stopiņu novada domes 
2013. gada 26. jūnija saistošos no-
teikumus “Stopiņu novada pašval-
dības nolikums” nr. 10/13:
1. Precizēt saistošo noteikumu 4.2., 
4.3., 4.4., 4.5. apakšpunktus, izsakot 
šādā jaunā redakcijā:
“4.2. Veselības aizsardzības, sociālo 
lietu un dzīvokļu komiteja, kurā ir 5 
locekļi;
4.3. izglītības, kultūras, sporta un jau-
natnes lietu komiteja, kurā ir 7 locekļi;
4.4. teritoriālās un uzņēmējdarbī-
bas attīstības komiteja, kurā ir 7 
locekļi;

4.5. Zemes un mežu īpašumu komi-
teja¸ kurā ir 6 locekļi.”
2. Saistošo noteikumu 14.6.apakš-
punktā aizvietot vārdus “banku ies-
tādēs” ar vārdiem “kredītiestādēs”.
3. Saistošo noteikumu 82.punkta tei-
kumu “Personai ir pienākums pamatot 
informācijas iegūšanas nepieciešamību, 
ko persona var darīt arī mutvārdiem” iz-
teikt šādā jaunā redakcijā:

“Ja informācija nav vispārpie-
ejama, personai ir pienākums pa-
matot informācijas iegūšanas ne-
pieciešamību, ko persona var darīt 
arī mutvārdiem.”

Grozīt Stopiņu novada domes 2012. 
gada 14. novembra saistošos notei-
kumus nr. 24/12 “Par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu Sto-
piņu novadā”:
1. 2012. gada 14. novembra Saistošo 
noteikumu nr. 24/12 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
Stopiņu novadā” 5. punktu izteikt se-
kojošā redakcijā:
“5. Ģimene (persona) atzīstama par 
maznodrošinātu, ja tās vidējie ienā-
kumi pēdējo trīs mēnešu laikā uz kat-
ru ģimenes locekli pēc nodokļu no-
maksas nepārsniedz Ls 180 mēnesī”.
2. 2012. gada 14. novembra Saistošo 
noteikumu nr. 24/12 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
Stopiņu novadā” iii daļas 6.punktu 
izteikt sekojošā redakcijā: 
“iii. Īpašumi, kurus neņem vērā, no-
sakot ģimenes (personas) atbilstību 
trūcīgas un maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusam
6.1. Nosakot maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusu, par īpašumu 
neuzskata:

6.1.1. ministru kabineta noteikumos 
par ģimenes (personas) atzīšanu par 
trūcīgu noteikto īpašumu;
6.1.2. vienu garāžu;
6.1.3. citus nekustamos īpašumus, 
kuru kopējā kadastrālā vērtība ne-
pārsniedz Ls 1000;
6.1.4. vienu sauszemes transportlī-
dzekli, vienu piekabi, kas ir ģimenes 
(personas) īpašumā, kā arī viens velo-
sipēds katram ģimenes loceklim.
6.2. Nosakot trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusu, par īpašumu neuz-
skata:
6.2.1. ministru kabineta noteikumos 
par ģimenes (personas) atzīšanu par 
trūcīgu noteikto īpašumu;
6.2.2. vienu garāžu;
6.2.3. vienu sauszemes transportlī-
dzekli, kas ir ģimenes (personas) īpa-
šumā, ģimenēm (personām), kurās ir 
bērni, kam nepieciešama īpaša kop-
šana vai personas ar invaliditāti, kam 
noteiktas indikācijas speciāli pielāgo-
ta vieglā automobiļa iegādei.”

Sākot ar decembri, maznodrošinātās 
ģimenes/personas ienākumu līme-
nis Stopiņu novadā ir palielināts no 
162 uz 180  latiem katram ģimenes 
loceklim (“uz rokas”). Par maznodro-
šinātās ģimenes statusa iegūšanas 
kārtību var iepazīties: 2012.  gada 
14.  novembra saistošajos notei-
kumos nr.  24/12 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
Stopiņu novadā” Stopiņu novada 
mājaslapā http://www.stopini.lv/pub-
lic/32984.html vai sociālajā dienestā.

ir paredzēta pašvaldībaspalīdzī-

ba transporta izdevumiem visiem 
vecuma pensionāriem 36  lati gadā 
(3 lati mēnesī), ja personai nav pie-
šķirti vai nepienākas citi pabalsti 
vai atvieglojumi transporta izdevu-
miem. Pabalstu izmaksā vienreizējā 
maksājumā, pamatojoties uz per-
sonas iesniegumu, tādēļ lūgums ie-
sniegt iesniegumus par transporta 
izdevumu apmaksu Stopiņu nova-
da sociālajā dienestā. Lai atvieglotu 
pabalstu saņemšanu, vēlams norā-
dīt personas kontu bankā.

tālrunis uzziņām – 67910792, 
26644134.

Nr.  22 2013.  gada 12.  novembrī. 
izskatīti 76  personu iesniegumi. Pie-
šķirta sociālā palīdzība Ls 2755,72 (divi 
tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci 
lati 72 santīmi).

Nr.  23 2013.  gada 26.  no
vembrī. izskatīti 62  personu ie-
sniegumi. Piešķirta sociālā pa-
līdzība Ls  3257,49 (trīs tūkstoši 
divi simti piecdesmit septiņi lati 

49 santīmi).
Ar pilnu protokolu tekstu var 

iepazīties Stopiņu novada tīmekļa 
vietnē www.stopini.lv – “Pašvaldī-
ba” – “Sociālais dienests”.

Stopiņu novada domes sēdē no
lemts piešķirt vienreizējos pabal
stus uz Ziemassvētkiem šādām 
sociālajām grupām.

• Daudzbērnu ģimenes  – Ls  20 
(divdesmit latu, 00 sant.) katram 
bērnam. 
• Personai ar invaliditāti līdz 18 
gadu vecumam – Ls 50 (piecdes-
mit latu, 00 sant.) katram bērnam. 
• Aizbildņu ģimenēs esošajiem 
bērniem  – Ls 50 (piecdesmit latu, 
00 sant.) katram bērnam.
• Audžuģimenēs ievietotajiem 
bērniem  – Ls 50 (piecdesmit latu, 
00 sant.) katram bērnam.
• Bērniem bāreņiem, kuri pēc 
ārpusģimenes aprūpes izbeigša
nās, kuri mācās, – Ls 50 (piecdes-

mit latu, 00 sant.) katrai personai.
• Trūcīgo ģimeņu bērniem, ku
riem spēkā piešķirtais statuss uz 
lēmuma pieņemšanas brīdi  – Ls 
50 (piecdesmit latu, 00 sant.) kat-
ram bērnam.
• Maznodrošināto ģimeņu bēr
niem, kuriem spēkā piešķirtais 
statuss uz lēmuma pieņemšanas 
brīdi,  – Ls 50 (piecdesmit latu, 00 
sant.) katram bērnam.
• Ar celiakiju slimiem bērniem  – 
Ls  50 (piecdesmit latu, 00 sant.) 
katram bērnam.

Ja persona pieder pie vairākām 
sociālajām grupām, pabalsts tiek 
izmaksāts par piederību vienai so-
ciālajai grupai.

Pabalstus izmaksāt saskaņā 
ar Stopiņu novada domes Sociālā 

dienesta sniegto informāciju par 
personām, kuras ir piederošas norā-
dītajai sociālajai grupai uz lēmuma 
pieņemšanas brīdi vai ieguvušas at-
tiecīgo sociālās grupas statusu līdz 
31.12.2013.

bērnu vecāki, aizbildņi, audžuģi-
menes vai lēmuma 1.5. p. norādītās 
personas pabalstu saņem kasē vai 
ieskaitot norādītajā bankas kontā.

Saņemot pabalstu kasē, jāuzrā-
da: pase, trūcīgās/maznodrošinātas 
ģimenes izziņa.

Piešķirto pabalstu personai jāiz-
ņem līdz 31.12.2014.

Pamatojums: Stopiņu novada 
domes 2007. gada 30. maija saisto-
šie noteikumi nr.  1/07 “Par sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
piešķiršanas kārtību” 22., 23. p.

Informē pašvaldības policija•

Par Ziemassvētku pabalstiem

Sociālā dienesta informācija•

Sociālā dienesta sēžu protokoli

2013. gada 4. septembrī, Stopiņu novadā (protokols nr. 8, p. 6)
 

Saistošie noteikumi nr. 12/13
“Grozījumi 2013. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos nr. 10/13 

“Stopiņu novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. 

pantu un “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 28. pantu

2013. gada 4. septembrī Stopiņu novadā (protokols nr. 8, p. 3.1)
Saistošie noteikumi nr. 16/13

“Grozījumi 2012. gada 14. novembra saistošajos noteikumos nr. 24/12 
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
Stopiņu novadā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu,

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Stopiņu novada domes infor-
matīvajā izdevumā “tēvzemīte”.

30. oktobra un 13. novembra domes sēdes 
lēmumi (protokols nr. 13 un nr. 15)
• Personai, kura ir atzīta par politiski 
represēto personu, izmaksāt vienrei-
zējo pabalstu Ls 60 (sešdesmit latu, 
00 sant.) apmērā:
- (pirmā) saraksta vienai mājsaimnie-
cībai gadā (Getliņu izgāztuves zonā 
dzīvojošām personām) – izmaksāt pa-
balstu kurināmā iegādei kā vienreizējo 
materiālo palīdzību par kopējo summu 
Ls 60 (sešdesmit lati, 00 santīmi);
- (otrā) saraksta vienai mājsaimniecī-
bai gadā (pārējiem Rumbulas iedzī-
votājiem) – izmaksāt pabalstu kurinā-
mā iegādei kā vienreizējo materiālo 

palīdzību par kopējo summu Ls 40 
(četrdesmit lati, 00 santīmi)
• Veikt izmaiņas saistošajos noteiku-
mos 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 “Pamat-
budžeta izdevumu plāns 2013. gadam”.
• Piešķirt finanšu līdzekļus Fonda 
“Sibīrijas bērni” dokumentālās filmas 
uzņemšanai par 1949. gada 25. martā 

no Ulbrokas izsūtīto Zeltiņu ģimeni, 
iekļaujot tajā arī citus 1949. gadā uz 
Sibīriju izsūtītos Ulbrokas iedzīvotājus 
Ls 965 apmērā jeb 50 % apmērā no 
pieprasītās summas.
• Sākt Stopiņu novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 
izstrādi.
• Apstiprināt “Stopiņu novada domes 
komiteju sēžu reglamentu” ar labo-
jumiem.

Domes sēžu protokoli pilnā re-
dakcijā pieejami Stopiņu novada 
domes vietnē www.stopini.lv

iznomāt SiA “Getliņi eko”, reģ. 
nr. LV40003367816, pašvaldībai 
piederošo zemes gabalu “Get-

liņu starpgabals”, kadastra nr. 
80960090123, 1,05 ha platībā, no-
sakot nekustamā īpašuma lietoša-

nas mērķi, kods 1005 – atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu  
apbūve.

1. novembra domes ārkārtas sēdes lēmums (protokols nr. 14)



5“tĒVZEMĪtE“
PiektDieNA, 6. DeCembRiS, 2013

Paziņojums par Stopiņu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādes 
sākšanu un līdzdalības pasākumiem
1. Dokumenta veids ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.

2. Dokumenta 
nosaukums

Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030. gadam.

3.
Politikas joma 
un nozare vai 
teritorija

Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. 
gadam tiek sagatavota visai novada administratīvai teritorijai.

4. Dokumenta 
mērķgrupas

ikviens ar Stopiņu novadu saistīts interesents – iedzīvotājs, 
pašvaldība, novadā strādājošais, nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai novadā strādājoša uzņēmuma pārstāvis, 
kaimiņu pašvaldību speciālisti un institūciju pārstāvji u. c.

5.

Dokumenta 
mērķis un 
sākotnēji 
identificētās 
problēmas būtība

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes galvenie uzdevums 
ir aktualizēt telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un 
grafiskā veidā, noteikt vadlīnijas teritorijas plānojumam un 
aktualizēt kopīgās sadarbības jomas ar kaimiņu pašvaldībām.

6.
Dokumenta 
izstrādes laiks un 
plānotā virzība

Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030. gadam paredzēts izstrādāt līdz 2014. gada maijam, 
pirms tam saņemot Rīgas plānošanas reģiona atzinumu.

7. Dokumenti

Stopiņu novada domes 2013. gada 13. novembra sēdes 
protokola nr. 15 izraksts pieejams: http://www.stopini.lv/
upload_file/ATTISTIBA/Izraksts%20no%2013112013%20
SND%20prot.nr.15.pdf
Darba uzdevums, pieejams: http://www.stopini.lv/upload_file/
ATTISTIBA/darba_uzd_ilgtspejigas_att_strategija%202013.pdf
Ar spēkā esošo Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2012.–2030. gadam un citiem teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem var iepazīties sadaļā Attīstība 
novada vietnē www.stopini.lv.

8.
Sabiedrības 
pārstāvju iespējas 
līdzdarboties

Sabiedrība varēs līdzdarboties:
1. izstrādes laikā darba grupā (iepriekš piesakoties);
2. četru nedēļu publiskās apspriešanas laikā, kas paredzēts 
2014. gada februārī.Sanāksmes notiksCekulē, Rumbulā, 
Sauriešos, Ulbrokā un Upeslejās;
3. pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas laikos pirmdien un 
ceturtdien priekšlikumus uzklausīs Attīstības un plānošanas 
speciāliste inese Pivare;
4. iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot Stopiņu 
novada pašvaldībai, institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu 
novads, LV-2130, fakss 67910532, e-pasts novada.dome@
stopini.lv;
5. izstrādes laikā seminārs 2013.gada 26.novembrī notiks 
institūciju un kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem. Dalība 
seminārā saskaņā ar pašvaldības uzaicinājumu.

9. Pieteikšanās 
līdzdalībai

Līdz 2013. gada 1. decembrim var pieteikties interesenti 
dalībai darba grupā.
Darba grupas sanāksme notiks otrdien, 2013. gada 
3. decembrī pulksten 9.30.–13, Ulbrokas kultūras nama zālē 
institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
Sabiedrības pārstāvjiem, piesakoties darba grupai, norādīt 
kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru 
un e-pasta adresi), nosūtot pieteikumu uz e-pastu inese.
pivare@stopini.lv.
iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, 
uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi).

10. Atbildīgā 
amatpersona

Attīstības un plānošanas speciāliste inese Pivare, iesniegt 
priekšlikumus vai saņemt informāciju pa tālr. 67910546 vai 
e-pastu inese.pivare@stopini.lv.

Inese Pivare, 
Attīstības un plānošanas speciāliste

Maksa par siltumenerģiju, to
starp ūdens uzsildīšanu, ap kuri 
un karstā ūdens cirkulāciju, 
tiek aprēķināta saskaņā ar Sto
piņu novada domes 2012. gada 
20. decembra apstiprināto me
todiku “Patērētās siltumener
ģijas sadales un maksas aprē
ķināšanas kārtība” (turpmāk  – 
metodika), kas stājās spēkā 
2013. gada 1. maijā.

Atbilstoši siltumenerģijas skaitī
tāju rādījumiem maksa tiek dalīta 
trīs daļās: ūdens uzsildīšana, kar
stā ūdens cirkulācija (0,1  MWh 
apmērā uz vienu īpašumu) un ap
kure (atskaitot ūdens uzsildīšanas 
un cirkulācijas izmaksas) propor
cionāli apkurināmajai platībai.

Norēķināšanās kārtību par 
saņemtajiem komunālajiem pa
kalpojumiem regulē Ministru 
kabineta 2008.  gada 9.  decembra 
noteikumi nr. 1013 “Kārtība, kādā 

dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvok
ļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turp
māk – noteikumi).

Lai katrā dzīvokļa īpašumā no
drošinātu karsto ūdeni, veidojas iz
maksas par karstā ūdens cirkulāciju, 
kas tiek aprēķinātas, ņemot vērā pa
tērēto siltumenerģijas daudzumu un 
sadalot to proporcionāli dzīvojamā 
mājā esošajam dzīvokļu īpašumu 
skaitam (noteikumu 17.2.1.  apakš
punkts). Par karstā ūdens cirkulāciju 
maksājumus veic visi daudzdzīvok
ļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpaš
nieki neatkarīgi no tā, cik daudz ir 
patērēts karstais ūdens, līdz ar to, pat 
ja īpašnieks karsto ūdeni nepatērētu 
vispār, īpašniekam kā daudzdzīvok
ļu dzīvojamās mājas kopīpašniekam 
būtu jāmaksā par karstā ūdens cir
kulāciju. Tas tādēļ, ka cirkulācija 
pieskaitāma pie mājas ekspluatācijas 
(kopīpašuma uzturēšanas) nodro

šināšanas. Cirkulācija bez pārtrau
kuma mājai tiek nodrošināta gan 
apkures, gan vasaras sezonā. Karstā 
ūdens cirkulācijas maksa ir maksa 
par siltumenerģijas patēriņu pašas 
ēkas karstā ūdens apgādes sistēmā 
karstam ūdenim cirkulējot stāvva
dos, siltummezglā, pagrabā un dvie
ļu žāvētājos.

Metodikā noteiktais aprēķins 
ir piemērojams, līdz dzīvokļu īpaš
nieki normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtība neizlems par citas aprēķina 
metodes piemērošanu. Pieļaujams, 
ka cirkulāciju aprēķinā var neizda
līt, taču maksājumi dzīvoklim no 
tā mazāki nekļūs, jo tad būs vairāk 
jāmaksā par karsto ūdeni.

Apkures, karstā ūdens un 
ūdens cirkulācijas maksas aprēķi
na piemērs ir pieejams PA “Saim
nieks” vietnē http://saimniekspa.lv/
index.php?lng=lv&part=2&us=. 

Jānis Koponāns, 
PA “Saimnieks” direktors

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu
nekustamajam īpašumam “Saulīte” 

Austrumu ielā 2, Ulbrokā, Stopiņu novadā
Saskaņā ar Stopiņu novada domes 2013. gada 13. februāra sēdes lēmu-
mu (protokols nr. 95) ir sākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam 
īpašumam “Saulīte” Austrumu ielā 2, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadas-
tra nr. 8096 003 0073. Detālplānojuma teritorija aptver visu minēto  
īpašumu.

Saskaņā ar 2009. gada 16. decembrī apstiprinātajiem Stopiņu nova-
da teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam 2009. gada grozījumiem 
plānojamā teritorija atrodas “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritori-
jā” (DzS), kas nozīmē teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmanto-
šanas veids ir savrupmāju apbūve.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes gabala “Saulīte” 
Austrumu ielā 2, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra nr.8096 003 0073, 
sadalīšanu septiņos atsevišķos zemes gabalos savrupmāju apbūvei, kā 
arī ar to saistītu infrastruktūras objektu, arī satiksmes, inženierkomuni-
kāciju un citas infrastruktūras, izvietošanu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Stopiņu novada 
domes būvvaldes vadītājs Andris Rībenis. Detālplānojuma izstrādātājs 
ir SiA “Arhitekta edgara bērziņa birojs”.

informāciju par detālplānojuma izstrādi var saņemt, kā arī ierosi-
nājumus un priekšlikumus var iesniegt Stopiņu novada domē institūta 
ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, vai arī sazinoties ar izstrādes 
vadītāju pa tālr. 67911328 vai rakstot uz e-pastu būvvalde@stopini.lv.

Darba uzdevums pieejams: http://www.stopini.lv/upload_file/ATTIS-
TIBA/Detalplanojumi/Pazinojums%20par%20detalplanojumu%20Sauli-
te,%2011092013.pdf.

Inese Pivare

Ar 2013. gada 1. oktobri esam sā-
kuši apkuri novada ciemu dzīvoja-
mām mājām, kurām centralizēto 
apkuri nodrošina PA “Saimnieks”.

Apkuri varam pieslēgt, ja tiek 
saņemts iesniegums par apkures 
pieslēgšanu no dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašniekiem un to ir pa-
rakstījuši vairāk par pusi dzīvokļu 

īpašnieku. tādus iesniegumus ne-
tikām saņēmuši, tāpēc par pamatu 
apkures sākšanai bija tas, ka vidē-
jā gaisa temperatūra bija zemākā 
par +8 °C pēdējās trīs diennaktis.

Sākot apkures sezonu, siltum-
enerģijas tarifs oktobrī ir 43,79 Ls/
mWh. Pabeidzot iepriekšējo ap-
kures sezonu, tarifs aprīlī bija 

44,47 Ls/mWh. tarifs ir samazināts 
par 2 %. tarifs mainās, tikai maino-
ties gāzes cenai.

informācija par siltumener-
ģijas tarifiem var skatīt PA “Saim-
nieks” vietnē http://www.saim-
niekspa.lv/.

Jānis Koponāns, 
PA “Saimnieks” direktors

Par apkures, karstā ūdens un ūdens 
cirkulācijas maksas aprēķināšanu

Stopiņu novada pašvaldības aģen-
tūra “Saimnieks” (turpmāk – aģen-
tūra) informē, ka Stopiņu novada 
dome ar 2013.  gada 27.  marta 
lēmumu 4.14., protokols nr. 98, 
ir apstiprinājusi “Stopiņu nova-
da pašvaldības aģentūras “Saim-
nieks” instrukciju par nokavējuma 
naudas aprēķināšanu” (turpmāk – 
instrukcija). instrukcija regulē no-
kavējuma naudas aprēķināšanas 
kārtību, izlīguma slēgšanu, kā arī 
paredz nosacījumus nokavējuma 

naudas samazināšanai un dzēša-
nai. Lai tiktu samazināta vai dzēsta 
nokavējuma nauda, tiek vērtēts 
katrs gadījums atsevišķi, ievērojot 
instrukcijā noteikto. Ar instrukciju 
var iepazīties aģentūras vietnē, 
konsultācijas par instrukcijā pie-
mērojamiem gadījumiem var sa-
ņemt aģentūras Juridiskajā daļā 
vai pa tālruni 67387226.

informējam, ka laikā, kad ir 
noslēgts izlīgums (un tiek pildīts), 
aģentūra neaprēķina nokavējuma 

naudu, nevēršas ar prasību par 
parāda piedziņu, kā arī parāda 
lieta netiek nodota piedziņai. Sā-
kotnējo parāda piedziņu atbilstoši 
noslēgtajam līgumam nodrošina 
“Lindorff Oy" Latvijas filiāle, pašreiz 
notiek pirmo prasības pieteikumu 
gatavošanas priekšdarbi parādu 
piedziņas sākšanai tiesvedības 
kārtībā.

Evita  RozenbahaKalniņa,
PA “Saimnieks” Personāla un 

juridiskās daļas vadītāja

PA “Saimnieks” informē par kavējuma naudas dzēšanu un parādu piedziņu

PA “Saimnieks” informācija, sākot 2013./2014. gada apkures sezonu

1. novembrī tika pabeigta lai
pas būvniecība un soliņu un 
atkritumu urnu uzstādīšana 
pie Ulbrokas ezera. 

Darbi tika veikti projekta “Ulbro
kas ezera apkārtnes uzlabošana” 
ietvaros. Projektu Stopiņu nova
da dome īstenoja ar Eiropas ziv
saimniecības fonda (EZF) līdzfi
nansējumu  – 90  % no kopējām 
attiecināmajām izmaksām ir EZF 
līdzekļi un 10 % Stopiņu novada 
domes finansējums. 

Ulbrokas ezera apkārtnes uz
labošana notika pēc SIA “Min
ku miga” izstrādātā tehniskā 
projekta. Laipas būvniecību un 

ezera  apkārtnes uzlabošanu vei
ca SIA “Daldehog Latvia”. Laipa 
ir pieejama iedzīvotāju brīvā lai
ka pavadīšanai, makšķerēšanai, 
gulbju un pīļu barošanai, dabas 
vērošanai. 

Aicinām Stopiņu novada ie

dzīvotājus un viesus atpūsties at
bildīgi, būt saudzīgiem pret vidi, 
sakopt aiz sevis un cienīt citu 
darbu. 

Stopiņu novada dome

Uzlabota Ulbrokas ezera apkārtne
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Valsts svētku noskaņā 19. no
vembrī Stopiņu pamatskolas 
pirmsskolas bērni piedalījās 
orientēšanās spēlē “Iepazīsti 
Stopiņu novadu” ar mērķi iz
zināt pirmsskolas tuvāko ap
kārtni un atklāt savas dzīves 
pamatmaršrutus  – sabiedris
kās vietas vietējā Sauriešu 
ciemā, kas nodrošina katra 
iedzīvotāja vajadzības piln
vērtīgai dzīvei.

Spēle tika organizēta sadarbībā 
ar Sauriešu bibliotēku, un to va
dīja bibliotēkas vadītāja Kristīne 
Cimdiņa. Ikviens dalībnieks sa
ņēma īpašu sagatavotu emblēmu 
kā pasākuma piederības zīmi. 
Katrai emblēmai bija pievienota 
krāsaina kartīte, kas tika izman
tota, lai izveidotu piecas bērnu 
grupas. Katras grupas vadītāji  – 
skolotājas un skolotāju palīgs  – 
saņēma norādes par galamērķi, 
kas katrai grupiņai bija indivi
duāls. “Taurenīši” un “Zīļuki” 
devās iepazīt vietējo medpunktu, 
aptieku, Dienas centru, pārtikas 
veikalu un skaistumkopšanas 
salonu. Katrā pieturvietā bērnus 
sagaidīja laipna, pretimnākoša, 
uz sadarbību vērsta darbiniece 
ar stāstījumu par iestādi un tās 
galvenajām funkcijām, kas no
drošina bērnu, viņu vecāku un 
vecvecāku izglītības, kultūras un 
sociālo vajadzību apmierināšanu 
un paliekošu vērtību radīšanu 
 sabiedrībā.

Bērni zina, ka veselība un 
rūpes par to ir viens no svarīgā
kajiem aspektiem cilvēka dzīvē. 
Veselīgs dzīvesveids, pilnvēr
tīgs uzturs un radošas nodar
bes ir dzīves pamatā, ko no
drošina sabiedriskās vietas savā  
dzīvesvietā.

Bērni apmeklēja aptieku, 
kas ir viena no veselības aprū
pes iestādēm, kurā jebkurš ap
meklētājs var saņemt vērtīgus 

padomus, iegūt nepieciešamās 
higiēnas preces, medikamentus, 
zāļu tējas, vitamīnus un daudzas 
cilvēkiem nepieciešamās lietas. 
Sauriešu medpunkts ir veselības 
aprūpes iestāde, un tā apmek
lējums bērniem ļāva ielūkoties 
ārsta pieņemšanas telpā un deva 
pārliecību, ka par iedzīvotāju 
veselību un labsajūtu rūpējas un 
sniedz nepieciešamo palīdzību 
kvalificēti speciālisti. Viens no 
galamērķiem bija pārtikas vei
kals, kas izprot cilvēku vēlmes 
un vajadzības, nodrošina iedzī
votājus ar nepieciešamajām pār
tikas precēm ikdienas uzturam. 
Skaistumkopšanas salonā bēr
niem tika atklāts cilvēka izskata 
svarīgums, nepieciešamība būt 
glītam, sakārtotam, sakoptam, tā 
pasniedzot sevi pasaulei. Bērnu 
uzmanību piesaistīja Sauriešu 
dienas centrā piedāvātās iespējas 
pilnveidot savas prasmes un ie
maņas, iesaistoties dažāda veida 
aktivitātēs un radošās nodarbēs. 
Ar lielu interesi bērni aplūkoja 
dažādus mākslas darbus un rok
darbus. 

Saliekot puzli ar attiecīgā ga
lamērķa foto attēlu un noformē
jot rāmīti, bērni atsauca atmiņā 
redzēto un dzirdēto Sauriešu 

sabiedriskajās vietās pirmsskolas 
un savas dzīvesvietas tuvākajā 
apkārtnē.

Šis pasākums bērniem veido
ja piederības izjūtu savai dzimta
jai vietai un paplašināja redzes
loku par iespēju pilnveidot savas 
zināšanas un prasmes, rūpēties 
par savu veselību un izskatu tuvu 
savai dzīvesvietai. 

Liels paldies Sauriešu biblio
tekārēm Kristīnei Cimdiņai un 
Aijai Sausiņai par jauko sadar
bību un viesmīlību. Piedāvātās 
aktivitātes padziļina bērnu zinā
šanas par bibliotēkas darbu un 
piedāvātajām iespējām. Paldies 
medpunkta ārsta palīgam, aptie
kas vadītājai, Dienas centra vadī
tājai, pārtikas veikala vadītājai un 
skaistumkopšanas salona admi
nistratorei par orientēšanās spē
les dalībnieku uzņemšanu un sa
vas iestādes prezentēšanu, par ko 
tika pasniegti pateicības raksti.

Liels paldies skolotājām, sko
lotāju palīgiem un audzēkņiem 
par dalību aktivitātē! Paldies 
mūsu pirmsskolas vadītājai 
Valērijai Mikutei par atbalstu šai  
aktivitātei. 

Lita Salmiņa, 
Stopiņu pamatskolas 

Pii metodiķe

2.  novembrī norisinājās Lie
pājas kompleksās sporta 
skolas “Ezerkrasts” atklātās 
sacensības peldēšanā “Cerību 
starti”, kur piedalījās 19  Sto
piņu baseina audzēkņi. 

Sacensības notika trijās ve
cuma grupās: 2002., 2003. un 
2004. gadā dzimušie un jaunāki. 
Kopumā sacensībās piedalījās 
81 dalībnieks no trim baseiniem. 

Stopiņu baseina audzēk
ņiem vislabākie sasniegumi bija 
2004.  gadā dzimušām un jau
nākām meitenēm, kas ieņēma 
goda pjedestālu un nākamās trīs 
vietas:

1. Anastasija Malašonoka;
2. Aleksandra Malašonoka;
3. Alla Kozlovska;
4. Kristina Potjomkina;
5. Amanda Zariņa;
6. Eva Evelīna Kļaviņa.

Zēnu konkurencē Stopiņu 
baseina audzēkņi Artjoms Pana
morjovs (2004) ierindojās 3. vie
tā un Nikita Novikovs (2003) ie
guva 1. vietu savā vecuma grupā.

Apsveicam jaunos sportistus 
ar labajiem panākumiem un iz
sakām pateicību treneriem par 
neatlaidīgo darbu!

Aelita Veipa, 
Ulbrokas sporta 

kompleksa direktore

23. novembrī noslēdzās Pierī
gas 2013. gada sporta spēles 
volejbolā vīriešiem. Sacensī
bās piedalījās arī Stopiņu no
vada volejbola komanda, kas 
izcīnīja 2.  vietu deviņu Pierī
gas novadu konkurencē.

Apsveicam mūsu novada vo
lejbola komandas spēlētājus un 
treneri ar augsto rezultātu! Vē
lam labus panākumus turpmāka
jās spēlēs!

Komandu kopvērtējums
1. vietā Mārupes novads 
2. vietā Stopiņu novads
3. vietā Sējas novads 
4. vietā Krimuldas novads 
5. vietā Mālpils novads 
6. vietā Ķekavas novads 
7. vietā Babītes novads 
8.–9. vietā Saulkrastu novads 
8.–9. vietā Siguldas novads

Ainārs Vaičulens, 
sporta organizators 

26. decembrī plkst. 15 Ulbrokas kultūras namā 

Ziemassvētku koncerts “Debesis vaļā”
Piedalās:

elizabete Zagorska, Atis Auzāns, Jānis Lemežis,
Niks matvejevs, Ēriks Upenieks

ieeja brīva!
Stopiņu novada pašvaldība novēl visiem gaišus un priecīgus svētkus!

Jaungada eglītes bērniem
26. decembrī

plkst. 11 Ulbrokas kultūras namā,
plkst. 13.30 Upesleju Dienas centra zālē.

Izrāde bērniem visos vecumos “Jautrās astes”.
Lomās: Aīda Ozoliņa, Jānis kirmuška, imants Vekmanis

Režisore un stāsta autore: Laila kirmuška
būs arī konfektes, piparkūkas un Ziemassvētku vecītis!

30. decembrī
plkst. 15 Sauriešu Dienas centrā, plkst. 17 Cekules Dienas centrā

Jaungada eglīte bērniem
kopā ar “Pārsteigumu karuseli” –
Ziemassvētku vecīti un viņa Noslēpumaino draugu.

būs arī konfektes un piparkūkas! ieeja brīva!

Pirmsskolas bērni iepazīst 
Stopiņu novadu

Jaunie peldētāji uzvar Liepājā

Volejbolistiem 2. vieta Pierīgā

Darbu sāk sociālā dienesta 
interaktīvais kabinets
Interaktīvajā kabinetā Stopi
ņu novada iedzīvotājiem būs 
iespēja saņemt dažādus sociā
los pakalpojumus, piemēram, 
psihologa konsultācijas, kas 
ietver smilšu terapijas metodi, 
darbosies atbalsta un pašpalī
dzības grupas, kā arī izglītojo
šās un informatīvās grupas. 

Kabineta telpās ir veikts kosmē
tiskais remonts, iegādātas jaunas 
mēbeles, un tas ir aprīkots ar 
nepieciešamo tehnisko nodroši
nājumu pakalpojumu sniegšanai. 

Kabineta tehniskais nodro
šinājums un mēbeles iegādātas 
projektā “Interaktīvā kabineta lab
iekārtošana Stopiņu novada iedzī
votājiem sociālās funkcionēšanas 
uzlabošanai”. Projekts īstenots ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinan
sējumu – 90 % no kopējām attie
cināmajām izmaksām ir ELFLA 
līdzekļi un 10  % Stopiņu novada 
domes finansējums. Kabineta kos
mētiskais remonts veikts par Stopi

ņu novada dome finansējumu.
Interaktīvā kabineta darbība 

uzlabos sociālā dienesta publisko 
pakalpojumu pieejamību un kvali
tāti, kā arī tiks veicināta sadarbība 
starp NVO un pašvaldību. Tiks pie
aicināti lektori grupu vadīšanai gan 
no valsts un pašvaldības, gan NVO 
institūcijām. Papildu uzmanība tiks 
vērsta arī uz cilvēku ar īpašām va
jadzībām izglītošanu, rīkojot viņu 
vajadzībām atbilstošas izglītojošās 
lekcijas un seminārus. Šādu grupu 
apmācība un grupu vadīšana vei
cinās Stopiņu novada iedzīvotāju 
iesaistīšanos dažādos sabiedriskos 
procesos un veicinās iedzīvotāju in
teresi par novadā notiekošo.

Ingrīda Birzniece,  
projektu vadītāja
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Kāpēc mēs mīlam vecas ēkas?
Vecās ēkās ir droša gaisma.
Jauno māju visā tai spēkā
Ir kāda tumsa mazliet baisa.
Kāpēc mēs mīlam vecas ēkas?
Vecās ēkas ir iedvesmotas.
Vecas ēkas – no laimes un grēka,
Un no mātes siltuma dotas. 

(Imants Ziedonis)

Ne tikai gaisma, iedvesma un 
siltums palīdz veidot ēkas un to 
pamatus – tam visam klāt vaja
dzīgs ass prāts, darbīgas rokas 
un cildena sirds. Gandrīz katrs 
mājas īpašnieks, kurš neatteica 
dalīties ar kultūrvēsturiskā man
tojuma saglabātajām liecībām 
sarunā, atplauka smaidā un pa
tiesā priekā atklāja ne tikai sev 
nozīmīgus notikumus.

Latvijas agrākā un tagadējā kultūrai
navas lieciniece ir un paliek fotogrā
fija, kurā tad arī rodam zudušās vai 
laika gaitā izmaiņu skartās vērtības. 
Paveiktais darbs ir sadarbības pro
jekts ar LNB Digitālās bibliotēkas 
portāla “Zudusī Latvija” veidotājiem 
un kolekcijas “Senās mājvietas Sto
piņu novadā” izveide un pieejamība 
interneta vidē.

Ne mazāk nozīmīgi ir vietējo ie
dzīvotāju māju stāsti – cilvēku likteņi 
un dažādā saimnieciskā darbība. At
šķirīga ir zemes dalīšana vai pirkša
na no Ulbrokas muižas barona F. fon 
Mengdema. Viņa ģimene muižas 
īpašumu pārvalda līdz 1920.  gada 
agrārās reformas darbībām, tāpēc 
leģendām apvīti nostāsti dzīvo vēl 
šobaltdien.

Savukārt māju saimnieciskā un 
praktiskā darbība galvenokārt sais
tīta ar lauksaimniecības un lopkopī
bas darbiem, par ko liecina viensētās 
atrodamie ledus pagrabi, kāpostu 
tvertnes, saimnieciskās ēkas – kūts, 
šķūnis, pirts, vāgūzis. Arī priekš
metiskās liecības katrā vietā savas, 
bet kalpo mājas saglabāšanai un at
jaunināšanai. Kādam skapis, krēsls, 
klavieres, citam – pūra lāde, vijole un 
fotogrāfijas, vēl kādam logi, durvju 
rokturi un slēdzene, nenoliedzami, 
laika gaitā ieguvuši īpašu nozīmi. 

Lieki apšaubīt, ka viss kopā veido 
to drošo pamatu, uz kura var būvēt 
visu citu – savstarpējās attiecības, nā
kotnes plānus un tagadnes iespējas, 
noteikt vērtību skalu un piederību 
savai zemei. Pašsaprotami un cēli to 
apliecina arī Imanta Ziedoņa latvis
kās kultūras pētnieciskā pieredze un 
dzejas rindu izvēle stāstījumam par 
Stopiņu novada 16 kultūrainaviska
jām viensētām.

Pētnieku un stāstnieku cikls nos
lēdzies,  šoreiz stāstījums par mājām, 
kas pašos pamatos piedzīvojušas at
šķirīgu savas vietas izvēli, dzīves ceļa 
gājumu un kultūras zīmju klātbūtni.

Visas mūsu pieredzes līnijas 
noslēdzas mūsos pašos. (Imants 
Ziedonis)

“Akācijas” ir mājas Ulbrokas 
ciemata pašā sirdī, kas pirmsākumos 
jau iezīmē dzimtas pamatīgumu un 
nesatricināmību. Šodienas skatīju
mā mājas vēsturiskie dokumenti, 
zemesgrāmata, apliecina Igalu dzim
tas īpašuma piederību no 1916. līdz 
1920.  gadam. No ģimenes doku
mentētiem pierakstiem redzams, 
ka Zelma, dzimusi Leitlands (1880–
1952), no Ipiķu pagasta, apprecēju
sies ar Rihardu Igals (1883–1974) no 
Valmieras apriņķa Ķoņu pagasta. 

Abu satikšanās notikusi Ulbro
kas muižā. Vēsturiski kalēja amats 
arvien godā celts un pārējo amat
nieku vidū pamanāms no ārienes. 
Arī Rihards Igals ir sava aroda meis
tars, iznesīgs un prasmīgs kalējs, kā 
arī lepns un atpazīstams pēc lielām 
ūsām. Savukārt Zelma, kas bija bei
gusi Pernigelas muižā vācu saim
niecības skolu, strādāja Ulbrokas 
baronam Mengdemam par saim
nieci. Abu satikšanās ir liktenīga, un 
1910. gada 10. oktobrī tiek noderētas 
kāzas Ulbrokas muižā. 

No vidējās meitas Martas Melā
nijas Igals 95 gadu vecumā rokrak
stā pierakstītām atmiņām uzzinām, 
ka “.. barons aizbraucis uz otru mui
žu, lai netraucētu kāzās. Iedevis sa
vus zirgus un karieti, ko uz baznīcu 
braukt. Mamma lūgusi viņu kāzās, 
bet viņš teicis, ka tad viņai vairāk 
vērības jāpiegriež viņam. Un tā sā
kusies jauna ģimenes dzīve Ulbro
kas smēdē.”

Jaunās mājvietas izveidei iegādā
ti divi zemesgabali ar kopējo platību 
5,20 pūrvietas. Līdz 1920.  gadam 
uzcelta viena koka dzīvojamā ēka 
ar jumta izbūvi un sešām istabām. 
Līdz mūsdienām saglabājušās funk
cionējošas kāpnes un krāsns. Mājas 
celtniecība ilga līdz 1925.  gadam. 
Savukārt no 1920. līdz 1934. ga
dam uzcelta viena koka seklā kūts, 
viens koka vai ratu šķūnis un ledus 
pagrabs. Saimniecība prasa savas 
rūpes, par to liecina toreiz virtuvē 
ierīkotā lielā maizes krāsns, vēlākos 
gados  – ūdens pumpis. Lieti no
der meitas Martas Melānijas Igals 
prasmes lauku darbos. Mazliet vē
lāk veikala lietās. Atmiņās norādīts 
“..  tā [dzīvoju] līdz 1940. gada mai
jam un tad apprecējos ar Zeltiņu 
Albertu Friča dēlu. Kad 1941. gada 
decembrī piedzima Māra, pārvācos 
dzīvot uz Rīgu, pa vasaru dzīvojām 
Ulbrokā un Alberts ar riteni brauca 
pie mums, viņš strādāja uz satiksmes 
autobusu par šoferi.” Mārai ir brālis 
Vilnis, dzimis 1944.  gada augustā, 
un māsa Ināra, dzimusi 1949. gada 
6. decembrī.

Liktenis mājas iedzīvotājos 
iezīmē skaudru sāpju līniju – četr
desmit devītajā gadā no “Akāciju” 
mājām tiek izvesta Igalu un Zeltiņu 
ģimene. Vienlaikus notiek man
tas sabiedriskošana un nodošana 
kolektīvā saimniecībā. Pēc arhī
va datiem, sarakstā iekļautas ēkas 
(šķūnis, smēde), darbam derīgie 
dzīvnieki (ķēve, govs) un lauksaim
niecības inventārs (lakta, ēze ar pie
derumiem un citi kalēja amatam tik 
būtiski priekšmeti). Pavisam apvie
noto mantu vērtība ir 3836 rubļi. 

Ar laika distanci analizējot mā
jas vēsturisko materiālu, šodien gri
bas teikt, ka blakus grūtībām allaž 
ritējis kāds gaišs ceļš, tāda kā labvē
lības taka. Neliels miklums Māras 
acīs, bet patiesībā dzīvesprieks. Pa
teicoties tam, spēja noturēties gai
šumā. Spēku rodot dzimtas līnijas 
sīkstumā, darba prasmēs un ticībā 
labajam. Par to liecina mammas 
Martas Melānijas Igals daudzvei
dīgie tamborējumi un izšuvumi, 
priekšmetiskās liecības – skapīši, 
kumode, krēsli, etažere un citi sa
dzīves priekšmeti: maizes lize, mā
jas tuvumā esošā lapenīte un atmi
ņas par saglabāto un mainīto vidi 
vai dzīvi “Akācijās”, Institūta ielā 28.

Kad zeme mācās runāt, 
pirmā ir tautasdziesma. Kultūras 
sēkla. (Imants Ziedonis)

“Brasliņu” mājas svētībai jau 
pašos pamatos ir jaunas dzīves tel
pas un kultūrvides radīšanas prieks. 
Netālu esošajās “Liepu” mājās, kur 
notika akmens laušana un ceļa iz
būve, viens otrā ieskatās Jānis Bras
liņš un Alma Liepa. 

Tālajā 1931. gadā vieta mājas 
celtniecībai, kur veidot savas ģime
nes pavardu, tika noskatīta kādā 
pastaigā. Mājai dots saimnieka Jāņa 
Brasliņa vārds (1905–1984), kas pats 
ir arī savas jaunbūves inženieris un 
arhitekts un to veidojis pēc funkcio
nālisma un Art Deco iezīmēm. Ieska
toties mājas Viesu grāmatā, redzams, 
ka ir kā dvēseles dziesma mājas vēs
turē. Ar tagadējās “Brasliņu” mājas 
saimnieces Māras Brasliņas labvēlī
bu atklājam ēkas celtniecības gaitu.

““Brasliņas” celtas 1935. gadā, 
cēluši Alma un Jānis Brasliņi. 
1940.  gadā Brasliņās sāk dzīvot 
Alma un Jānis Brasliņi ar bērniem – 
Āriju, dzim. 1932. gadā, Jāni, dzim. 
1935. gadā, un Māru, dzim. 1940. 
gadā. 1944. gadā atnāk vasaru pava
dīt mālderis Jānis Kalniņš ar ģimeni. 
Samūrē krāsnis un saved augšējo stā
vu lietošanas kārtībā. 1945. gadā visu 
augšstāvu apdzīvo [krievu] karavīri.” 
(Izraksts no Viesu grāmatas.)

Mājas un vietas izvēle ir laba 
sēkla kultūras un literārās vides 

nozīmīgām aktivitātēm. Katrs, 
kas šajās mājās ciemojies, atzīmē 
saimnieces Almas Brasliņas (1907–
1976) viesmīlību, dārza ainavisko 
skaistumu un dabā izjusto mieru, 
klusumu un dvēselisko saderību.

“1957. gadā ierodas dzīvot diri
ģents Hermanis Prūsis. Ziemas viņš 
pavada Rīgā, vasaras “Brasliņās”, 
pasniedzot apkārtējo iedzīvotāju 
bērniem mūzikas stundas. 1958., 
1959. un 1963. gada vasarās dzīvo 
gleznotājs Harijs Veldre ar ģimeni. 
1957.  gada vasarā verandu noīrē 
gleznotājs Aleksandrs Toropins. Ve
randā viņš glezno, bet dzīvo blakus 
mājās ar sievu un diviem dēliem. 

Brasliņas apmeklējuši glezno
tāji: Jānis Pauļuks, Leo Kokle, Jānis 
Ivanovs, Dancovs, Melnārs, Siliņš, 
Andersons, Klēbachs un vēl daudzi 
citi mākslinieki. 1960. gadā uzcelts 
namiņš, kas kalpojis kā sarga būdiņa 
un mantojis dažādus nosaukumus – 
Rožu namiņš, Mīlas namiņš, zvanu 
mājiņa, dārza būda. Putnu karalis 
Kārlis Grigulis nosaucis zvanu māji
ņu par savu dārza būri.

Dārza izveidošana sākusies 
1962. gadā. Izmūrētas trīs rozā kāp
nes un izrakts ceļa malā dīķis.1963. 
gadā izrakts līkais kanāls un apdēs
tīts ar upeņu krūmiem. 1964. gadā 
pāri kanālam uzcelts bērza tiltiņš ar 
nodēvējumiem: baltais tiltiņš, bērza 
tiltiņš, sudrabtiltiņš, Aspazijas ne
drošais tilts un citi. 1962. gadā pie 
dīķa Jānis Pauļuks iedēstījis papeles. 
1965. gadā 3. jūlijā dārzā iedēstīts 
filozofa Imanuela Kanta koks un uz
mūrēta akmens beka vecā vītola cel
ma vietā. 1965. gadā iedēstītas divas 
sarkanās kļavas un viens sarkanais 
ozols.” (Izraksts no Viesu grāma
tas.) Mūsdienās maz kas saglabājies 
no dārza sākotnējās izveides. Arī no 
vecāku stādītajām piecām sudrabeg
lēm saglabājusies viena. 

Tikpat nepamanāma un dzīvo
šanai nederīga ir vecvecāku māja 
“Mazbrasliņas”, kuras īpašnieki ilgus 
gadus vairs nav pašmāju ļaudis. Mā
ras atmiņā tēva Jāņa Brasliņa un viņa 
vecāku Jūlija Brasliņa un Alvīnes 
Brasliņas mājas liktenis: ““Mazbras
liņas” tēvs pārdeva sava darba biedra 
sievai Annai Krastiņai un viņas mā

sai Skaidrītei Bruņiniecei. Pēc māsu 
aiziešanas mūžībā māju mantoja tre
šā māsa Ausma Skaldere, kura māju 
pārdeva Paulam Lapsam.” Šodien 
paveras visai nepievilcīga ainava.

Senu notikumu apvīts ir arī stāsts 
par Brasliņu māju tuvumā esošo Ka
rātavu grāvi. Māra Brasliņa par to 
zina teikt, ka “tas rakts Pētera I laikā 
ar rokām, lai aizvadītu Mazās Juglas 
ūdeņus. Grāvja sākumu var meklēt 
netālu no tilta, kas Rīgas–Ērgļu šo
seju ved pāri Mazajai Juglai un bei
dzas netālu pie Brasliņu mājām, tas 
ietek Piķurgas upītē. Grāvja krastā 
ir neliels paugurs, karātavu kalniņš, 
kur kungu laikos kārti cilvēki, tādēļ 
dabūjis savu nejauko nosaukumu”. 

Mājas iedzīvē senā godība roda
ma priekšmetiskajās liecībās – Vīnes 
krēslos, ko ražoja Rīgā, Almas Bras
liņas goda tērpos, interjera mēbelēs 
un mākslinieku dāvinātajās gleznās. 
Vēsturiski sena ir Māras vecāku kāzu 
dienas dāvana – ozola galds (1937), 
jūgendstila formu etažere, jūgend
stila skapis, kurā aizvien vēl glabājas 
greznie koncerttērpi, ko veido oriģi
nāli pašrocīgi izšuvumi un neparasti 
rotājumi. Pie to izveides savu roku 
pielikusi aktrises Bertas Rūmnieces 
draudzene un šuvēja Ieva Zutis.

Par “Brasliņu” māju kā kultū
ras darbinieku iemīļotu vietu un 
kolhoza “Ļeņina ceļš” bibliotēkas 
izveidi 1951. gada 5. decembrī un 
tās darbību līdz 1962. gada aprīlim 
plaši aprakstīts grāmatā “Mēs stās
tām par Stopiņu novadu”*. 

Dabas un cilvēka mijiedarbībā 
radīta kultūrvide ir “Brasliņu” māju 
lielākā vērtība. Iespējams, daudziem 
nezināma mākslinieku “kopienas” 
radošā darbnīca ārpus Rīgas. Tā 
mūsdienās zināmām personībām 
devusi pamatu dažādām kultūras 
izpausmēm mākslinieciskajā izteiks
mē un intelektuālā pārdzīvojumā, 
kas stāstu un leģendu veidā dzīvo 
līdz pat mūsdienām, atklājot un iezī
mējot savas darbības daudzveidību.

Daiga Brigmane, 
projekta vadītāja, Stopiņu  

novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja 
* Zvaigznīte, B. (2005) Mēs stāstām 

par Stopiņu novadu. Rīga: Pētergailis, 
199.–202. lpp.

Senās mājvietas Stopiņu novadā•

Kultūrainaviskās viensētas
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Pasākumi decembrī•
BIBLIOTĒKĀS
ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ

tematiska izstāde “3.  decem-
bris  – eiropas diena cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām”.

9.  un 12.  decembrī pašrocīgi 
gatavotu dāvanu meistardarbnī-
ca “Ziemassvētku prieks” sadarbī-
bā ar Ulbrokas dienas centru.

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
tematiskas izstādes: “to visu, 

kas bij’ pagājībā rakts, Ceļ augšā 
siltā pavasara nakts...” edvartam 
Virzam – 130.

kriminālromānu rakstniekam 
Andrim kolbergam – 75.

Āksts un traģiķis. edgaram Lie-
piņam – 85.

14.  decembrī plkst. 14 “es izla-
sīju!”. Pasākums bērnu, Jauniešu 
un Vecāku žūrijas ekspertiem un 
tiem, kuri vēlas pievienoties ek-
spertu komandai.

DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ

7.  decembrī plkst. 13  ziedu iz-
gatavošana no zīdpapīra, sveču 
izgatavošana; plkst. 14.30 inter-
kulturālās dejas.

14.  decembrī plkst. 13 ziepju 
liešana, iesaiņošana; plkst. 14.30 
interkulturālās dejas.

10. un 17. decembrī plkst. 18 – 
itāļu valoda pieaugušajiem. 

12. un 19. decembrī itāļu valo-
da bērniem, skolēniem.

6., 13. un 20. decembrī plkst. 15 
smilšu terapijas nodarbības bēr-
niem un skolēniem.

10. un 17.  decembrī plkst. 15 
lugas iestudējums  – mēģinājumi 
bērniem un skolēniem.

26. decembrī plkst. 11 Ziemas-
svētku eglīte, bērnu un skolēnu 
sagatavotais uzvedums.

Sestdienās  – tapošanas nodar-
bības pieaugušajiem no 13.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
Rūķu darbnīcas decembrī:
6., 7.un 12.  decembrī no plkst. 

16–20 rotājumu gatavošana eglei 
un mājai.

13., 14. un 12.  decembrī no 
plkst. 16 līdz 20 Ziemassvētku ap-
sveikumu kartiņu gatavošana.

19. decembrī plkst. 16 Ziemas-
svētku eglītes rotāšana.

21. decembrī no plkst. 12 kon-
kurss tētiem un dēliem – Ziemas-
svētku dāvanas “Ēdamgalds put-
niem” gatavošana.

20. decembrī plkst. 16 Ziemas-

svētku eglīte “Skolas bērni”.
No 10. decembra Upesleju kul-

tūras centrā apskatāma mākslas 
akadēmijas studentes Zanes tu-
čas gleznu izstāde.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
12. decembrī no plkst. 17 ziepju 

gatavošanas darbnīca Ziemas-
svētku dāvanām. 

21. decembrī Ziemassvētku eg-
lītes dekorēšana.

26. decembrī Ziemassvētku eg-
līte bērniem.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
No 5. līdz 12. decembrim Floris-

tikas nodarbību dalībnieku darbu 
izstāde.

9.  un 12.  decembrī pašrocīgi 
gatavotu dāvanu meistardarbnī-
ca “Ziemassvētku prieks” Ulbrokas 
bibliotēkā.

14. decembrī no plkst. 13 pipar-
kūku mājiņu gatavošana.

No 16. līdz 20. decembrim Zie-
massvētku un Jaungada apsvei-
kumu kartiņu veidošana.

27. decembrī bērnu un jaunie-
šu tikšanās “Jauno gadu sagaidot”.

trešdienās no plkst. 18 līdz 20 
turpinās plastikas rotu veidoša-
nas nodarbības.

Sestdienās tapošanas nodarbī-
bas teterevu fonda projekta ietva-
ros “Stopiņu novada māmiņu ra-
došā izglītošanās biedrībā “māra”“.

SPORTS
7. decembrī plkst. 9.45 sacensī-

bas peldēšanā “Ziema 2013 Stopi-
ņu peldbaseins” Ulbrokas sporta 
kompleksa peldbaseinā.

Ulbrokas/FS Masters virslīgas 
mājas spēles Ulbrokas sporta 
kompleksā:

15. decembrī plkst. 15 Ulbroka/
FS Masters–RTU.

22. decembrī plkst. 15 Ulbroka/
FS Masters–Valmiera.

“Stopiņu NHk” sieviešu hand-
bola komandas spēles Ulbrokas 
sporta kompleksā: 

7.  decembrī plkst. 15  Stopiņu 
NHk-Dobeles SS/ReiR.

“Stopiņi NHk” vīriešu handbola 
komandas spēles Ulbrokas sporta 
kompleksā:

7.  decembrī plkst. 15 Stopiņu 
NHk-Dobeles Tenax.

Vīriešu futbola komandas “Sto-
piņi” mājas spēles telpu futbolā 
Ulbrokas sporta kompleksā:

11. decembrī plkst. 18.50 Stopi-
ņi–MultiCo.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Tā kā saule ābeļziediem,
Esiet savas bērnam klāt,

Lai no Jūsu mīlestības,
Viņš var mūžu darināt.

Angelinu Gasperoviču, Artjomu Vasiļjevu, Janu Šibkihu, 
Dēvidu Jarmoļuku-Krūmiņu, Emīliju Putniņu, 

Undīni Rusku, Radionu Liepiņu. 

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILEJĀ!

Ne dzīvesprieks,ne labestība
Lai, gadiem ejot, nepazūd,
Lai sirdī bagāti mēs būsim,

Tad spēsim arī laimi gūt.

Valdi Grinfeldu, Irinu Podrezu, Elmāru Balkovski, 
Ļubovu Borhovu, Aivaru Cēsnieku, Margu Klinku, 
Ivanu Kurpinoviču, Gunāru Kuzminu, Elitu Teteri, 

Jekaterinu Sautu, Janīnu Beinaroviču, Lidiju Pučkovu, 
Antoņinu Smirnovu, Mirdzu Eglīti.

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI

Tikai atmiņas klusas,
Kā mīļi un zināmi soļi

Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.

Emīlija Žagare, Jeļena Ķibule, Lūcija Rikse, 
Raisa Tunne, Vladimirs Krjučkovs,

Skaidrīte Strauta.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

izsaku pateicību PA “Stopiņu ambulance” darba kolektīvam 
par izrādīto profesionalitāti, iejūtību un atsaucību. Vēlu mūsu 
medicīniskajam personālam veselību, izturību un veiksmi.

Zinaīda Troščenko
Stopiņu novada bāriņtiesa 

9. decembrī no plkst. 14 līdz 17 bāriņtiesas 
telpās aicina interesentus ierasties uz 

konsultāciju par 

ģimenes tiesību 
jautājumiem:

 laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu un 
saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības 

noteikšanu, kā arī par aizgādnības nodibināšanu.
Stopiņu novada bāriņtiesa

7. decembrī plkst. 18 
Ulbrokas kultūras namā
Stopiņu novada VPDK 
“Luste” jubilejas 

koncerts
“15 gadi kamolā tīti…”

ieeja brīva!

Pastkaršu izstāde Stopiņu novada 
vēstures muzejā

“Ziemassvētki pastkastē 
vol. 3” 

11.12.2013.–14.01.2014.

14. decembrī plkst. 18 
Ulbrokas kultūras namā

Stopiņu novada sieviešu kora 
“Madara” 40 gadu jubilejas 

koncerts
“Skaņas no gaismas”

ieeja brīva!
 

Gaismiņu iedegšana 
Ziemassvētku eglītēs 

Stopiņu novadā
kopā ar rūķiem un ziemeļbriedi 

Rūdolfu
otrdien, 10. decembrī:

plkst. 18 Ulbrokā sporta laukumā 
pie domes;

plkst. 18.40 Sauriešos;
plkst. 19.30 Upeslejās;

ceturtdien, 12. decembrī:
plkst. 18 Līčos;

plkst. 18.40 Cekulē;
plkst. 19.30 Jaunsišos;
plkst. 20.30 Saulīšos;

sestdien, 21. decembrī, plkst. 16
pasākums lieliem un maziem –

pirmo reizi iedegsim 
gaismiņas lielajā eglē 

Stopiņu novada Līgo parkā!
Dziesmas, rotaļas, danči tautiskā 

garā, ziemas saulgriežu skaistākās 
tradīcijas – masku gājiens un bluķa 

vilkšana, piparkūkas un saldumi

21. decembrī Ulbrokas kultūras 
namā viesojas baltinavas 

dramatiskais kolektīvs “Palādas”
ar Danskovītes izrādes 

“Ontans i Anne” 6. daļu 
“Ontans i Zīmassvētki”

izrādes: plkst. 16 un 19
ieeja uz teātri: Ls 2, pensionāriem, 
represētajiem un jauniešiem līdz 

18 gadu vecumam – Ls 1, bērniem 
līdz 7 gadu vecumam ieeja brīva.

biļešu iepriekšpārdošana 
Ulbrokas kultūras namā, zvanot 
pa tālr. 29804210 (Raja), sākot 

no 5. novembra. biļetes būs 
nopērkamas arī izrādes dienā 

Ulbrokas kultūras namā. 
izrāžu laikā darbosies kafejnīca.

Pēc izrādes – balle “Pretī 
Ziemassvētkiem” kopā ar grupu 

“Pusnakts” no Cēsīm.
ieeja uz balli – Ls 2 (derīgas arī 

uz teātri iegādātās biļetes). Līdzi 
vēlams “groziņš”.

izrāžu laikā būs iespēja iegādāties 
izdevniecības “Nordik” grāmatas.

22. decembrī plkst. 12 
Ulbrokas kultūras namā 
“Nākotnes cirks”

ieeja: Ls 2,50, pensionāriem un repre-
sētajiem Ls 2, bērniem līdz trīs gadu 

vecumam (ieskaitot) ieeja brīva. biļetes 
būs nopērkamas pasākuma dienā Ul-
brokas kultūras namā (biļešu tirdznie-
cība sāksies stundu pirms pasākuma).

Bāriņtiesa informē•

Pateicība•

Jaungada naktī Ulbrokas kultūras namā

“Disko – Eiro”!
Ieeja no plkst. 1 naktī.

Vietu skaits pie galdiņiem – ierobežots!
Ieeja: ekskluzīvi tikai šajā Jaungada naktī –

 bez latiem un bez eiro!


