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20. janvāra vakarā Stopiņu no-
vada iedzīvotāji pulcējās Ul-
brokā pie Barikāžu akmens, lai 
pieminētu varoņus, kuri pirms 
23 gadiem sargāja dzimteni no 
ienaidnieka uzbrukuma. Kup-
lais zemessargu un jaunsar-
gu pulks radīja īpaši pacilātu 
noskaņu, sanākušos sildīja ne 
tikai atmiņas, bet arī ugunsku-
ra liesmas.

Kā ik gadu, atceres pasākums sā-
kās ar klusuma brīdi, lai godinā-
tu tos barikāžu dalībniekus, kuru 
vairs nav starp mums. Stopiņu 
novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pumpurs izteica atzinību esoša-
jiem un vēl topošajiem Latvijas 
valsts sargātājiem – zemessargiem 
un jaunsargiem. 1991. gada janvā-
ris bija vienojošs laiks, kad dros-
mīgie un patriotiski noskaņotie 
iedzīvotāji vienojās kopīgiem spē-
kiem, lai aizsargātu savu valsti un 
mūsu visu nākotni brīvā Latvijā.

Šis barikāžu piemiņas brīdis 
bija īpašs ar to, ka kādreizējai Sto-
piņu novada iedzīvotājai Lonijai 
Kossovičai tika pasniegta „1991. 
gada barikāžu dalībnieka piemi-
ņas zīme”. Deviņdesmito gadu 
vidū Lonija pārcēlās uz dzīvi Rīgā 
un nebija saņēmusi apbalvojumu 
līdz ar citiem novada barikāžu 
dalībniekiem. Stopiņu novada 
priekšsēdētāja vietniece Vita Pau-

Ir apstiprināts Stopiņu novada 
pašvaldības budžets 2014. ga-
dam. Finansējuma sadalījums 
ir redzams „Tēvzemītē”, kā arī 
klāt pievienota tabula, kāds ir 
procentuālais pieaugums vai 
samazinājums (salīdzinājumā 
ar 2013. gada budžeta izpildes 
rādītājiem) šī gada budžetā. 
Šogad pašvaldības iestāžu 
skaitu ir papildinājis vēl viens 
dienas centrs – „Līči”. 

Lielākie darbi, kurus plānots 
izdarīt 2014. gadā vai uzsākt 
projektu realizāciju

Infrastruktūra un attīstība 
Tiks realizēts Ulbrokas vidus-
skolas ceturtā stāva otrās kārtas 
projekts – izbūvētas telpas, ie-
kārtoti kabineti, lai skolēni varē-

tu uzsākt mācības šajās telpās 1. 
septembrī, siltinātas un krāsotas 
ārsienas – 22 370,00 eiro. Pēc teh-
niskā projekta izstrādes plānotais 
finansējums ir 294 110,00 eiro, 
bet iepirkuma rezultātā finansē-
jums tiks precizēts.

Otrs lielākais projekts Ul-
brokas vidusskolai ir skolas ēkas 
siltināšana, kuras realizācijai jau 

esam piesaistījuši KPFI finanšu 
līdzekļus un nodrošināsim pašval-
dības līdzfinansējumu 44% apmē-
rā (DRN (dabas resursu nodokļa) 
budžets). Kopējās plānotās pro-
jekta izmaksas – 339 370,00 eiro.

Tiks izstrādāts Ulbrokas vi-
dusskolas ēdināšanas kompleksa 
renovācijas projekts –3980,00 eiro. 
Tiks izbūvēta iebrauktuve un gā-

jēju celiņš no stāvvietas uz skolas 
asfaltēto laukumu (gar Lāčplēša 
ordeņa kavalieru pieminekli) – 
10 740,00 eiro.

Stopiņu pamatskolā tiks 
pabeigti iesāktā projekta dar-
bi – skolas fasādes dekoratīvais 
apmetums un krāsošana, jaunās 
katlumājas palīgtelpu apdares 
darbi, ieskaitot flīzēšanu un krā-
sošanu. Plānotais finansējums – 
 67 300,00 eiro. Tiks meklēts fi-
nansējums arī virtuves un ēdnīcas 
izbūvei.

Tiks pabeigta Stopiņu novada 
Ulbrokas kultūras centra tehniskā 
projekta izstrāde un uzsākta kul-
tūras centra būvniecība. Tehnis-
kā projekta izstrāde – 101 960,00 
eiro – un 500 000,00 eiro būvnie-
cības darbu uzsākšanai.

Tiks renovēts esošais Ulbrokas 

kultūras nams – 222 350,00 eiro 
(DRN budžets).

Tiks pabeigti PII „Pienenīte” 
vecā korpusa jumta izbūves un 
siltināšanas darbi – 484 410,00 
eiro (DRN budžets).

Sauriešu ciema Volgas un 
Mežmalas ielas meliorācijas sis-
tēmas izbūve – 60  190,00 eiro 
(DRN budžets).

Tiks nomainīta siltumtrase 
Radiostacijas ciematā.

Tiks izbūvētas jaunas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
Gaismas internātpamatskolai – 
50 000,00 eiro (DRN budžets).

Turpinās elektrotīklu sagata-
vošana, rekonstrukcija un nodoša-
na a/s „Sadales tīkls” Cekules un 
Sauriešu ciemā – 100 00,00 eiro.

„Sauriešu, Upesleju ciema  

Patriotiskā dzirksts – barikādes

lāne pasniedza piemiņas zīmi un 
pateicās par Lonijas ieguldījumu 
Ulbrokas posteņa darbībā 1991. 
gada barikāžu laikā. Emocionālā 
uzrunā Lonija Kossoviča atklāja, 
ka jūtas ļoti pagodināta atrasties 
šeit, uzsverot, ka mūsu nākotne 
ir mūsu bērni, kuriem sirdī ir 
jāatvēl vieta mīlestībai pret savu 
dzimteni. Šos vārdus papildinā-
ja arī jaunsargu vadītājs Sandijs 
Krastiņš, aicinot katru klātesošo 
veidot stipru un patriotisku nā-
kotni Latvijai.

1991. gada barikāžu dalīb-
nieks, Zemessardzes 19. bataljona 
Veterānu apvienības priekšsēdē-

tājs Uldis Rumba atgādināja, ka 
barikāžu laiks bija cerību laiks. 

Neraugoties uz to, ka Latvija ir 
maza valsts, tās iedzīvotājiem  
ir liela ticība saviem spēkiem, un, 
pateicoties tai, mēs esam ieguvuši 
brīvību un varam dzīvot vienā no 
retajām mazajām valstīm, kas ir 
neatkarīga.

Barikāžu dalībnieks, Ulbrokas 
posteņa dežurants H. Čerāns da-
lījās savās atmiņās par 1991. gada 
janvārī pieredzēto un aicināja jau-
niešus novērtēt izcīnīto brīvību.

Pēc aizkustinošām runām un 
dziesmām sanākušos priecēja 
krāšņa uguņošana, pēc kuras, lai 
atsauktu atmiņā kopības izjūtu 
barikāžu laikā, katrs tika cienāts 
ar karstām desiņām un siltu, vese-
līgu tēju. Vakars noslēdzās Ulbro-
kas kultūras namā, kur kompo-
nista un pianista Māra Lasmaņa 
Latvijai veltītās dziesmas dziedāja 
Vita Baļčunaite un Andris Daņi-
ļenko. Skatītāji dziedāja līdzi un 
lūdza atkārtot skaistākās dziesmas 
tik ļoti tās visus aizkustināja.

Paldies visiem, kuri pieda-
lījās, pieminēja un dalījās savās 
atmiņās!

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/35653.html?t=foto

Ieva Rūtiņa, 
rsu Komunikācijas 

fakultātes 2. kursa studente,
Inese Skrastiņa, 

stopiņu novada domes sa-
biedrisko attiecību speciāliste

Stopiņu novada pašvaldības plānotie lielākie padarāmie darbi 2014. gadā

Turpinājums  2. lpp.
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ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīklu rekonstrukcija”.  
Projektu plānots pabeigt 2015. 
gadā. Projektam ir piesaistīts 
ERAF finansējums. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 1 940 000,00 eiro.

Ulbrokas vidusskolas ūdens 
ņemšanas baseina izbūve atbilstoši 
tehniskā projekta risinājumam – 
26 320,00 eiro.

Cekules dienas centra ēkas 
siltināšanas projekta izstrāde un 
realizācija – 35 760,00 eiro (DRN 
budžets).

Meža teritorijas (10,2 ha) at-
tīrīšana no sprādzienbīstamajiem 
priekšmetiem, ēku demontāža un 
aizvešana, Cekule – 21 340,00 eiro 
(DRN budžets).

Dreiliņu un Mazās Juglas 
labā krasta grāvju un ūdenste-
ču tīrīšanas projekta izstrāde 
un realizācija atbilstoši veikta-
jai izpētei un izpētes rezultātā 
izstrādātajiem darbības plā-
niem, lai mazinātu plūdu ris-
kus Stopiņu novada teritorijā, –  
200 000,00 eiro (DRN budžets).

Tiks uzsākta Stopiņu novada 
teritoriālplānojuma izstrāde, tiek 
sagatavoti jauni karšu materiāli, 
grafiskās daļas izstrāde, tematis-
ko plānojumu izstrāde (tūrisms, 
transports), trokšņu modelēšana 

ciemos, tiek izstrādāti lokālplāno-
jumi atsevišķām novada teritori-
jām – 40 000,00 eiro.

Tiks uzstādīti āra trenažie-
ri Sauriešu un Līču ciemā, šim 
projektam tiks piesaistīti ES pro-
grammas LEADER finanšu līdzek- 
ļi – 28315,00 eiro.

Brauktuvju pārbūve un auto-
stāvvietu ierīkošana pie daudz-
dzīvokļu mājām un iestādēm 

Institūta iela 30, Ulbroka – 
24 470,00 eiro.

Upeslejas 8, Upeslejas – 
57 630,00 eiro.

Stopiņu pamatskolas gājēju ce-
liņa izbūve un iekšpagalma terito-
rijas labiekārtošana – 9530,00 eiro.

Dienas centra „Līči” terito-
rijas labiekārtošanas darbi atbil-
stoši tehniskajam projektam –  
77 100,00 eiro.

Institūta iela 34, Ulbroka – 
65 740,00 eiro.

Institūta iela 15, Institūta iela 
17, Ulbroka – 77 260,00 eiro.

Laukums no Institūta ielas 36a 
līdz atkritumu konteineru lauku-
mam (vēl tiek izstrādāts tehnis-
kais projekts).

Gājēju celiņa izbūve no Insti-
tūta ielas 36 līdz veikalam „TOP”.

Ielu, ceļu rekonstrukcija un 
būvniecība

Ozolu ielas rekonstrukcija, 
Dreiliņi (jau ir veikts iepirkums) –  

259 000,00 eiro.
Īves ielas posma izbūve Drei-

liņos – 6550,00 eiro.
Dienvidu ielas posma as-

faltēšana līdz valsts autoceļam  
P-4 – 84 630,00 eiro.

Iebrauktuve Līču ciemā no 
valsts autoceļa P-4 līdz atkritumu 
konteineru laukumam (finansē-
jums vēl tiek aprēķināts, bet bu-
džetā ir paredzēti 30 000,00 eiro).

Getliņu ielas posma izbūve, 
Rumbula – 72 880,00 eiro.

Tilta pār Mazo Juglu Upeslejās 
rekonstrukcija – 191 100,00 eiro.

Acones ielas posma rekon-
strukcija un paplašināšana no 
Institūta ielas līdz krustojumam 
ar ceļu Līdaciņās – Pundurīši – 
126 100,00 eiro.

Ceļa no Upesleju tilta līdz in-
ternātskolas robežai rekonstrukci-
ja, 2 „gulošo policistu” izbūve –  
72 120,00 eiro.

Gājēju celiņa izbūve no Līgo 
parka līdz Ulbrokas vidusskolai –  
va/s „Latvijas Valsts ceļi” ir pare-
dzēts finansējums projekta reali-
zācijai, bet sakarā ar to, ka viens 
zemes īpašnieks, kura īpašumu 
daļēji skāra izstrādātais celiņa 
projekts, projektu nesaskaņoja, 
projekts tiek daļēji pārstrādāts tā, 
lai šī īpašnieka zeme netiktu skar-
ta. Darbus plānots uzsākt jūlijā.

Finansējums no budžeta līdzek-

ļiem pilnībā nav pieejams Stopiņu 
novada Ulbrokas kultūras centra 
būvniecībai – tiks meklētas iespē-
jas ES finansējuma piesaistei, kā arī 
meklēsim iespējas piesaistīt papil-
du finanšu līdzekļus infrastruktūras 
objektiem – ceļiem, ēku siltināšanai, 
rekonstrukcijai u.c. Pašvaldības kre-
dītportfelis uz šī gada 1. janvāri ir 
3,37%, tas ir pietiekami zems rādī-
tājs, un pašvaldība plāno izmantot 
kredītiespējas no Valsts kases.

Finansējuma summas dau-
dziem projektiem ir uzrādītas 
pēc tehniskā projekta izstrā-
des aprēķinātajām tāmēm. Tiks 
veikti iepirkumi – projekta rea-
lizācijas finansējums mainīsies. 
Visi iepirkumi Stopiņu novada 
domē ir atklāti, ikviens, kas ie-
sniedzis pieteikumu, var pieda-
līties un arī piedalās pieteikumu 
atvēršanā, visi uzņēmēji redz ie-
pirkumu piedāvājumu. Lūgums 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
sekot iepirkumu sludinājumiem 
mājaslapā, sadaļā – publiskie 
iepirkumi http://www.stopini.lv/ 
public/31713.html – un informēt 
ar lūgumu piedalīties iepirkumā 
sev zināmos potenciālos konkrētā 
izsludinātā projekta realizētājus. Ir 
bijuši gadījumi, kad uz iepirkumu 
nav pieteicies neviens pretendents, 
iepirkums ir jāsludina atkārtoti 
vai jāveic cita veida normatīvajos 

aktos noteiktās kārtības darbības, 
tas attālina projekta realizācijas 
laiku pat uz vairākiem mēnešiem.

Šajā rakstā ir uzskaitīti tikai 
lielākie padarāmie darbi, tiem 
papildus visās izglītības iestādēs, 
citās iestādēs un struktūrvienībās 
ir paredzēti finanšu līdzekļi re-
montdarbiem, pamatlīdzekļu un 
inventāra iegādei, kultūras, sporta 
un jauniešu pasākumu organizē-
šanai, teritorijas labiekārtošanai. 
Būtiski palielināts sociālais bu-
džets. Par iespējamo sociālo at-
balstu lūgums vērsties pie sociālā 
dienesta darbiniecēm vai iepazīties 
mājaslapā www.stopini.lv, sadaļā –  
pašvaldība→dome→normatīvie 
akti→saistošie noteikumi http://
www.stopini.lv/public/32984.html, ar 
saistošajiem noteikumiem „Par so-
ciālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības saņemšanas kārtību Stopi-
ņu novadā” (spēkā no 08.01.2014.) 
un „Pašvaldības palīdzība Stopiņu 
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot 
ienākumus” (spēkā no 08.01.2014.). 

Cerot uz kopēju sadarbību 
un visu plānoto darbu labu un 
kvalitatīvu izdošanos –

Jānis Pumpurs, 
priekšsēdētājs
Vita Paulāne, 

priekšsēdētāja vietniece
Andris Kurzemnieks, 

izpilddirektors

Sākums 1. lpp.

Fotokonkurss „Stopiņu novads 
četros gadalaikos” notika no 
2012. gada 1. decembra līdz 
2013. gada 30. novembrim. 
Konkursa četrās kārtās dalīb-
niekiem bija jāiesūta fotogrāfi-
jas atbilstoši gadalaikiem, kas 
bija arī katras kārtas tēma –  
„Ziema”, „Pavasaris”, „Vasara” 
un „Rudens”. 

Konkursa žūrija izvērtēja visas 
iesūtītās fotogrāfijas un noteica 
labākās katrā kārtā.

Fotokonkursa kopvērtējumā 
1. vietu  ieguva Valdis Belovs,  
2. vietu – Renāte Priede, 3. vietu –  
Jānis Slišāns. Apsveicam! Apsvei-
cam arī visus pārējos dalībniekus, 
kas gada garumā aktīvi piedalījās 
konkursā un iesūtīja fotogrāfijas! 

2014. gada 16. janvārī Stopi-
ņu novada domē notika konkursa 
fotoizstādes atklāšana un laureātu 
apbalvošana.

Caur fotoobjektīvu ieraudzītajā 
atklājās mūsu novada iedzīvotāji, 
skaistās dabas ainavas un burvī-
gi dzīves mirkļi visās gada krāsās. 
Šogad pirmo reizi veidojot Stopiņu 
novada kalendāru, izvēlējāmies tieši 
fotokonkursā iesūtītās fotogrāfijas. 

Noslēdzies fotokonkurss „Stopiņu novads četros gadalaikos”

No kreisās: Valdis Belovs, Renāte Priede, Jānis Slišāns

V. Belova foto

Stopiņu novada pašvaldības 
plānotie lielākie padarāmie darbi 2014. gadā

Paldies konkursa žūrijai – 
Imantam Prēdelim, Vitai Bangai 
un Rolandam Vēgneram par atbil-
dīgo un nesavtīgo darbu!  Paldies 
visiem dalībniekiem par atsaucību 
un piedalīšanos konkursā!

Fotoizstāde domes telpās būs 
apskatāma līdz Lieldienām. Pēc 
tam izstāde ceļos uz novada die-
nas centriem.

Visas konkursā iesūtītās fo-
togrāfijas un izstādes atklāšanas 
fotogrāfijas apskatāmas: http://
www.stopini.lv/public/34464.html

Stopiņu novada 
pašvaldība,
I. Skrastiņa R. Priedes foto
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STOPIŅU NOVADA DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt Stopiņu novada domes konsolidētā pa-

matbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu 
plāna projekta gala summas saskaņā ar Pielikumu Nr.1, 
Pielikumu Nr.2 un Pielikumu Nr.3.

Ņemot vērā, ka veikts budžeta izdevumu samazinājums, 

iestādēm (pašvaldība, pašvaldības policija, Būvvalde, Sporta kom-
plekss, Stopiņu baseins, Ulbrokas bibliotēka, Sauriešu bibliotēka, 
Kultūras nama pasākumi, PII “Pienenīte”, Stopiņu pamatskola, 
Ulbrokas vidusskola, Bāriņtiesa, d/c Upeslejas, d/c Saurieši, d/c 
Cekule, d/c Līči, Sociālais dienests), kurām izdevumi 2014.gadā 
samazināti, saskaņā ar Pielikumu Nr.2 vienas nedēļas laikā (ne 

vēlāk kā līdz 2014.gada 21.janvārim) iesniegt Stopiņu novada 
domes Finanšu vadības analīzes un grāmatvedības nodaļā 
precizēto izdevumu plāna sadalījumu 2014. gadam.

Stopiņu novada domes Finanšu vadības analīzes un 
grāmatvedības nodaļai uzdot sagatavot saistošos notei-
kumus “Par Stopiņu novada budžetu 2014. gadam”.

Klasifikācijas 
kods rādītāju nosaukums 2013. gada izpilde, 

LVL 
2014. gada plāns, 
Eur

% pret 2013. gada 
izpildi 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 998 840 1 406 393 -1,04

03.000 sabiedriskā kārtība un 
drošība 217 341 392 605 + 26,95

06.000 teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 4 096 755 7 225 005 + 23,95

07.000 Veselība 149 606 242 892 + 14,10
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 487 396 975 302 + 40,63
09.000 Izglītība 4 176 183 6 887 418 + 15,91
10.000 sociālā aizsardzība 417 741 900 343 + 51,47

KOPā 10 543 862 18 029 958 + 20,18

Stopiņu novada domes 15.01.2014.
saistošie noteikumi Nr.1/14

“Par Stopiņu novada budžetu 2014. gadam”

Stopiņu pašvaldības 2014. gada konsolidētā izdevumu plāna salīdzinājums ar 2013.gada 
izpildi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pielikums nr. 1 
“Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2014. gadam.”

Pielikums nr. 2
Konsolidētā pamatbudžeta izdevumu plāns 2014. gadam

Pielikums nr. 3
2014. gada konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu pāns EUR
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Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie 
tīkli”

Paredzētās darbības nosaukums: Elektropārvades 
tīklu savienojuma „Igaunijas–Latvijas trešais elektropār-
vades tīkla starpsavienojums”.

Paredzētās darbības papildinājumu norises vieta: 
saulkrastu novads, sējas novads, Carnikavas novads, āda-
žu novads, Garkalnes novads, ropažu novads, salaspils 
novads, stopiņu novads.

Informācija par IVN procedūru: pamatojoties uz 
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantu un šā 
likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir 
nepieciešams” 26. punktu, Vides pārraudzības valsts birojs 
2012. gada 8. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 502 par 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 
un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu 
paredzētajai darbībai.

Paredzētās darbības apraksts: lai nodrošinātu pēc 
iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus un mazāku 
ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām, un īpa-
šumiem, elektropārvades līniju (EPL) paredzēts izvietot pa 
jau esošo elektropārvades līniju trasi.  EPL tiks izvietotas 
uz vieniem balstiem, kas būs augstāki un attālums starp 
kuriem būs lielāks.  Elektropārvades līnijas kopējais ga-
rums atkarībā no izvēlētā varianta ir 210 km.

Iespējami divi alternatīvi risinājumi: 1. alternatīva –  
jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve posmā Igau-
nijas–Latvijas robeža–rūjiena un esošās 110 kV elektropār-
vades līnijas rekonstrukcija posmā rūjiena–Aloja–Limbaži–
salacgrīva–rīga un esošās 330 kV elektropārvades līnijas 
rekonstrukcija pa rīgu līdz rīgas tEC-2; 2. alternatīva –  
jaunas elektropārvades līnijas izbūve posmā Igaunijas–

Latvijas robeža rūjiena un esošās 110 kV elektropārvades 
līnijas rekonstrukcija posmā rūjiena–Valmiera un esošās 
330 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Val-
miera–Inčukalns–salaspils–rīgas tEC-2.

sabiedriskajā apspriešanā tiks apspriestas 1. alterna-
tīvas papildu modifikācijas – 1A – Carnikavas apeja pa 
mazāk apdzīvotu teritoriju un 1B – elektropārvades 
līnija no Saulkrastiem līdz Salaspilij tiek virzīta paralēli 
paredzamajai dzelzceļa „Rail Baltica” trasei.

Informācija par paredzēto darbību: interesenti 
iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties 
ar sagatavotajiem materiāliem var:

• a/s „Latvijas elektriskie tīkli” interneta mājaslapā 
www.let.latvenergo.lv;

• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, 
rīgā, interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv;

• a/s „Augstsprieguma tīkls” Dārzciema ielā 86, Rīgā, 
interneta mājaslapā www.ast.lv; 

• attiecīgajās novadu pašvaldībās darba laikā un paš-
valdību mājaslapās.

Paredzētās darbības 1A un 1B modifikāciju sākot-
nējā sabiedriskā apspriešana notiks:

• Sējas novada kultūras namā „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas 
novads, 3.02.2014. plkst. 18.00;

• Garkalnes novada kultūras centrā „Berģi” Brīvības 
gatvē 455, 5.02.2014. plkst. 17.00.

rakstiskus priekšlikumus un viedokļus var iesniegt 
līdz 2014. gada 7. februārim: 

• A/s „Latvijas elektriskie tīkli” Dārzciema ielā 86, Rīgā, 
LV-1073, tālr. 67725272, e-pasts: let@latvenergo.lv;

• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, 
LV-1045; tālrunis 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.

1. Dokumenta 
veids Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments

2. Dokumenta 
nosaukums Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojums

3. Politikas 
joma un nozare 
vai teritorija

Lokālplānojuma robežas saskaņā ar grafisko daļu ir sauriešu ciema dienviddaļa, ko norobežo 
stopiņu novada robeža, sauriešu karjeru ūdens teritorijas krasta līnija un ārējā ceļu nodalījuma 
joslas valsts autoceļiem P5 ulbroka–Ogre, V35 Šķirotava–saurieši, stopiņu novadā jeb 207 īpašumi. 

4. Dokumenta 
mērķgrupas

sauriešu ciema daļas nekustamā īpašuma īpašnieki, kā arī ikviens ar stopiņu novadu saistīts 
interesents – iedzīvotājs, pašvaldība, kaimiņu pašvaldību speciālisti un institūciju pārstāvji, u.c.

5. Dokumenta 
mērķis un 
sākotnēji 
identificētās 
problēmas 
būtība

Lokālplānojuma izstrādes galvenais uzdevums ir noteikt ielu sarkanās līnijas atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot perspektīvos transporta koridorus, paredzot 
inženierkomunikāciju izvietojumu un nodrošinot operatīvā transporta kustību.

6. Dokumenta 
izstrādes laiks 
un plānotā 
virzība

Lokālplānojumu paredzēts izstrādāt 12 gadu laika posmam.
Lēmumu pieņemšana domē par lokālplānojumu:
1) 1. redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu sniegšana – 2014. 
gada septembris–oktobris;
2) pilnveidotās redakcijas apstiprināšana un nodošana publiskajai apspriešanai – 2015. gada 
decembris–janvāris;
3) pilnveidotās redakcijas apstiprināšana un nodošana apspriešanai – 2015. gada februāris–marts;
4) gala redakcijas apstiprināšana un nodošana publiskajai apspriešanai – 2015. gada aprīlis–maijs;
5) ar saistošajiem noteikumiem apstiprina saistošās daļas – 2015. gada jūnijs.

7. Dokumenti

stopiņu novada domes 15.01.2014. sēdes lēmums par izstrādes uzsākšanu. 
Ar spēkā esošo stopiņu novada teritorijas plānojumu un citiem teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem var iepazīties sadaļā Attīstība/ Teritorijas plānošana/ Lokālplānojumu izstrāde 
novada vietnē tīmeklī www.stopini.lv.

8. sabiedrības 
pārstāvju 
iespējas 
līdzdarboties

1. Informāciju izsūtīs visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kas atrodas lokālplānojuma 
teritorijā.
2. Četru nedēļu publiskās apspriešanas laikā sanāksme notiks Ulbrokas kultūras namā 
visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem.
3. Izteikt mutiskus priekšlikumus pirmdienās un ceturtdienās 11–13 un 14–18 attīstības un 
plānošanas speciālistei Inesei Pivarei, tālr. 67910546, inese.pivare@stopini.lv.
4. Iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 
1a, c. ulbroka, stopiņu novads, LV-2130, fakss 67910532; -pasts: novada.dome@stopini.lv.
5. Izstrādes sākumposmā iesniegt priekšlikumus līdz 2014. gada 31. martam.

9. Pieteikšanās 
līdzdalībai

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru 
un/vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu zonējuma maiņas gadījumā. Iesnieguma 
veidlapa pieejama novada pašvaldības vietnē tīmeklī www.stopini.lv sadaļā Attīstība/ Teritorijas 
plānošana/ Lokālplānojuma izstrāde.

10. Atbildīgā 
amatpersona 
un izstrādes 
vadītājs

Izstrādes vadītājs un atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu 
attīstības plānošanas procesā stopiņu novada attīstības un plānošanas speciālists.
Atbildīgā amatpersona – stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece.

Paziņojums par
Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un 
līdzdalības pasākumiem

1. 
Dokumenta 
veids

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments

2. 
Dokumenta 
nosaukums

Stopiņu novada teritorijas plānojums

3. Politikas 
joma un 
nozare vai 
teritorija

stopiņu novada teritorijas plānojums tiek sagatavots 
visai novada administratīvajai 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, institūciju pārstāvji u.c.

5. 
Dokumenta 
mērķis un 
sākotnēji 
identificētās 
problēmas 
būtība

teritorijas plānojuma izstrādes galvenais uzdevums ir 
noteikt prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā 
skaitā funkcionālos zonējumus, publisko infrastruktūru, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī 
citus teritorijas izmantošanas nosacījumus visai novada 
administratīvajai teritorijai, lai varētu paaugstināt dzīves 
vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot 
teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti 
attīstīt ekonomiku un līdzsvarotu privātpersonu un 
sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības 
iespējām.

6. 
Dokumenta 
izstrādes laiks 
un plānotā 
virzība

stopiņu novada teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt 
12 gadu laika posmam.
Lēmumu pieņemšana domē par teritorijas plānojumu:
1) 1. redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un 
institūciju atzinumu sniegšanai – 2014. gada oktobris– 
novembris;
2) pilnveidotās redakcijas apstiprināšana un nodošana 
publiskajai apspriešanai – 2015. gada februāris–marts;
3) pilnveidotās redakcijas apstiprināšana un nodošana 
apspriešanai – 2015. gada aprīlis–maijs;
4) galīgās redakcijas apstiprināšana un nodošana 
publiskai apspriešanai – 2015. gada septembris–oktobris;
5) ar saistošajiem noteikumiem apstiprina saistošās 
daļas – 2015. gada novembris–decembris.

7. Dokumenti

stopiņu novada domes 15.01.2014. sēdes lēmums par 
izstrādes uzsākšanu. 
Ar spēkā esošo stopiņu novada teritorijas plānojumu un 
citiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var 
iepazīties sadaļā Attīstība/ Teritorijas plānošana/ Jauna 
teritorijas plānojuma izstrāde novada vietnē tīmeklī www.
stopini.lv.

8. sabiedrības 
pārstāvju 
iespējas 
līdzdarboties

1. Četru nedēļu publiskās apspriešanas laikā sanāksmes 
notiks Cekulē, Līčos, Rumbulā, Sauriešos, Ulbrokā un 
Upeslejās.
2. Izteikt mutiskus priekšlikumus pirmdienās un ceturtdienās 
11–13 un 14–18 attīstības un plānošanas speciālistei Inesei 
Pivarei, tālr. 67910546, inese.pivare@stopini.lv.
3. Iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot 
stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, c. ulbroka, 
stopiņu novads, LV-2130, fakss 67910532; 
e-pasts: novada.dome@stopini.lv.
4. Izstrādes sākumposmā iesniegt priekšlikumus par 
funkcionālā zonējuma izmaiņām līdz 2014. gada 31. 
martam.
5. Informācija pievienota nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājuma paziņojumā.
6. Izstrādes laikā semināri notiks institūciju un kaimiņu 
pašvaldību pārstāvjiem. Dalība seminārā saskaņā ar 
pašvaldības uzaicinājumu sākumposmā.

9. 
Pieteikšanās 
līdzdalībai

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju 
(vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta 
adresi), kā arī īpašuma nosaukumu zonējuma maiņas 
gadījumā. Iesnieguma veidlapa pieejama novada 
pašvaldības vietnē tīmeklī www.stopini.lv sadaļā Attīstība/ 
Teritorijas plānošana/ Teritorijas plānojuma izstrāde.

10. Atbildīgā 
amatpersona 
un izstrādes 
vadītājs

Izstrādes vadītājs un atbildīgā amatpersona par 
sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu attīstības 
plānošanas procesā stopiņu novada attīstības un 
plānošanas speciālists.
Atbildīgā amatpersona – stopiņu novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietniece.

Paziņojums par
Stopiņu novada teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu un 
līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par paredzētās darbības papildinājumu
ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
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Sakarā ar to, ka Lietuvas Repub-
likā mežacūkām ir apstiprināta 
Āfrikas cūku mēra (turpmāk 
ĀCM) diagnoze un ir noteikta 
ĀCM inficētā teritorija (Druski-
ninku, Traķu, Alītas, Šaļčininku, 
Lazdiju un Varēnas rajona teri-
torijas), Pārtikas un veterinārais 
dienests aicina mājas cūku tu-
rētājus sekot līdzi cūku veselī-
bas stāvoklim un nekavējoties 
informēt veterinārārstu, ja cūkas 
izskatās neveselas vai nobeidzas. 

Slimības ierosinātājs ir ļoti kon-
tagiozs vīruss – ASF-virus. Slimo 
tikai cūku dzimtas dzīvnieki (Sui 
dae): mājas, meža un citu sugu 

savvaļā mītošas cūkas. ĀCM var 
iegūt endēmisku raksturu, ja 
ĀCM vīruss ir iekļuvis mežacū-
ku un citu cūku dzimtas savvaļā 
mītošu cūku sugu populācijā un 
posmkājos, ērcēs –  Ornithodorus 
spp. ĀCM izplatās cūku populā-
cijā tieša vai netieša kontakta ceļā.

Vīruss ir ļoti izturīgs: ārējā vidē 
saglabājas vismaz 11 dienas fēcēs 
(mēslos) apkārtējās vides tempera-
tūrā un vismaz vienu mēnesi kon-
taminētā (aptraipītā) cūku aizgaldā, 
kā arī 1,5 gadus saglabājas asinīs 
pie +4 °C temperatūras, bet liofili-
zētās asinīs pat 8 gadus.

ĀCM vīruss samērā ilgi sa-
glabājas cūku izcelsmes pārtikas 

produktos: 150 dienas cūku lie-
meņos +4 °C temperatūrā, 140 
dienas sālītā cūkgaļā, daudzus 
gadus saldētos cūku liemeņos.

ĀCM vīruss iet bojā tiešos 
saules staros 2–4 stundu laikā, 
karsējot 70 °C temperatūrā 30 
minūtes.

Slimības ierosinātāju novietnē 
var ievest ar iepirktu barību, bet no 
novietnes uz novietni var pārnest ar 
piesārņotu barību, ūdeni, inventāru, 
apģērbu un transporta līdzekļiem, 
termiski neapstrādātām, cūkgaļu 
saturošām virtuves ēdienu atliekām. 

Lai pasargātu mājas cūkas no 
slimībām, ko pārnēsā mežacūkas, 
tai skaitā klasiskā cūku mēra un 

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, ne-
kustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
aprēķinu Stopiņu novada pašval-
dība veiks atbilstoši likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”  
3. pantā noteiktajām NĪN likmēm – 
pilnā apmērā, atbilstoši Valsts zemes 
dienesta aprēķinātajām nekustamā 
īpašuma kadastrālajām vērtībām, 
nepiemērojot nekustamā īpašuma 
nodokļa pieauguma ierobežojumus.

Atvieglojumi nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātājiem atbilstoši 
likumam „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” un Stopiņu novada saisto-
šajiem noteikumiem nr. 9/10 „Par 
atvieglojumu piešķiršanu nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksātājiem 
Stopiņu novadā”.

Nodokļa maksātājs, kam sa-
skaņā ar saistošajiem noteiku-
miem „Par atvieglojumu piešķir-
šanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Stopiņu novadā” ir 
tiesības uz nekustamā īpašuma at-
vieglojumiem (izņemot trūcīgas un 
maznodrošinātas personas), iesnie-
gumu iesniedz līdz 30. aprīlim, lai 
saņemtu atvieglojumus par visu 
taksācijas gadu; līdz 31. jūlijam, 
lai saņemtu atvieglojumus par at-
likušajiem diviem taksācijas gada 
ceturkšņiem; līdz 31. oktobrim, lai 
saņemtu atvieglojumus par atliku-
šo vienu taksācijas gada ceturksni.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus (izņemot trūcīga 
personas, maznodrošinātas perso-
nas, politiski represētas personas, 
1. un 2. grupas invalīdi) piešķir 
ar šādiem nosacījumiem: 

nekustamā īpašuma adrese ir 
nodokļa maksātāja (fiziskas perso-
nas) deklarētā dzīvesvieta vismaz 
vienu kalendāro gadu; taksācijas 
gadam aprēķinātā nekustamā īpašu-
ma nodokļa summa taksācijas gadā 
pārsniedz: fiziskām personām EUR 
28; juridiskām personām EUR 711.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus nepiešķir: 
• ja nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam jautājuma par atvieg-

lojumu piešķiršanu izskatīšanas 
brīdī ir pašvaldības budžetā ie-
skaitāmo nodokļu parādi vai no-
mas maksas parādi par nomāto 
pašvaldības īpašumu;
• nekustamais īpašums netiek uz-
turēts kārtībā atbilstoši LR spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām; 
• uz zemesgabala atrodas ēkas 
vai būves, kas nav pieņemtas eks-
pluatācijā, būvdarbi tiek veikti bez 
būvvaldē reģistrētas būvatļaujas 
vai būvdarbu pārtraukšana nav 
reģistrēta un būve nav iekonservēta; 
• gada laikā pirms jautājuma par 
atvieglojumu piešķiršanu izska-
tīšanas Domes administratīvā 
komisija ir administratīvi sodī-
jusi nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju par pašvaldības saisto-
šo noteikumu neievērošanu.

Pašvaldība par NĪN apmēru 
kārtējam taksācijas gadam paziņo 
maksātājam līdz tā paša gada 15. feb-  
ruārim. Ja maksāšanas paziņojums 
nav saņemts, lūdzam viena mēneša 
laikā par to rakstiski informēt Sto-
piņu novada pašvaldību.

Ja nodokļa maksātājs nav dekla-
rējis dzīvesvietu likumdošanā no-
teiktajā kārtībā un nav paziņojis 
nodokļu administrācijai adresi, kurā 
viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa 
maksātājs likumā noteiktajā termiņā 
nav informējis nodokļu administrā-
ciju par to, ka nav saņemts maksā-
šanas paziņojums, nodokļa maksā-
šanas paziņojums netiek nosūtīts, 
bet nodokļa aprēķins stājas spēkā 
kārtējā taksācijas gada 22. mar - 
tā (likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 6. panta 14. daļa).

NĪN maksājams reizi ceturk- 
snī – 31. martā, 15. maijā, 15. aug-
ustā un 15. novembrī – vienas 
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada 
summas. Nodokli var nomaksāt 
arī reizi gadā avansa veidā (līdz 
pirmajam samaksas termiņam). 
Saskaņā ar likuma prasībām par no-
dokļu maksājuma samaksas termiņa 
nokavējumu maksātājam tiek aprē-
ķināta nokavējuma nauda – no laikā 

nenomaksātā pamatparāda 0,05% 
par katru nokavēto dienu.

Jautājumos par nekustamā 
īpašuma nodokļa apjomu sazi-

nāties ar Lindu Čakši pa tālr. 
67910506, e-pasts: linda@stopini.lv,  
jautājumos par maksājumu uz-
skaiti sazināties ar Aiju Gāte-

ri pa tālr. 67910780, e-pasts:  
aija.gatere@stopini.lv.

Informāciju sagatavojusi 
Linda Čakše, zemes ierīkotāja

Par nekustamā īpašuma nodokli 2014. gadā
Nodokļu maksātāju kategorija Nodokļa samazinājums vai 

atvieglojumi, piezīmes

trūcīgas personas Par mājokli un tam piekritīgo zemi, kurā reģistrēta nodokļa 
maksātāja deklarētā dzīvesvieta

90% (par to periodu, kurā nodokļa 
maksātājs atbilst trūcīgas personas 
statusam)
Nav pašvaldībā jāsniedz iesniegums 
nodokļa samazinājumam

Maznodrošinātas 
personas

Par mājokli un tam piekritīgo zemi, kurā reģistrēta nodokļa 
maksātāja deklarētā dzīvesvieta

70% (par to periodu, kurā nodokļa 
maksātājs atbilst maznodrošinātas 
personas statusam)
Nav pašvaldībā jāsniedz iesniegums 
nodokļa samazinājumam

Daudzbērnu 
ģimenes

 Par mājokli un tam piekritīgo zemi, ja šai personai (pašai vai 
kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī 
ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā 
esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās 
laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz 
trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī 
gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem

50% (atbilstoši likumam)
Nav pašvaldībā jāsniedz iesniegums 
nodokļa samazinājumam

Daudzbērnu ģimenes, kurās ir 5 (pieci) un vairāk nepilngadīgi 
bērni, ieskaitot bērnus pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr 
tie turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai, par mājokli un tam piekritīgo zemi, ja personai 
vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar 
vismaz pieciem no minētajiem bērniem. Atvieglojumu piešķir arī 
tad, ja bērnu skaits palielinās taksācijas gada laikā 
(pēc 1. janvāra).

70% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem)

Daudzbērnu ģimenes, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni, 
ieskaitot bērnus pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr tie turpina 
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības 
iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, par 
mājokli un tam piekritīgo zemi, ja personai vai tās laulātajam 
šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trīm no 
minētajiem bērniem. Atvieglojumu piešķir arī tad, ja bērnu skaits 
palielinās taksācijas gada laikā (pēc 1. janvāra)

50% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem)

Politiski 
represētās 
personas

Par zemi, par mājokli, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā 
vismaz piecus gadus 50% (atbilstoši likumam)

Par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām 
ēkām vai dzīvokļa īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai 
valdījumā vismaz piecus gadus un kurā reģistrēta nodokļa 
maksātāja deklarētā dzīvesvieta 

90% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem)

Īpašumi atrodas 
pie CsA „Getliņi”

Īpašums atrodas CsA poligona „Getliņi” 100 m sanitārajā 
aizsargjoslā, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta 

90% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem)

Īpašums robežojas ar CsA poligona „Getliņi” 100 m sanitāro 
aizsargjoslu, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta

70% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem)

1. vai 2. grupas 
invalīdi

Par nekustamo īpašumu, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja 
dzīvesvieta

50% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem)

1. grupas invalīda Civillikuma noteiktajam pirmās pakāpes 
radiniekam, ja tas pie viņa dzīvo, par nekustamo īpašumu, ja tajā 
ir reģistrēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta

25% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem)

Černobiļas 
avārijas seku 
likvidētāji

Par nekustamo īpašumu, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja 
dzīvesvieta

25% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem)

Juridiskas 
personas

Kas savu darbību uzsākušas stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā pēc 01.01.2010., izveidojot vismaz 20 jaunas 
darbavietas, no kurām 25% ir stopiņu novada iedzīvotāji, piešķirt 
nodokļa atvieglojumu uz 3 gadiem pēc objekta nodošanas 
ekspluatācijā

50% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem)

Āfrikas cūku mēra, PVD atgādina: 
• cūku saslimšanas gadījumā 

ātra un atbildīga saimnieka rīcī-
ba var pasargāt citas dzīvnieku 
novietnes no Āfrikas cūku mēra, 
tāpēc vēlreiz atgādinām – ja cūkas 
izskatās neveselas, nekavējoties 
jāinformē veterinārārsts un/vai 
sava reģiona PVD pārvalde; 

• ja apstiprināsies, ka cūkas 
saslimušas ar Āfrikas cūku mēri, 
saimniecībā tiks veikti slimības 
ierobežošanas pasākumi. Atgādi-
nām, ka valsts cūku īpašniekam 
kompensēs nobeigušos vai slimī-
bas dēļ nokauto dzīvnieku, iznī-
cinātās barības un dezinfekcijas 
dēļ radušos zaudējumus. 

Āfrikas cūku mēris nav bīs-
tams cilvēkiem. 

Kā izsargāties no cūku mēra 1. Cūkas jātur iekštelpās; 
nedrīkst pieļaut to kontaktu ar 
mežacūkām. 
2. Cūkām nedrīkst izbarot 
nomedīto mežacūku gaļas 
atliekas un virtuves atkritumus. 
3. Cūku novietnē nevajag 
ielaist nepiederošas personas 
vai arī jāparūpējas par vienreiz 
lietojamo apģērbu. 
4. Apģērbu, kas valkāts medībās, 
nedrīkst vilkt, dodoties apkopt 
cūkas. 
5. Pie ieejas novietnēs jāizvieto 
dezinfekcijas paklāji. 
6. regulāri jāveic deratizācija. 

Pārtikas un veterinārā 
dienesta Ziemeļpierīgas 

pārvalde
ziemelpieriga@pvd.gov.lv
tālrunis: +37167994423
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Janvārī, barikāžu laika atceres 
mēnesī, viesojāmies pie Ulda 
Sterģa – tēlnieka, Stopiņu no-
vada Goda pilsoņa, atmodas 
laika aktīva dalībnieka. Piedzī-
votais glabājas ne tikai tēlnie-
ka atmiņās, bet arī daudzajos 
fotomateriālos un publikācijās, 
kas raksturo notikumus pirms 
vairāk nekā 20 gadiem.

Barikāžu laiks bija atmodas lai-
ka kulminācija. Pārmaiņu vēsmas 
varēja just jau 1987. gadā, kad Aug-
stākajā padomē gāja karstas diskusi-
jas un cīņas par Jāņu dienas oficiālu 
svinēšanas atļaušanu. Gadu vēlāk 
tika atklāts Līgo akmens, kuru, pēc 
U. Sterģa domām, var uzskatīt arī 
par Stopiņu novada atmodas lai-
ka simbolu. Līgo parka izveide ar 
lielajām iedzīvotāju talkām vieno-
ja cilvēkus. Cilvēki paši organizēja 
darbus, tehniku, strādāja un veidoja 
savu svētvietu. Pateicoties iedzīvotāju 
palīdzībai un līdzdarbībai Līgo parka 
izveides laikā, katrs akmens, katra 
vieta parkā tēlniekam saistās ar kādu 
no palīgiem. Laiku līdz barikādēm 
U. Sterģis atceras kā intensīvu darbu. 
Septiņas dienas nedēļā ar līdzcilvē-
ku atbalstu un palīdzību tēlnieks 
darināja akmeņus visdažādākajām 
Latvijas vietām, ne tikai Stopiņu 
novadam. Netika žēlots ne laiks, 
ne līdzekļi. Tomēr tieši Stopiņu 
novada iedzīvotāji var būt lepni ar 
to, ka viņu mājās, Stopiņu novadā, 
ir atrodami pirmie atmodas simboli 
granītā. Un šeit liela pateicība jāsaka 
tā laika atbildīgajiem – Ilmāram Lū-
sim, Austrai Usānei, toreizējā PMK 
vadībai un arī institūta vadībai, Pē-
terim Vilkam, kas uzlika tiltiņu pār 
upīti, lai ērti varētu nokļūt estrādē.

Līgo akmeni atklāja 1988. 

gadā. 1991. gada janvārī bija ba-
rikāžu laiks. Tajā pašā gadā tika 
nolemts iezīmēt barikāžu vietas 
Latvijā, izveidojot piemiņas vie-
tas un zīmes. Arhitekts Pēteris 
Blūms organizēja arhitektu un 
tēlnieku sanāksmi, lai nolemtu, 
kādas piemiņas zīmes veidot. 
Uldis Sterģis uzņēmās barikāžu 
piemiņas vietas izveidi Ulbrokā. 

Sazinoties ar toreizējo pagasta 
vecāko, tika sameklēta vieta, kur no-
vietot pieminekli barikādēm, akmeni 

tēlnieks jau bija noskatījis: „Ropažu 
pusē, braucot cauri mežam, pļaviņā, 
grāvja malā, biju redzējis interesantu 
viļņainu akmeni. Mani piesaistīja 
akmens reljefs un viļņainā faktūra.” 
Akmens bija liels, bija nepiecieša-
ma palīdzība, lai to nogādātu līdz 
darbnīcai, PMK un pagasta vecākais 
to noorganizēja.

Veidojot piemiņas akmeni ba-
rikādēm, tēlniekam raisījās dažā-
das domas: „Kas ir barikāde? Kā 
franči toreiz revolūcijā būvēja ba-

rikādes?” Pārdomas un asociācijas 
bija dažādas. Rezultātā akmens ir 
izveidots tāds, kādu mēs to varam 
redzēt šodien. U. Sterģis izsaka pa-
teicību novada dārzniecei, kura ik 
vasaru kopj pie akmens izveidoto 
sarkano puķu dobi, kas tik brīniš-
ķīgi saskan ar barikāžu akmens 
formu un būtību. 

Barikāžu akmens atklāšanu tēl-
nieks raksturo kā grandiozu pasā-
kumu, kurā pulcējās vairāki simti 
pagasta iedzīvotāju. Lāpu gājiens 

sākās no Stopiņu domes, un, kad 
pirmie gājiena dalībnieki nonā-
ca pie Barikāžu atceres akmens, 
pēdējie vēl stāvēja pie domes. Šis 
notikums bija īpašs un vienreizīgs, 
gaisā vēl virmoja atmoda. Piemi-
ņas akmens atklāšanā piedalījās 
visi tālaika novada aktīvākie iedzī-
votāji – Biruta Zvaigznīte, Ilmārs 
Lūsis –, akmens autors Uldis Ster-
ģis noņēma prievīti un pārklāju, 
atklājot akmeni, mācītājs akmeni 
iesvētīja. Pie akmens bija iekurts 
ugunskurs. Barikāžu akmens at-
klāšanas vakars bija saviļņojošs un 
pārdzīvojumiem pilns. Fotogrāfijās 
redzams, ka pasākumā piedalījās 
ļoti daudz bērnu, kas tagad jau 
ir pieauguši. Dokumentālo filmu 
autors Romualds Pipars filmēja šo 
notikumu. 

Arī tagad atmodas laiku mūsu 
novadā katru gadu atceramies, 20. 
janvārī pulcējoties pie Barikāžu 
akmens, iekuram ugunskuru, 
kavējamies atmiņās, dziedam 
dziesmas, Ulbrokas vidusskolas 
jaunsargi un 19. Zemessargu ba-
taljona vīri stāv godasardzē.

Tā ar cilvēku darbiem, ar 
dalību notikumos mēs visi kopā 
veidojam vēsturi.

Pie tēlnieka viesojās 
Inese Skrastiņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Barikāžu atceres akmens Ulbrokā – 
atmodas kulminācijas laika liecinieks

Sešas pašvaldības prezentē Daugavas lejteces tūrisma reģiona karti
21. janvārī Ogres Vēstures un 
mākslas muzejā, piedaloties 
Ogres, Ikšķiles, Salaspils, Ķeka-
vas, Stopiņu un Baldones no-
vada pārstāvjiem, tika prezen-
tēta jaunizveidotā Daugavas 
lejteces tūrisma reģiona karte, 
kurā atspoguļota aktuālākā tū-
risma informācija par visiem 
sešiem novadiem.

Muzejā pulcējās vairāk nekā div-
desmit tūrisma profesionāļu un 
ieinteresēto personu, lai iepazī-
tos ar Daugavas lejteces tūrisma 
klasteri un pirmo kopīgi veidoto 
tūrisma izdales materiālu. Ķeka-
vas novada Tūrisma informācijas 
centra vadītājs Juris Žilko, atklājot 
pasākumu, atcerējās, kā radās ide-
ja par Daugavas lejteces tūrisma 
reģiona izveidi. Esot bijusi doma 

apvienot Daugavas labo un kreiso 
krastu, un, sadarbojoties ar Ogres 
novada Tūrisma informācijas cen-
tra vadītāju Ievu Tumani, tālāk jau 
ideja apauga un attīstījās, šobrīd 
apvienojot sešus novadus: Ogres, 
Ikšķiles, Salaspils, Ķekavas, Stopiņu 
un Baldones. Ir uzsāktas sarunas 
arī ar Ķeguma un Lielvārdes no-
vada pārstāvjiem, kas jau tuvākajā 
laikā varētu pievienoties Daugavas 
lejteces tūrisma klasterim. 

Pasākuma gaitā katra no sešām 
partnerpašvaldībām prezentēja sava 
novada tūrisma piedāvājumu. Ag-
neta Briģe, Ikšķiles novada tūrisma 
organizatore, ieskicēja jaunajā ma-
teriālā iekļauto objektu aprakstus 
un uzsvēra Ikšķiles atpazīstamā-
kosapskates objektus – Ikšķiles 
baznīcas drupas uz Svētā Meinar-
da salu. Ieva Tumana, prezentējot 

Ogres piedāvājumu, uzsvēra dabas 
vērtības un plašo piedāvājumu, ko 
Ogres apkaimē var izbaudīt gan 
liels, gan mazs kā vasarā, tā zie-
mā. Ķekavas novada pārstāvis Juris 
Žilko iepazīstināja ar sava novada 
piedāvājumu, uzsverot, ka visap-
meklētākais no apskates objektiem 
joprojām esot mini zoodārzs „Ķe-
kaviņas Līči”. Stopiņu novada sa-
biedrisko attiecību speciāliste Inese 
Skrastiņa atklāja, ka “novada lielā-
kā vērtība ir tā iedzīvotāji un viesi, 
tieši tāpēc novads piedāvā vairākas 
atpūtas un izklaides iespējas, un 
apskatei pieejami vairāki unikāli 
objekti”. Viens no īpašajiem objek-
tiem Stopiņu novadā ir Līgo parks, 
kur atrodas 10 unikālas latvju raks-
tu zīmju akmens skulptūras, plaša 
brīvdabas estrāde ozolu un bērzu 
birzī, atpūtas vietas, rotaļu laukums 

bērniem. Līgo parks ir lieliska 
vieta lielu brīvdabas pasākumu  
rīkošanai.

Lolita Trukšāne, Salaspils no-
vada domes Sabiedrisko attiecību 
daļas vadītāja, darīja zināmu, ka 
Salaspils tūrisma piedāvājumā trīs 
lielākie vaļi esot Daugavas muzejs, 
Nacionālais botāniskais dārzs un 
Salaspils memoriālais muzejs. Lo-
lita Trukšāne prezentācijā izman-
toja videomateriālu, kurā uzskatā-
mi atainoja nozīmīgākos tūrisma 
objektus Salaspilī. Kā pēdējais no 
klastera partneriem uzstājās Pauls 
Grants, Baldones novada Attīstības 
nodaļas vadītājs, prezentējot četrus 
Baldones novada ievērojamākos 
objektus, kuri tiks popularizēti 
arī starptautiskajā tūrisma izstā-
dē „Balttour 2014”. Visu četru 
objektu pārstāvji bija ieradušies 

uz pasākumu, lai iepazīstinātu ar 
sevi un tūrisma piedāvājumu – 
Mercendarbes muižu, Lejasmār-
tiņu pirti, orientēšanās poligonu –,  
turklāt Baldones „Waterjump” pār-
stāvis vienaldzīgu neatstāja nevie-
nu klātesošo, ieinteresējot ar pavi-
sam jaunu, neredzētu un oriģinālu 
atpūtu uz ūdens, kas pieejama par 
samērā demokrātiskām cenām. 

Iepazīties tuvāk ar Daugavas 
lejteces tūrisma klastera piedāvā-
jumiem varēs no 7. līdz 9. febru-
ārim starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā, kurā visi seši novadi ap-
vienosies kopējā stendā un pār-
stāvēs Daugavas lejteces tūrisma 
reģionu starptautiskajā tūrisma 
izstādē „Balttour 2014”.

Nika Frīdberga-Pumpuriņa, 
Ogres novada tūrisma 

informācijas centrs
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Politiski represētie tiekas konferencē

Piešķirtas brīvpusdienas 5.–6. klašu skolēniem 
ulbrokas vidusskolā un stopiņu pamatskolā.

stopiņu novada domes deputāti 2013. gada  
11. decembra sēdē nolēma piešķirt brīvpusdienas 
ulbrokas vidusskolas un stopiņu pamatskolas 5. un 
6. klašu skolēniem, sākot ar 2014. gada janvāri.

Līdz ar to ulbrokas vidusskolā un stopiņu pa-
matskolā brīvpusdienas ir nodrošinātas skolēniem 
no 1. līdz 6. klasei, stopiņu novada pašvaldība brīv-
pusdienas nodrošina 3.–6. klašu skolēniem, 1. un 2. 
klases skolēniem brīvpusdienas apmaksā no valsts  
budžeta. 

* Apstiprināt amatā par stopiņu no-
vada pašvaldības aģentūras „stopiņu 
ambulance” direktori Viju IKAuNIECI.
slēdzot darba līgumu, noteikt šā-
dus nosacījumus:
1. Ieviest PA „stopiņu ambulance” 
kvalitātes vadības sistēmu, galveno 
procesu aprakstus, tajā skaitā: paš-
valdības aģentūras Nolikuma izstrā-
dāšana atbilstoši spēkā esošajām 
tiesību normām, Kārtības noteiku-
mu, darba drošības un ugunsdro-
šības noteikumu izstrādāšana, ap-
stiprināšana un ieviešana, Maksas 
pakalpojuma cenrāža izstrāde vai tā 
aktualizācija, sūdzību reģistrs, ko-
rupcijas novēršanas plāna izstrāde 
un apstiprināšana, ieviešana.
2. PA „stopiņu ambulance” stratē-
ģijas no 2014. līdz 2020. gadam 
(atsaucoties uz NAP un stopiņu 
novada pašvaldības attīstības pro-
grammu līdz 2018. gadam).
3. Veikt aptaujas par sniegto pa-
kalpojumu kvalitāti, pēc rezultātu 
apkopošanas veikt nepieciešamos 
uzlabojumus un sniegt informāciju 
par to stopiņu novada domei.
4. Izstrādāt iekšējos normatīvos doku-
mentus vai veikt darbības, kas spētu 
uzlabot PA „stopiņu ambulance” darbi-
nieku saskarsmes kultūru ar klientiem.
* uzsākt stopiņu novada teritorijas 

plānojuma izstrādi.
Par plānojuma izstrādes vadītāju un 
atbildīgo amatpersonu par sabied-
rības līdzdalības nodrošināšanu at-
tīstības plānošanas procesā noteikt 
stopiņu novada domes attīstības 
un plānošanas speciālistu.
• Uzsākt lokālplānojuma „Stopiņu 
novada sauriešu ciema daļas lokāl-
plānojums” izstrādi.
Par lokālplānojuma izstrādes vadī-
tāju un atbildīgo amatpersonu par 
sabiedrības līdzdalības nodrošinā-
šanu attīstības plānošanas procesā 
noteikt stopiņu novada domes at-
tīstības un plānošanas speciālistu.
• Atjaunot zemes nomas līgumu  
3 personām.
Atļaut zemes ierīcības projekta iz-
strādi 2 īpašumiem.
• Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu 2 īpašumiem.
• Anulēt deklarētās dzīvesvietas  
7 personām.
• Veikt izmaiņas saistošajos notei-
kumos Nr.1/13 “Par Stopiņu novada 
budžetu 2013. gadam”, pielikumā 
Nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu 
plāns 2013. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos notei-
kumos Nr.1/13 “Par Stopiņu novada 
budžetu 2013. gadam”, pielikumā 
Nr.2 “Pamatbudžeta izdevumu 

plāns 2013. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos noteiku-
mos Nr.1/13 “Par Stopiņu novada bu-
džetu 2013. gadam”, pielikumā Nr.3 
“2013.gada konsolidētā speciālā bu-
džeta ieņēmumu un izdevumu plāns”.
• Apstiprināt Ulbrokas sporta kom-
pleksa sniegto pakalpojumu cenrā-
di Euro valūtā.
• Noteikt, ka audzēkņi, kuri apmek-
lē peldēšanas grupu nodarbības 
ulbrokas sporta kompleksa stopi-
ņu baseinā un kuru dzīvesvieta ir 
de klarēta stopiņu novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā, 
ārpusgrupu peldēšanas nodarbību 
laikos, uzrādot stopiņu baseina iz-
dotu atļauju, var apmeklēt ārpus  
rindas.
• Apstiprināt Stopiņu novada do-
mes PII “Pienenīte”  ēdināšanas 
cenu izmaiņas Euro valūtā:
PII “Pienenīte” bērnu ēdināšanas 
maksa dienā: Eur 1,70 (viens eiro 
70 centu) par trīsreizēju ēdināšanu;
PII “Pienenīte” darbinieku ēdināša-
nas maksa dienā: Eur 0,57 (nulle 
eiro 57 centi) pusdienas, 0,28 Eur 
(nulle eiro 28 centi) launags, Eur 
0,28 (nulle eiro 28 centi) brokastis.

Ar domes sēžu protokoliem pilnā 
redakcijā var iepazīties stopiņu no-
vada mājaslapā www.stopini.lv.

15. janvāra sēdes lēmumi (Protokols Nr.18)

Brīvpusdienas 5.–6. klašu skolēniem
Nr.1 2014. gada 14. janvārī. Izskatīti 55 personu iesniegumi. Piešķirta 
sociālā palīdzība  9215,31 eiro (deviņi tūkstoši divi simti piecpadsmit 
eiro 31 cents).

Ar pilnu protokolu tekstu var iepazīties stopiņu novada tīmekļa vietnē 
www.stopini.lv – Pašvaldība – sociālais dienests.

Sākot ar februāri, Stopiņu nova-
da pašvaldības policija pastip-
rināti pievērsīs uzmanību, kā 
iedzīvotāji ievēro Suņu un kaķu 
turēšanas noteikumus. Pēdējos 
gados katru mēnesi pašvaldības 
policijas darbinieki izbrauc uz vai-
rākiem desmitiem izsaukumu, kas 
saistīti ar bez uzraudzības atstātiem 
mājdzīvniekiem. saskaņā ar pašval-
dības saistošajiem noteikumiem 
mājdzīvnieku saimnieki ir atbildīgi 
par suņu un kaķu pieskatīšanu, 
regulāru vakcināciju, reģistrēšanu 
novada suņu un kaķu reģistrā, 
ikgadējās nodevas samaksu. Ar 
saistošajiem noteikumiem var 
iepazīties: http://www.stopini.lv/
upload_file/SAISTOSIE%20NOTEIKUMI/
SAIST_NOT_27-2009.pdf

Janvārī novērsti vairāki veikala 
„Lats” apzagšanas mēģinājumi, 
viena persona nogādāta Valsts 
policijas salaspils iecirknī.

rumbulā kāds zemes īpašnieks 
brīdināts par īpašuma sakopšanas 
nepieciešamību, īpašumā, zālienā 
un grāvmalā mētājās dažādi sadzī-
ves atkritumi.

Aizturēts automobiļa vadītājs, 
kas bija sēdies pie stūres alkohola 
reibumā, un nodots Valsts policijas 
Ceļu policijas patruļai. 

Iedzīvotāji informējuši par 
nogāztām braukšanas ātrumu ie-
robežojošām zīmēm ceļa posmā 
Līči–ulbroka, informācija nodota 
va/s „Latvijas Valsts ceļi”.

rumbulas mežā, kādā alā, at-
rasti 6 kucēni un suņumāte, kucēni 
nogādāti dzīvnieku patversmē, bet 
suņumāti patversmes darbiniekiem 
notvert neizdevās. Kopumā janvārī 
izsaukumi par klaiņojošiem suņiem 
saņemti no sauriešiem, upeslejām, 
Dzidriņām un ulbrokas, bet Līčos 
kāds klaiņojošs suns ieskrējis mājas 
pagalmā un sakodis kaķi.

Janvārī pašvaldības policijas 
darbinieki veikuši pārrunas un iz-
dalījuši atstarotājus 17 gājējiem, 
kas diennakts tumšajā laikā gājuši 
gar brauktuves malu.

Informācija par fiksētajiem 
pārkāpumiem janvārī

Pašvaldības policijas darbi-
nieki izbraukuši uz 84 iedzīvotāju 
izsaukumiem (t.sk. ģimenes skan-
dāli – 7, naktsmiera traucēšana – 3,  
klaiņojoši mājdzīvnieki –10).

Nogādātas uz diennakts patver-
smi rīgā 2 personas alkohola reibu-
mā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Pie administratīvās atbildības 
sauktas 6 personas.

Izskatīti 5 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.

Par noziedzīga nodarījuma iz-
darīšanu aizturēta 1 persona un 
nodota Valsts policijas salaspils 
iecirkņa darbiniekiem.

Nodots Ceļu policijai 1 auto-
vadītājs, kas savu spēkratu vadīja 
alkohola reibumā.
Informācija sagatavota, izmantojot 

pašvaldības policijas materiālus

1.februārī Rīgas Latviešu 
biedrībā uz 25.Latvijas Po-
litiski represēto apvienības 
(LPRA) konferenci pulcējās 
304 delegāti no visas Latvi-
jas. Stopiņu novada Politiski 
represēto biedrību pārstā-
vēja M.Zebauere, A.Brīze, 
M.Gurecka, V.Jaunzeme un 
G.Dēliņa.

Labu gaisotni radīja „Knīpas un 
knauķi”, kas ar savu neviltoto sir-
snību un dziedātprieku apbūra 
visus klātesošos.

Konferences tēmas galveno-
kārt bija veltītas pašreizējās situā-
cijas aktualitātēm un iespējamiem 
risinājumiem. Tas izskanēja gan 
konferences viesu runās, gan 
LPRA priekšsēdētāja G.Resnā 
ziņojumā, gan debatēs.

R.Dzintars savā uzrunā uzsvē-
ra, ka ir jābūt taisnīgai attieksmei 
pret pagātni (pensiju indeksācija, 
okupācijas seku aprēķināšana, tā 
saukto čekas maisu atvēršana, 
Leģionāru piemiņas diena 
16.martā) un atbildīgai attiek-
smei pret nākotni (demogrāfijas 
jautājums, Latvijas zemes latviešu 
rokās, no 2018.gada valsts skolās 
mācības latviešu valodā).

Konstruktīvs bija Valsts pre-

zidenta kancelejas pārstāvja 
V.Bērziņa ziņojums, kas izskaid-
roja Valsts prezidenta A.Bērziņa 
2013.gada 16.septembra likumdo-
šanas iniciatīvu. Proti, Ministru 
prezidentu apstiprina Saeima; 
ministrus izvēlas Ministru prezi-
dents; gāžot Ministru preziden-
tu, jāpiedāvā jaunais Ministru 
prezidents; balsojumā pret valsts 
budžetu nevar gāzt valdību; laiku 
pa laikam ministriem jāatskaitās 
Saeimai par darbu; nav pieļau-
jama ministru aizvietošana to 
prombūtnes laikā – tās vietā 
jāstiprina parlamentāro sekretāru 
loma Ministru kabineta līmenī.

V.Auziņa („Kokneses fonds”) 
pateicās Represēto apvienībai par 
atbalstu Likteņdārza izveidē. Ozo-
lu Goda sardzē jau iestādīti 15 no 
38 ozoliem, 20.maijā darbi tiks 
turpināti. LPRA priekšsēdētājs 
G.Resnais pārskata ziņojumā mi-
nēja nozīmīgākos paveiktos dar-
bus. Pēdējos divus gadus komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienās, t.i., 25.martā un 14.jūnijā, 
pie Brīvības pieminekļa pulcējas 
arī valdības pārstāvji, vēstnieki un 
ārzemju viesi. LPRA valde aktīvi 
piedalījās piemiņas vietas izvei-
dē politiski represētajiem Latvi-
jas pilsoņiem Spaskas memoriālā 

Kazahstānā. Valde sekoja līdzi arī 
piemiņas memoriāla laukumā pie 
Okupācijas muzeja izveides proce-
sam. Ir panākta pensiju indeksā-
cija visiem politiski represētajiem 
neatkarīgi no pensijas apmēra. 
LPRA priekšsēdētājs uzsvēra, ka 
Latvijas politiski represēto salido-
jumu Ikšķilē uztur pašvaldības.

Konferencē pieņemtajā Aici-
nājumā un Rezolūcijā iekļautas 
represēto pamatnostādnes, at-
klāti paužot, ka esam nemierā 
ar ekonomisko un politisko si-
tuāciju valstī. Lai turpmāk varē-
tu cerēt uz valsts uzplaukumu, 
nepieciešams palielināt Ministru 
prezidenta pilnvaras, tādēļ LPRA 

25.konference aicina atbalstīt 
Valsts prezidenta A.Bērziņa li-
kumdošanas iniciatīvu, kas paredz 
Ministru kabineta darba pilnvei-
došanu, padarot izpildvaru stip-
rāku un efektīvāku.

25.konferences Rezolūcijā ir 
teikts, ka „sabiedrībai un valdībai 
ir jāatgriežas pie atmodas laika 
ideāliem un intensīvāk jāvieno 
sabiedrība latviskajā saziņas telpā”.

Politiski represētajiem ir neiz-
protami un nepieņemami Latvi-
jas Republikas Drošības policijas 
attaisnojošie lēmumi neierosināt 
krimināllietu pret Alfrēdu Rubi-
ku, kas publiski centies attaisnot 
represijas. Nosodāma ir Drošī-

bas policijas rīcība attiecībā pret 
Baltijas 1.kanāla raidījumu par 
1991.gada janvāra notikumiem 
Lietuvā. Tādēļ LPRA izsaka neuz-
ticību Drošības policijas vadībai, 
uzskatot, ka tā nestrādā Latvijas 
valsts interesēs. Rezolūcijā ir ie-
kļauta prasība atjaunot politiski 
represētajiem vecumā virs 70 
gadiem iespēju saņemt rehabili-
tācijas pakalpojumus ik pēc di-
viem gadiem pašreizējo trīs gadu 
vietā. Konferences noslēgumā tika 
pieņemts arī dokuments, kurā iz-
virzīti uzdevumi LPRA Valdei un 
Koordinācijas padomei. Pēdējā 
esam deleģējuši novada Politiski 
represēto biedrības priekšsēdētāju 
Māru Zebaueri. Veiksmīgu darbu!

Guna Dēliņa,
represēta 1941.gadā

Paziņojums
Sestdien, 1.martā, plkst.12.00 
Ulbrokas kultūras namā notiks 
Stopiņu novada Politiski represēto 
biedrības atskaites un pārvēlēša-
nas sapulce. Laipni aicināti visi 
biedri.
Kursēs autobuss:
• Līči – 11.05
• Upeslejas – 11.10
• Saurieši – 11.15
• Ulbroka – 11.20
• Gaismas skola – 11.25

Stopiņu novada 
PRB valde

Sociālā dienesta sēžu protokoli•

Informē pašvaldības policija•
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Decembrī noslēdzās Stopiņu novada finansētais projekts 
„Mediācija – konfliktu atpazīšanas un risināšanas veids”
Nodarbības vadīja projekta vadītāja – pedagoģe, jauniešu mediatore Laila Uzule

Ir pagājis pusgads kopš Stopi-
ņu novada daudzbērnu ģime-
ņu biedrība „Māra”, sadarbojo-
ties ar novada dienas centriem 
„Ulbroka” un „Saurieši”, veik-
smīgi realizē projektu „Sto-
piņu novada māmiņu radošā 
izglītošanās biedrībā „Māra””, 
kuru finansē Teterevu fonds un 
Stopiņu novada dome. 

Projekts, kurš iesākās 2013. gada 
1.jūlijā, turpināsies vēl visu šo 
gadu – līdz 2014. gada 31. decem-
brim. Projekta mērķis ir papildi-
nāt jaunas zināšanas un prasmes 
māmiņām, ar neformālo izglītību 
sievietēm veicināt dzīves kvalitātes 
uzlabošanu, iekļaušanos sabied-
rībā, atrast sev līdzīgi domājošus 
domubiedrus un radīt interesi par 
mākslu.

Noslēdzot projekta pirmo pos-
mu, varam izvērtēt ieguvumus, 
kas liek secināt, ka interese par šo 
projektu ir liela, ko pierāda kup-
lais dalībnieču skaits uz piedāvā-
tajām projekta aktivitātēm, kuras 
risinājās dienas centros „Ulbroka” 
un „Saurieši”.

Vislielāko popularitāti abos 
dienas centros iemantoja stikla 
apgleznošanas nodarbības, kuras 
kopumā apmeklēja vairāk nekā 80 
dalībnieku. Šīs nodarbības labprāt 

apmeklēja māmiņas kopā ar bēr-
niem, kas veicināja ģimenes salie-
dētību un jaunu iemaņu apgūša-
nu. Tuvojoties ziemai, projektā 
iekļāvām tapošanu jeb adīšanu uz 
grābekļa. Šīs nodarbības kopumā 
apmeklēja ap 30 dalībnieku – arī 
jāsaka, ka nodarbībās piedalījās 
gan lieli, gan mazi interesenti, 
satapojot sev skaistas un siltas 
šalles. 

Nevaram aizmirst arī jauko 
pieredzes apmaiņas braucienu uz 
Skujenes novadu un viesošanos 
biedrībā „Ģimeņu atbalsta rok-
darbu studija”, kas arī ir realizējusi 
vairākus Teterevu fonda atbalstī-
tus projektus. Tur mēs apskatī-
jām šīs biedrības realizētos pro-
jektus, iepazināmies ar paveikto 
un smēlāmies pieredzi, kā taisīt 
lelles, spēlēt teātri, guvām jaunas 

idejas turpmākajiem projektiem. 
Šajā braucienā kopumā devāmies 
58 dalībnieki.

Smilšu terapijas nodarbības 
novembrī un decembrī notika 
dienas centrā „Saurieši”, kuras 
vadīja psiholoģe Irina Šmigeļ 
ska. Šajās nodarbībās māmiņām 
bija iespēja vērot savus bērnus 
šāda veida nodarbībās un kopā 
ar pasniedzēju izrunāt un saprast 

redzēto. Smilšu terapijas nodarbī-
bas apmeklēja 17 dalībnieču. Ul-
brokā smilšu terapijas nodarbības 
esam iecerējušas īstenot pavasara 
mēnešos. 

Sākoties jaunajam 2014. ga-
dam, vēlamies informēt, ka paš-
laik abos dienas centros ir sākušās 
zīda apgleznošanas nodarbības, 
kuras notiek Ulbrokas dienas 
centrā trešdienu vakaros no 17.00 
līdz 20.00, savukārt Sauriešu die-
nas centrā sestdienās no 13.00 
līdz 16.00. Projekta ietvaros būs 
10 nodarbības, kuras turpināsies 
līdz marta vidum. Abos dienas 
centros ir profesionālas nodarbību 
vadītājas: Ulbrokā – Aleksandra 
Dobrjanska, Sauriešos – Aļona 
Šibajeva. Tāpat mūsu projekta 
ietvaros šogad esam plānojuši 
izglītojošu lekciju ciklu – „Me-
diācija – konfliktu risināšana sa-
runu ceļā”. 

Aicinām pieteikties nodarbī-
bās īpaši jaunās māmiņas, mā-
miņas ar bērniem, kā arī citus 
interesentus, lai kopā varētu 
veiksmīgi realizēt šo interesanto 
projektu! 

Anda Višķere, daudzbērnu 
ģimeņu biedrības

 „Māra” vadītāja 
Aija Šibajeva, sauriešu 

dienas centra vadītāja

Jaunumi dienas centros•

„Pasaules apskaušanās diena”
21. janvāris tiek atzīts par „Pa-
saules apskaušanās dienu”. Pēc 
leģendas šajā dienā draudzīgu 
apskāvienu laikā cilvēki apmainās 
ar dvēseles siltumu. 

Pirmo reizi Sauriešos jaunie-

ši un skolēni kopā ar brīvprātīgo 
jaunieti Diānu izgāja ciematā, līdzi 
paņemot pašu zīmētos plakātus, lai 
cilvēkus informētu par šo dienu, lai 
dalītos ar savu sirds siltumu un mī-
ļumu ar citiem cilvēkiem. Daži bija 

pārsteigti, ka bērni pienāk klāt un 
apskauj ciemata iedzīvotājus, un ar 
interesi jautāja, kāpēc viņi tā dara. 
Tāpēc, lai vēlētu viens otram labu 
omu, dalītos ar savu dvēseles siltu-
mu un vienkārši uzsmaidītu.

Māmiņas kopā ar bērniem apgūst jaunas 
iemaņas Ulbrokas un Sauriešu dienas centros

„Ripo vesels”

Sauriešu dienas centrā un Stopi-
ņu pamatskolā novembrī un de-
cembrī notika astoņas nodarbības 
Stopiņu novada domes finansētā 
projektā „Ripo vesels”, nodarbības 
vadīja velotūrisma un sporta spe-
ciālists Krišjānis Jansons-Ratniks. 
Lektors pastāstīja par izglītības 
nozīmi dzīvē – ceļojot ar velosi-
pēdu, meklējot kopsakarības starp 
teoriju un praksi, par veselīga dzī-
vesveida nozīmi. Lekcijās bija ļoti 
noderīgs informatīvs materiāls par 
to, kas nepieciešams velosportam, 
tūrismam, pārgājienam, ikdienas 
dalībai satiksmē. Skolēni uzzinā-
ja, kādi ceļu satiksmes drošības 
noteikumi un uzvedība jāievēro, 
piedaloties satiksmē, kā arī to, kā 
kopīgi veidojama satiksmes kultūra, 
lai plecu pie pleca sadzīvotu vairāki 

satiksmes dalībnieki. Nodarbībās 
skolēni izprata, kāpēc ir jāievēro 
ceļu satiksmes noteikumi, brau-
cot ar velosipēdu, kāds ekipējums 
nepieciešams, kā arī to, ka, brau-
cot bez velosipēdista tiesībām pa 
lielceļu, var saņemt brīdinājumu, 
un, ja pārkāpums atkārtojas, tad 
satiksmes dalībniekam tiek uzlikta 
sodanauda. Skolēni uzzināja, kā un 
kur (CSDD) iegūt tiesības brauk-
šanai ar velosipēdu, uz kādiem 
jautājumiem ir jāzina atbildes, lai 
noliktu eksāmenus. 

 Šis projekts veicināja skolēnu 
interesi par veselīgu dzīvesveidu, 
par sporta aktivitātēm, sekmēja 
skolēnu zināšanas, attieksmes un 
prasmes, kuras apliecināmas un 
integrējamas turpmākā hobiju, 
profesijas izvēlē un ikdienas praksē.

Stopiņu novada jaunieši un 
pieaugušie piedalījās apmācību 
programmā “Jauniešu mediāci-
ja”. Nodarbības notika, sākot no 
2013. gada 9. septembra līdz 22. 
decembrim. Apmācību ilgums – 
90 stundu. Pēc sesijām dalībnieki 
varēja labāk saprast, kas ir medi-
ācija, kā atpazīt konfliktsituācijas 
un kāpēc mediatori nevērtē un 
nedod padomus, kāpēc jāievēro 
konfidencialitāte.

Labāk varēja atpazīt dažādas 
emocijas, apgūt ķermeņa valodas 
kontroles pamatus, apgūt alterna-
tīvu veidu domstarpību, konflik-
tu risināšanā. Uzlabojās prasme 
veidot ar cilvēkiem pozitīvas at-
tiecības, prasme uzklausīt citus 

cilvēkus, attīstīt sarunu vadītāja 
prasmes, apgūt māku risināt savas 
personīgās problēmas.

Visiem patika „prāta vētras”, 

kurās varēja risināt konfliktsituā-
cijas no savas personīgās prakses. 
Nodarbības vienmēr bija intere-
santas un dzīvē noderīgas.
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2014. gada 29. janvārī Stopiņu 
novada Upesleju internātpa-
matskolā–rehabilitācijas cen-
trā Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras, SIA „Moduls-Rīga”, 
kā arī izglītības iestādes un 
novada pārstāvji pieņēma Lat-
vijas–Šveices sadarbības prog-
rammas projektā „Atbalsts 
ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglītī-
bas iestādēs” uzstādīto uguns-
drošības sistēmu un paraks-
tīja pieņemšanas–nodošanas  
aktu.

Projekta mērķis ir uzlabot uguns-
drošību pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs. Lai izglītības 
iestādēs nodrošinātu drošu mā-
cību vidi, jābūt ierīkotām uguns-
aizsardzības sistēmām saskaņā ar 
Latvijas Republikas spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. Projek-
tā finansējuma saņēmēji ir Latvi-
jas novadu pašvaldības, izņemot 
Latvijas Republikas pilsētas. Pro-
jekta attiecināmās izmaksas izvē-
lētas atbilstoši izvērtētajai Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta apkopotajai statistikai un 

ietver ugunsaizsardzības sistēmu 
iegādi un uzstādīšanu. 

Latvijas–Šveices sadarbības 
programmas projektā „Atbalsts 
ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs” Upesleju internātpamat-
skolā–rehabilitācijas centrā tika 
uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistē-
ma, izvietotas izgaismotas izejas 
un evakuācijas kustības virzienu 
norādītājzīmes un darbojas balss 
izziņošanas sistēmas, kā arī veikta 
apmācība sistēmas lietošanā par 
ugunsdrošību atbildīgajām perso-
nām. Tie ir būtiski tehnoloģiskie 
risinājumi, kas ļauj laikus atklāt 
un novērst ugunsnelaimes pos-

tošās sekas.
Ugunsaizsardzības sistēmu uz-

stādīšanas darbus pusgada garu-
mā veica SIA „Moduls-Rīga”. Dar-
bi tika veikti augstā profesionālā 
līmenī un kvalitatīvi, netraucējot 
skolas ikdienas darbam. 

Kopējās projekta izmaksas 
ir 102  544,75  eiro, no kuriem 
10% līdzfinansē Stopiņu novada 
dome, bet atlikusī daļa tiek seg-
ta no Latvijas–Šveices sadarbības 
programmas līdzekļiem. 

Ingrīda Birzniece,
projekta vaditāja

Šī gada 24. janvārī dienas centrā 
„Saurieši” notika lielais „Neaizmir-
stamais itāļu picas vakars”, kuru 
organizēja brīvprātīgā jauniete 
Diāna Rotaru. Apmeklētāju bija 
daudz, un visi no plkst. 17.00 līdz 
21.00 izgatavoja dažādu veidu pi-
cas: ar tunci, ar saļami un dau-
dzām dažādām piedevām. Visiem 
dalībniekiem bija ko darīt, bija 
jauki nobaudīt pašu pagatavotās 
un smaržīgās picas. Vakara gaitā 

bija iespēja noskatīties videofil-
mu par itāļu picas pagatavošanas 
noslēpumiem un iepazīties ar ie-
priekš sagatavoto informāciju uz 
stendiem. Vakara gaitā neviens 
nejutās noguris, kaut arī tika iz-
gatvotas 16 lielas picas, kuras uz-
reiz arī tika nobaudītas. Paldies arī  
jaunajām māmiņām par palīdzību 
vakara organizēšanā. Domājam, ka 
tādu interesantu, neaizmirstamu 
vakaru atkārtosim vēlriez.

Aktualitātes dienas centrā ‘’Saurieši’’
Itāļu picas vakars

Gleznošana
Pašreiz dienas centrā notiek un 
turpināsies arī februārī mākslas 
pedagoģes Maijas Brašmanes 
gleznošanas nodarbības, kuras 
apmeklē 11 dalībnieki.

Šīs nodarbības palīdz atrai-
sīt personību, iegūt sapratni par 
glezniecību un likvidēt bailes no 
gleznošanas. Semināra dalībnieki 
iemācās novērtēt savas prasmes 
un izaugsmi, emocionāli organizēt 

sevi informācijas apguvei, apgūt 
glezniecības žanrus (klusā daba, 

ainava, portrets) un iepazīt glez-
niecības tehnikas. 

Tiek apgūti krāsu mācības pa-
mati, var iemācīties, kā strādāt ar 
reprodukciju, radot brīvu kopiju, 
un saprast dabas formas, ainavas 
uzbūvi un plenēra glezniecības 
likumus. Nodarbības dalībnie-
kiem ļoti patīk, un ar katru reizi 
gleznošana izdodas arvien labāk 
un labāk.

Stopiņu novada domes finansētais 
projekts “Lai ko tu domā, domā CITĀDI!”
Projekts tika realizēts 2013. gada 
25.–27. augustā, un triju dienu 
semināra ciklu vadīja lektore Vita 
Brakovska. Savās nodarbībās viņa 
sniedza dalībniekiem ieskatu par 
radošu un konkurētspējīgu risinā-
jumu, tai skaitā – biznesa ideju 
izstrādē, veiksmes stāstos Latvijā 
un mūsdienu konkurētspējīga 
indivīda tēla veidošanā.  Prezen-
tēja,  kā izstrādāt konkurētspē-
jīgus risinājumus, izzināt savus 
iekšējos nemateriālos resursus un 
pielietot tos profesionālai izaug-
smei, pielietot radošās domāšanas 
metodes savas biznesa idejas vai 
paša konkurētspējas stiprināšanai, 
veidot priekšnoteikumus, lai izietu 
ārpus „ikdienas rāmjiem”, veidot 
jaunus XXI gadsimta mārketinga 
risinājumus, izprast radošo indus-
triju lomu un pielietot to poten-
ciālu savas idejas pilnveidošanai, 
orientēties atbalsta instrumentos, 

kas pieejami Latvijā biznesa ide-
jas attīstībai. Projekta dalībnieki 
pilnveidoja efektīvas prezentācijas 
un uzstāšanās prasmes. Nodar-
bībās piedalījās gan jaunieši, gan 
jaunās māmiņas, visi, kas vēlējās 
savas inovatīvās idejas un ieceres 
apvienot un  īstenot tās projektos, 
uzlabot savu organizāciju darbu, 
veicināt personisko izaugsmi un   
attīstīt savas sociālās prasmes, 
iemācīties izprast sava ķermeņa 
un dvēseles harmoniju un saņemt 
atbildes uz citiem interesējošiem 
jautājumiem.

Ceturtā semināra diena notika 
decembrī Stopiņu pamatskolā, kur 
piedalījās vecāko klašu skolēni un 
pedagogi, lai lielāks skaits Stopiņu 
novada iedzīvotāju varētu apgūt šīs 
interesantās tēmas. Nodarbības deva 
impulsu jauniešiem nodibināt savu 
biedrību un uzsākt savu ideju re-
alizāciju, rakstot jauniešu projektus.

Upesleju internātpamatskolā – 
rehabilitācijas centrā
uzstādīta ugunsdrošības sistēma

Janvārī Sauriešu dienas centrs uz-
sāk sadarbību ar dzīvnieku pansiju 
„Ulubele”. Sadarbības ietvaros Sau-
riešu dienas centrs aicina palīdzēt 
pansijas sunīšiem   un kaķīšiem, 
dāvinot tiem nelielus barības iepa-
kojumus. Ziedoto dzīvnieku barību 
katru nedēļu nogādāsim dzīvnieku 
patversmē, kad dosimies pastaigā-
ties ar dzīvniekiem.

Dzīvnieku barību var nodot 
Sauriešu dienas centrā vai Stopiņu 
pamatskolā sociālajai pedagoģei 
Aļonai Šibajevai.

Dzīvniekiem noderēs arī vecas 
avīzes, žurnāli, lielāki kartona ga-

bali, nolietoti dvieļi un segas, tos 
var nogādāt Sauriešu dienas centrā.

Aicinām pieteikties, ja vēlaties 
vest pastaigās patversmē mītošos 
suņus. Pirmdienās uz patversmi 
varēs doties kopā ar Sauriešu dienas 
centra brīvprātīgo jaunieti Diānu, 
un svētdienās kopā ar dienas centra 
vadītāju Aiju. Pieteikšanās un sīkāka 
informācija Sauriešu dienas centrā.

Pateicamies visiem par atsau-
cību un līdzcietību!

Materiālus publicēšanai 
sagatavojusi

Aija Šibājeva, dienas centra 
„saurieši” vadītāja

Sauriešu dienas centrs aicina piedalīties 
labdarības akcijā

Jaunumi dienas centros•

Jauno gadu šogad atzīmējām ar dejām, dziesmām 
un labu garastāvokli
Šos svētkus Sauriešos gaidījām 
ar lielu prieku, un bērni dienas 
centrā kopā ar lugas autoriem 
Irinu Šmiģelsku un Diānu Ro-
taru sagatavoja lugas uzvedu-
mu, kuru izrādījām Sauriešos 
un Upesleju dienas centros. 

Esot visi kopā, domājām par laba-
jiem darbiem, par sasniegumiem, 
par realizētajām idejām. Koncertā 
piedalījās 18 bērnu, kuri iejutās 
dažādās lomās, parādīja, kā at-
zīmē Jauno gadu dažādās valstīs: 
Latvijā, Moldovā, Japānā, Indijā, 
Itālijā u.c. Ciemos bija atnācis arī 
Ziemassvētku vecītis, kurš cienā-
ja ar konfektēm un piparkūkām. 

Lugas fonā bija skaisti slaidi par 
Ziemassvētkiem un Jauno gadu. 
Dalībnieki saņēma klātesošo ap-

lausus, apsveikumus, dāvaniņas 
un diplomus par labi paveikto 
darbu.



Ja ir interese par mācībām 
Ulbrokas mūzikas un mākslas 
skolā, tad jāsāk gatavoties jau 
laikus. Agrāk vai vēlāk vecā-
kiem pienāk laiks izlemt – sū-
tīt savu lolojumu mūzikas un 
mākslas skolā vai nesūtīt. Ja 
bērnam ir vajadzīga vispusī-
ga attīstība, tad tas nozīmē, 
ka nepieciešama arī kultūr-
izglītība. Rūpīgi jāapsver un 
jāpārdomā, vai bērns mācīsies 
mūzikas vai mākslas nodaļā, 
abas nodaļas apvienot ir ļoti 
grūti, bērnam ir ļoti liela slo-
dze, kā arī abās nodaļās bieži 
sakrīt stundu laiki.

Ja esat izvēlējušies mācības mū-
zikas nodaļā, tad jāpadomā arī 
par mūzikas instrumentu, kuru 
bērns mācīsies spēlēt. No tā varē-
tu būt atkarīga visa viņa nākotne! 
Ko darīt pašā sākumā? Ar bērnu 
jāspēlē dažādas muzikālās spēles. 
Tad kopā ar bērnu vajadzētu iet 
uz dažādiem klasiskās mūzikas 
koncertiem, jo mūzikas nodaļā 
99% muzikālās apmācības veido 
klasika, tātad akadēmiskā mūzika. 
Viss pārējais veidojas, pieaugot 
audzēkņa meistarībai un skolotāja 
vēlmei savu audzēkni iepazīstināt 
ar jaunākajām vēsmām mūzikā. 
Būtu labi Operā kopā ar bērnu 
pieiet pie orķestra bedres, parādīt 
dažādus instrumentus un pastās-
tīt, kā tos sauc. Aizvest bērnu uz 

mūzikas skolas koncertu, bet pēc 
koncerta aprunāties, kura instru-
menta spēle patika vislabāk.

Ja esat izlēmuši sūtīt bērnu 
mūzikas un mākslas skolā, tas 
nozīmē, ka jums ir jāiepazīstas 
gan ar priekšrocībām, gan 
trūkumiem, ar kuriem jums būs 
jārēķinās mācību laikā, lai tie 
vēlāk nekļūtu par nepatīkamu 
pārsteigumu. Sākumā par 
patīkamo, par priekšrocībām. Jūsu 
bērnam radīsies jauni draugi un 
paziņas; ievērojami paplašinā-
sies redzesloks; bērns piedalīsies 
daudzos koncertos, izstādēs, da-
žādos kultūras pasākumos, un 
viņam pazudīs bailes uzstāties 
publikas priekšā ārpusskolas pa-
sākumos; viņš pratīs izteikt savu 
viedokli. Nedaudz centības un 
talanta, un jūsu bērns savam 
un citu priekam varēs atskaņot 
skaistu mūziku un realizēt savas 
radošās ieceres mākslas darbos. 
Bet ne jau vienmēr viss ir tikai 
labi vai tikai slikti. Kopā ar 
saviem vispārizglītojošās skolas 
mājasdarbiem jūsu bērnam būs 
regulāri jāgatavo arī mājas darbi 
mūzikā. Mācības mūzikas noda-
ļā nozīmē, ka nedēļā ir 2 mācību 
stundas mūzikas instrumenta spē-
lē, 2 solfedžo stundas, 1–2 mūzikas 
literatūras stundas. Ja klavierspēle 
jūsu bērnam nebūs pamatinstru-
menta spēle, tad vajadzēs apgūt 
klavierspēli pamata līmenī 0,5 

Tūlīt pēc ziemas brīvdienām, 
8. janvārī, astoņi mūsu skolas 
kora klases audzēkņi kopā ar 
skolotājām Inu Ekarti, Birutu 
Derumu un koncertmeistari 
Ingu Sarkani devās uz Rīgu, 
kur Jāzepa Mediņa Rīgas mūzi-
kas vidusskolā notika Latvijas 
profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītības programmas „Vokālā 
mūzika – Kora klase” audzēk-
ņu Valsts konkursa 2. kārta. 

Apsveicam mūsu dziedātājus un 
skolotājas ar panākumiem – As-
nāte Grīnfogele (skolotāja Ina 
Ekarte) un Kate Vecumniece 
(skolotāja Biruta Deruma) ie-
guva 3. vietu, un abas meitenes 
tika izvirzītas uz konkursa 3. kār-
tu – finālu, 3. vieta arī Sonorai 
Āboliņai un Santai Grinvaldei 
(skolotāja Ina Ekarte), bet atzi-
nības – Viktorijai Čebotariovai, 
Alisei Teilānei (skolotāja Biruta 
Deruma), Kristapam Moločenko 
un Ojāram Vilertam (skolotāja 
Ina Ekarte).

Žūrijas komisijas priekšsēdē-
tājs reģiona konkursā bija Latvi-
jas Nacionālās operas mākslinieks 

un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Vokālās katedras lek-
tors Krišjānis Norvelis, priekšsē-
dētāja vietnieks – Jāzepa Mediņa 
Rīgas mūzikas vidusskolas Kora 
diriģēšanas izglītības programmas 
vadītājs Jānis Baltiņš un Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Vokālās katedras pieaicinātā do-
cētāja – vokālā pedagoģe Natālija 
Kozlova. Konkursa 2. kārtā mūsu 
reģionā piedalījās 43 audzēkņi. 
Pirmajā (līdz 8 gadiem) grupā 
8, otrajā (9–11 gadu) grupā 15, 
trešajā (12–14 gadu) grupā 11, 
ceturtajā (15–17 gadu) grupā  
9 dalībnieki. Konkursa nolikums 
bija izstrādāts ar ļoti smalkiem 
vērtēšanas kritērijiem, kas vienlai-
kus gan atviegloja, gan apgrūtinā-
ja žūrijas darbu. Jāatzīst, ka mūsu 
skolas audzēkņu dalība konkursā 
bija vērtēta kā ļoti laba. Un arī jā-
palielās – mēs reģionālajā konkur-
sā piedalījāmies kopā ar Latvijas 
labākajiem dziedātājiem no Rīgas 
Doma kora skolas, kuri vokālās 
mūzikas izglītības programmu 
apgūst daudz izvērstākā apjomā.

Konkursa 3. kārta – fināls – 
notika 24. janvārī Rīgas Doma 

kora skolā, ko rīkoja Latvijas Na-
cionālais kultūras centrs. Finālā 
četrās vecuma grupās sacentās 
vairāk nekā 60 labāko Latvijas 
mūzikas skolu kora klases dzie-
dātāju, viņus vērtēja profesionālā 
žūrija: Zigrīda Krīgere – Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas Vokālās katedras vadītāja, 
Laila Holmberga – Latvijas Na-
cionālās operas koncertmeistare, 
Viesturs Gailis – Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas Vo-
kālās katedras Operdziedāšanas 
klases vadītājs. Laureātu vidū ir 
arī mūsu skolas audzēkne Asnāte 
Grīnfogele – 3. vieta. Apsveicam 
Asnāti un Kati ar panākumiem! 
Lai meitenēm balstiņas tālu skan 
un skolotājām Inai Ekartei, Bi-
rutai Derumai un Ingai Sarkanei 
jauni panākumi turpmākajos kon-
kursos un radošajos projektos!

Valsts konkurss ir viens no 

Aktualitātes UMMS•

Sveicam jaunos mūziķus ar panākumiem!

Kas jāzina vecākiem, sūtot bērnu uz mūzikas un mākslas skolu

mūzikas un mākslas skolu izglī-
tības kvalitātes monitoringa vei-
diem. Tas norisinās trīs kārtās, 
no kurām pirmajā piedalās visas 
skolas, kuras īsteno noteiktu iz-
glītības programmu, otrajā kārtā 
reģiona līmenī sacenšas skolu iz-
virzītie labākie audzēkņi. Konkur-
sa finālā piedalās labākie Latvijas 
topošie mūziķi, un tā ir iespēja 
salīdzināt savu varēšanu ar citiem 
labākajiem audzēkņiem, kas ir bū-
tisks arguments audzēkņa tālākā 
izaugsmē un pašanalīzē.

Šajā mācību gadā mūsu sko-
las audzēkņi piedalīsies vēl vai-
rākos konkursos, turēsim īkšķus 
un novēlēsim panākumus. Nav 
viegli piedalīties konkursos, ir ļoti 
daudz laika jāvelta mācību proce-
sam, jāaizmirst par brīvdienām. 
Ir jāiemācās daudz – mākslinie-
ciskais un tehniskais sniegums, 
skatuves kultūra, turklāt, spēlē-
jot  žūrijas priekšā, nedrīksti iz-
rādīt ne mazāko uztraukumu vai 
mulsumu, ir jāļaujas mūzikai un 
jāprot aizraut klausītājus.

Vita Pinne,
ulbrokas mūzikas un 

mākslas skolas direktore

Stopiņu novada vēstures mu-
zejā nu jau par tradīciju kļu-
vusi apsveikuma pastkartīšu 
izstāde.

2013. gada nogales izstādē „Zie-
massvētki pastkastē vol.3” aplūko-
jami ap 200 dažādu uzņēmumu un 
iestāžu Ziemassvētku apsveikumi, 
kas saņemti un sūtīti no 2000. gada 
līdz pat 2012. gadam, ievērojamākā 
izstādes eksponātu daļa ir Stopiņu 
novada iedzīvotājas Agneses Pum-
pures privātkolekcija.

Izstādes laikā muzeja aicināju-
mam papildināt pastkartīšu kolekci-

ju atsaucās Stopiņu 
novada iedzīvotāja 
Irēna Lazdāne, ku-
ras kolekcionētās 
Ziemassvētku un 
Jaungada apsveiku-
mu kartītes turp-
māk papildinās 
muzeja krājumu un tiks parādītas 
kādā no nākamajām izstādēm.

Šī ir jau trešā muzeja veidotā 
pastkartīšu izstāde. 2011. gadā noti-
ka pirmā Ziemassvētku pastkartīšu 
izstāde, 2012. gadā muzeja organi-
zēta izstāde par godu Stopiņu nova-
da 125 gadu jubilejai bija skatāma 

gan muzejā, gan Sauriešu biblio-
tēkā, tās tēma – apsveikuma kar-
tītes dzimšanas dienās, valsts svēt-
kos un profesiju dienās no 20. gs.  
70. gadiem līdz mūsdienām.

Izstādes galerija: http://www.
stopini.lv/public/29825.html
Inese Skrastiņa, Renāte Priede

„Ziemassvētki pastkastē”

stundas nedēļā un vismaz 2 mācī-
bu stundas kolektīvajā muzicēšanā. 
Mācības mākslas nodaļā nozīmē, ka 
1.–2. kursā būs 4 mācību stundas 
nedēļā, sākot no 3. kursa, stundu 
apjoms būs 8–12 nodarbību nedēļā. 
Tā ir iespējams apzināties slodzi, 
kura jūsu bērnam būs mācību lai-
kā. Vēl jārēķinās ar to, ka regulāri 
notiek koncerti, izstādes, konkursi, 
skates, festivāli. Ļoti bieži šie pasā-
kumi notiek brīvdienās. 

Vecākiem noteikti jāņem vērā, 
ka pusaudžu vecumā bērniem var 
sākt nepatikt apmeklēt skolu, jo viņi 
redzēs, kā klasesbiedri un draugi iet 
izklaidēties, bet viņiem būs jādodas 
uz mūzikas un mākslas skolu. Vēlāk 
99% bērnu pēc mūzikas un mākslas 

skolas beigšanas ir atzinuši, ka bijis 
brīdis, kad gribējuši pamest mācības, 
un ir pateicīgi, ka kāds to viņiem 
neļāva darīt. Jums jārēķinās arī ar 
to, ka dažreiz no bērnu vienaudžu 
vidus sagaidāma neizpratne vai pat 
zobgalības. Tikai kļūstot pieaugu-
ši, spējam atzinīgi novērtēt mu-
zikālās un mākslinieciskās pras-
mes, kā arī ieguldīto laiku mācību  
procesā.

Vedot bērnu uz mūzikas un 
mākslas skolu, noteikti nevajag 
censties apmierināt savus nepie-
pildītos sapņus. Mācīties vai ne-
mācīties ir jāizlemj bērnam. Lai 
arī kādu profesiju vēlāk izvēlēsies 
jūsu bērns – kļūs par skolotāju, 
ārstu, politiķi, zinātnieku, rakst-

nieku u.c. –, nodarbojoties ar 
mūziku vai mākslu, viņš kļūs 
dvēseliskāks, gudrāks un radošāks 
nekā tad, ja viņa bērnība būtu pa-
gājusi bez mūzikas vai mākslas 
klātbūtnes.

Ar Ulbrokas mūzikas un 
mākslas skolas piedāvājumu klās-
tu var iepazīties skolas mājaslapā 
www.umms.lv, kā arī turpmākajos 
„Tēvzemīte” numuros.

Bet skolotāji jau 8. martā 
plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras 
namā aicina visus uz koncertu 
„Kino un mūzika jeb mūzika no 
kino”. Uz tikšanos!

Vita Pinne,
Ulbrokas Mūzikas un 

mākslas skolas direktore

10



11. janvārī dienas centrā „Līči” 
notika pirmais izmēģinājuma 
novusa spēles turnīrs. 

Spēlei bija pieteikušās sešas koman-
das, kas grupas izspēlē cīnījās par 
uzvaru. 1. vietu izcīnīja komanda 
„LĀCĒNI” – Aleksejs Zaharovs, Ro-
lands Osis. 2. vietu ieguva komanda 
„PUM” – Jānis Sirmais un Matīss 
Balakleitis. 3. vietu ieguva komanda 
„LĪČI” – Dzintars Kukulis, Ernests 
Lagzdiņš. Diplomu par simpātiskāko 
novusa spēli ieguva Aiga Grizāne, 
par akrobātiskāko novusa spēli – 
Ģirts Klāsons, par stiprāko kijas 
tvērienu – Everts Mote, par aiz-
rautīgāko novusa spēli – Kristians 
Mikus Sprikuts, par entuziastiskāko  

spēli – Marta Ņikitenko, un par 
labāko novusa galda pulēšanu dip-
lomu ieguva Ralfs Runcis.

Spēle noritēja aizrautīgi, bija 
ieradušies arī atbalstītāji un in-
teresenti. Pēc vairāku stundu in-
tensīvām spēlēm dalībnieki iztei-
ca vēlēšanos rīkot un piedalīties 
regulāros novusa spēles turnīros, 
arī visa Stopiņu novada mērogā. 
Tāpēc 8. februārī tiksimies nāka-
majā turnīrā un gaidīsim jaunus 
spēlētgribētājus un komandas.

Dienas centrs izsaka pateicību 
Dzintaram Kukulim, kurš dienas 
centra lietošanā nodeva savu no-
vusa galdu.

Zanda Pelše, dienas centra 
„Līči” vadītāja

19. janvārī tika aizvadīta pir-
mā 2014. gada sieviešu virslī-
gas spēle handbolā, kurā sa-
viem spēkiem mērojās Stopiņu 
NHK meitenes ar Salaspils SS 
komandu.

Spēle norisinājās jaunatklātajā Sa-
laspils sporta zālē. Jaunos vārtus 
jau pirmajā spēles minūtē iesvētīja 
abu komandu spēlētājas ar 8. nu-
muru – Lana Nikolajeva un Dace 
Potapova. Spēles sākums ritēja 
vienlīdzīgi, Stopiņu meitenes iesil-
dījās un jau spēles trīspadsmitajā 
minūtē izvirzījās dubultā pārsvarā 
ar rezultātu 5:11. Pakāpeniski pa-
lielinot pārsvaru, Stopiņu handbo-
listēm izdevās noslēgt brīnišķīgu 
puslaiku ar rezultātu 27:9. Trīs 

precīzus soda metienus pirmajā 
puslaikā izpildīja Ivita Asare.

Ar tikpat neatlaidīgu apņem-
šanos sākās arī otrais puslaiks. 
Mūsu mērķis –   ielaisto vār-
tu skaits nedrīkst pārsniegt 17! 
Spēles četrdesmit piektajā minūtē 
vārtu starpība tikai turpināja pa-
lielināties, sasniedzot 39:14. Lietā 
tika liktas jaunapgūtās kombinā-
cijas, izpildīti vairāki ātrie uzbru-
kumi un laba spēle aizsardzībā. 
Rezultātā izvirzītais mērķis tika 
sasniegts – spēle noslēdzās ar 
ievērojamu rezultātu – 51:17! 
Otrajā puslaikā trīs rezultatīvus 
soda metienus izpildīja Lana Ni-
kolajeva.

Par labāko spēlētāju šajā spē-
lē atzīta Baiba Baumane, kas ne 

tikai turējās vārtos kā mūris, bet 
arī pārsteidza ar precizitāti tāla-
jās piespēlēs. Vēlamies sveikt arī 
jubilāri Elzu Seržanti, kas 19. jan-
vārī svinēja 23. dzimšanas dienu. 
Daudz laimes, Elza!

Vārtus guva: Elita Ekkerte 
(15), Lana Nikolajeva (13), Ivita 
Asare (8), Elza Seržante (7), An-
nija Ozoliņa (6), Ramona Lapiņa 
(5).

Lai tikpat veiksmīgs un ra-
žīgs 2014. gada čempionāts arī 
turpmāk!

Ražīgas spēles un uzvaras līdz 
sezonas beigām vēl arī Stopiņu 
novada pašvaldība!

Velta Vuškāne,
speciāli informatīvajam 
izdevumam „tēvzemīte”

sports•

Stopiņu NHK meitenes 2014. gadu sāk ar uzvaru! Aizritējis pirmais novusa turnīrs 
Līču dienas centrā

1.februārī Ulbrokas kultūras namā notika Stopiņu novada labāko 
sportistu godināšana. Sporta laureātus sveica novada priekš-
sēdētājs Jānis Pumpurs, Ulbrokas sporta kompleksa direktore 
Aelita Veipa un sporta dzīves organizators Ainārs Vaičulens. 
Uzrunājot klātesošos, Jānis Pumpurs atzīmēja, ka ar katru gadu 
novadā pieaug godalgoto sportistu skaits un arī sportistu skaits 
bērnu un jauniešu vidū. 2014.gads ir olimpiskais gads, un, 
skatoties uz daudzajiem mūsu jauno sportistu panākumiem, 
mēs ceram nākamajā olimpiādē ieraudzīt arī Stopiņu novada 
sportistus. Sporta kompleksa direktore Aelita Veipa pateicās 
visiem treneriem, kas ieguldījuši ļoti daudz darba sportistu 
ceļā uz panākumiem. Tāpat direktore teica pateicības vārdus 
visiem sporta kompleksa un baseina darbiniekiem par uzcītīgu, 
atbildīgu un profesionālu darbu, pildot amata pienākumus.

Sporta laureāti Stopiņos

Atzinības rakstus par augstiem 
sasniegumiem sportā saņēma:
• Kaspars Šļahota un Aksels Tupe 
par 1.vietas iegūšanu Latvijas Jau-
natnes ziemas olimpiādē 2013 ka-
maniņu sportā divniekiem;
• Viktors Nahodkins par 3.vietas ie-
gūšanu Latvijas Jaunatnes ziemas 
olimpiādē 2013 kamaniņu sportā;
• Oļegs Maistruks par 2.vietas iegū-
šanu starptautiskā džudo turnīrā 
„KOYDAI”; 
• Arsēnijs Gudejevs par 2.vietas ie-
gūšanu starptautiskā džudo turnīrā 
„Olimpiskā cerība”;
• Dmitrijs Smikovskis par 1.vietas ie-
gūšanu starptautiskā džudo turnīrā 
„KOYDAI”;
• Daņiils Smikovskis par 2.vietu 
starptautiskajā džudo turnīrā „XV 
Kaimu Keerak Childrens Judo day”;
• Eva Evelīna Kļaviņa par divu 1.vie-
tu iegūšanu dažādās peldēšanas 
disciplīnās Jēkabpils atklātajās pel-
dēšanas sacensībās;
• Elīna Beinare – Tjutjunova par 
trīs 2.vietu iegūšanu dažādās pel-
dēšanas disciplīnās starptautiska-
jās peldēšanas sacensībās Liepājā 
„Ziemassvētku sacensības” un par 
2.vietas iegūšanu • Bērnu jaunatnes 
sporta skolu atklātajās sacensībās 
„Jautrais bebrs”;
• Diāna Silicka par 2.vietas iegūša-
nu bērnu jaunatnes sporta skolu 
peldēšanas sacensībās ‘’Jautrais  
bebrs’’;
• Agnese Patrīcija Ozola par 3.vie-
tas iegūšanu starptautiskajās 
peldēšanas sacensībās Alitus –  
Lietuvā;
• Artūrs Ostrovskis par 4.vietas iegū-

šanu Pasaules Čempionātā cīņās –  
sporta veidā pankrations;
• Ričards Kozlovskis par 2.vietas 
iegūšanu bērnu jaunatnes sporta 
skolu peldēšanas sacensībās Lie-
pājā „Ziemassvētku sacensības”;
• Daniels Ziborovs par 3.vietas iegū-
šanu Latvijas čempionātā peldēša-
nā;
• Eva Čekanavska par 1.vietas iegū-
šanu Latvijas čempionātā sinhrona-
jā daiļslidošanā; 
• Paula Žaunere par 4.vietas iegū-
šanu mākslas vingrošanas Pasaules 
kausa posmā grupu vingrojumos 
Berlīnē „Master-2013”;
• Rēzija Žaunere par 2.vietas iegūšanu 
starptautiskajās sacensībās mākslas 
vingrošanā un par 2.vietas iegūšanu 
vingrojumos ar apli somijā;
• Dans Kravčenko par izcīnīto 1. 
vietu Pasaules čempionātā karatē 
bulgārijā;
• Valts Edvards Lutkevics par 1.vie-
tas iegūšanu brīvajā cīņā „Helsinki 
Open”;
Viljams Lutkevics par 2.vietas iegū-
šanu brīvajā cīņā „Helsinki Open”;
• Patriks Ozols par 1.vietas iegūša-
nu hokejā „Millennium kausā 2013” 
Norvēģijā; 
• vārtsargs Ivars Punnenovs, kurš 
trenējas un spēlē Šveices hokeja 
līgas klubā repersvīla, par dalību 
2013.gada Pasaules hokeja čempio-
nātā u-20 vecuma grupā;
• Bruno Bakanovs par 3.vietas iegū-
šanu Latvijas un jaunatnes meis-
tarsacīkstēs hokejā vecuma grupā 
u-16;
• Elita Ekkerte par Latvijas 2013.
gada handbolistes titula iegūšanu.

Komandu sasniegumi:
• Stopiņu novada sieviešu handbo-
la komanda par 2.vietas iegūšanu 
Latvijas handbola čempionātā sie-
vietēm;
• Stopiņu novada vīriešu handbola 
komanda par 2.vietas iegūšanu Lat-
vijas handbola čempionātā 2013.
gada vīriešiem pirmajā līgā;
• Stopiņu novada vīriešu futbola ko-
manda par 2.vietas iegūšanu Pierī-
gas novadu sporta spēlēs 2013;
• Stopiņu/Florbola skolas „Master” 
komanda par 1.vietas iegūšanu 
Latvijas florbola čempionātā u-14, 
u-18 vecuma grupās, par 3.vietas 
iegūšanu Latvijas čempionātā flor-
bolā u-16 vecuma grupā, par 2.vie-
tas iegūšanu starptautiskajā florbo-
la turnīrā „Latvian open 2013”, par 
1.vietas iegūšanu Pierīgas novadu 
sporta spēlēs 2013; 
• Stopiņu novada volejbola koman-
da par 2.vietas iegūšanu Pierīgas 
novadu sporta spēlēs 2013 volej-
bolā; 
• Stopiņu novada hokeja komanda 
„Vilki” par 1.vietas iegūšanu sergeja 
Žoltoka kausā – amatieru līgā;
• Stopiņu novada vīriešu basketbola 
komanda par 3.vietas iegūšanu du-
bultamatieru līgā vecuma grupā 35+.
2013.gada Pierīgas sporta spēlēs 
disciplīnās – peldēšana, galda te-
niss, kross, triatlons, zolīte – godal-
gotas vietas ir izcīnījuši:
• Līga Libere – trīs 1.vietas; 
• Ilze Aigare – trīs 1.vietas; 
• Jekaterina Galuška – 2.vieta; 
• Jūlija Naumova – 3.vieta; 
• Vladimirs Lobanovs – trīs 1.vietas; 
• Viktors Komarovs – 1.vieta; 
• Jānis Plotnieks – divas 1.vietas; 
• Vitālijs Barnaļickis – 1. un 2.vieta; 
• Juris Reinhards – divas 1.vietas; 
• Ilona Misjune, Jurijs Ņefedovs, 
Uģis Šāvējs, Sergejs Medvedjevs – 
2.vieta;
• Normunds Siliņš – 1.vieta; 
• Diāna Šika – 2.vieta; 
• Mārtiņš Višņevskis –3.vieta; 
• Sandris Šika – 4.vieta; 
• Edīte Kreica, Sandis Kreics, Valdis 
Ozoliņš, Pēteris Jubelis – 2.vieta.
• Novada priekšsēdētājs pasniedza 
atzinības rakstu A.Veipai par profe-
sionālo ieguldījumu ulbrokas sporta 
kompleksa un stopiņu baseina kvali-
tatīvas darbības nodrošināšanā.

Anna Imbrate-Siliņa,
redaktore
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26. janvārī Ulbrokas vidusskolas 
BDK „Pastalnieki” dejotāji ciemojās 
Kuldīgā, lai piedalītos Izglītības un 
kultūras iestāžu 7.–9. klašu tautas 
deju kolektīvu radošajā pasākumā 
„Lecam pa jaunam, lecam pa ve-
cam”. Diena dejotājiem aizritēja ļoti 

ātri, jo bija saplānota no paša rīta 
līdz vēlam vakaram... „Pastalnie-
kiem” vajadzēja gan sportot, gan 
piedalīties mēģinājumā, gan  vakarā 
priecēt skatītājus koncertā un vēl 
atrast spēkus, lai kārtīgi izdejotos 
ballītē! Mājupceļš paskrēja ātri, jo 
bija ko pārrunāt un atcerēties – ie-
gūta 3. vieta sporta spēlēs, koncerta 
iespaidi, jauni draugi Kuldīgā un 
citos kolektīvos. Visi dejotāji bija 
vienisprātis – nākamgad brauksim 
atkal! Paldies Ulbrokas vidussko-
lai un Stopiņu novada domei par 
atbalstu!

12 “tĒVZEMĪtE“
OtrDIENA, 4. fEbruārIs, 2014
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Trešā tikšanās ar Ulbrokas vi-
dusskolas grāmatu draugiem 
jaunajā gadā ir atkalredzēša-
nās Ēdamo grāmatu festivālā. 
Pasākumu organizē Ulbrokas 
bibliotēkas darbinieces, kuras 
norāda literatūras veida izvē-
li. Ieteikums un aicinājums 
pievērsties latviešu autoru 
darbiem un padarīt tos par 
saviem ir viens no pasākuma 
mērķiem. Otrs – jāspēj radīt 
interesi par izvēlēto literāro 
darbu. Izvēlētā darba priekš-
nesumā palīdz dialogs, atbil-
stoši tērpi un, protams, kulinā-
rais izstrādājums, ko pēc labi 
padarīta darba visi kopā kāri 
notiesā. 

Lai gan kopējais komandu skaits 
nav liels, klātesošajiem dalībnie-
kiem ir apņēmība un labā griba 
radīt Kārļa Skalbes „Kaķīša dzir-
navas” ziemas pasakas noskaņu –  
to turpina Ērika Kūļa „Siena laika 
pasakā” dzīvojošie rūķi un Jura 
Zvirgzdiņa runcis Maurīcijs savos 

Rīgas piedzīvojumos.
Pusaudžu vecumam atbilstošu 

mūsdienīgu darbu latviešu litera-
tūras klāstā izvēlēties nav viegli, 
bet Annai Marijai izdodas pārlie-
cināt klasesbiedrus un sagatavot 
tekstu literārā darba prezentāci-
jai. Par jaunās rakstnieces Lauras 
Dreižes literāro devumu „Nepa-
beigtais skūpsts” runā paveiktais 
un jauniešu izvēle atklāti runāt 
par attiecību tēmām ģimenē. Pal-
dies Ulbrokas vidusskolas 7.a kla-
ses komandai par uzdrīkstēšanos 
un piedalīšanos Ēdamo grāmatu 
festivālā „Books2eat 2013” un 
latviešu autoru oriģinālliteratū-
ras darbu popularizēšanu skolas 
jauniešu vidū! Pasākuma vizuā-
lais atainojums redzams tīmekļa 
vietnē http://www.stopini.lv/pub-
lic/31163.html. 

Uzņēmība un pārliecība ne-
pieciešama oriģinālliteratūras 
spēlē „Latviskā dzīvesziņa lat-
viešu autoru darbos” izpildei, ko 
bibliotēka sagatavojusi kā nopiet-
nu pārbaudījumu. Nepieciešams 

orientēties bibliotēkas krājumā, 
atrast norādīto grāmatu un veikt 
norādītos uzdevumus. Skaidrs, ka 
latviešu literatūras klasiķu devums 
19., 20. un 21. gadsimta darbos 
ir zināms pārbaudījums, kad ar 
iegūto atziņu jāiepazīstina literāri 
tematiskās pēcpusdienas dalīb-
nieki. Domājams, ka katram kaut 
neliela atziņa no dzirdētā kļūs 
tuva un saprotama. Man šobrīd 
gribas notvert Jāņa Jaunsudrabiņa 
„Baltās grāmatas” sajūtu. Grāma-
ta māca prieku par labo, ko dzīve 
dod, rada gaišu prātu, palīdz au-
dzināt raksturu, iecietību, drau-
dzību, atsaucību, līdzjūtību. Dziļas 
gudrības un cilvēkmīlestības rindas 
rodamas Jaunsudrabiņa vienkārša-
jos, sirsnīgajos tēlojumos un viņa 
„Baltās grāmatas” zīmējumos, 
kur uzgleznotas Latvijas ainavas. 
Bagāta un jauka ir viņa latviešu 
valoda, lauku sētas idille un 
latviskā dzīvesziņa. Tur rodama 
daļa no senās latviešu dzīves un 
darba ritma. Cilvēcīgās un gudrās 
domas izriet it kā pašas no sevis.

Paldies pasākuma dalībnie-
kiem, pedagogiem un Ulbrokas 
vidusskolas bibliotēkai par sa-
darbību lasīt veicināšanā un lasīt 
aicināšanā! 

Sekosim „Lielās lasīšanas” 
notikumiem jaunajā inovatīvajā 
projektā, ko piedāvā LTV1, vei-
dojot diskusiju par literatūru, 
par labākajām, interesantākajām 
latviešu grāmatām un veicinot 
interesi par grāmatu lasīšanu un 
pārlasīšanu. 

uz tikšanos jaunos lasījumos!
Daiga Brigmane, 

stopiņu novada ulbrokas 
bibliotēkas vadītāja 

Grāmatu draugu trešā tikšanās
Bibliotēku jaunumi•

„Gaismas ceļš” ir 18. janvāra spilgtā-
kais notikums, kurš cilvēkus saistīja 
vienotā ķēdē no Nacionālās bibliotē-
kas Krišjāņa Barona ielā līdz jaunajai 
Gaismas pilij. Šajā ziemīgajā dienā 
mēs, 7.c klase, devāmies uz Latvi-
jas Universitāti, lai stātos vienotajā 
grāmatu draugu ķēdē. Šis vēsturis-
kais brīdis mums sākās plkst. 13.00. 
Mēs devām grāmatas no rokas rokā. 
Redzējām daudz mums zināmu un 
neredzētu grāmatu. Caur mūsu ro-
kām aizceļoja arī Stopiņu novada 
grāmata. Bija auksti, taču sirdi sildīja 
sarūpētā tēja, bet visvairāk jau līdzās 
esošie cilvēki un kopējs prieks par 
to, ko mēs visi varam. Bija gandarī-

Skolu jaunumi•

Mēs akcijā „Gaismas ceļš – 
grāmatu draugu ķēde”

jums un sajūta, ka arī mēs piedalā-
mies savas valsts vēstures veidošanā. 

7.c klase

„Lecam pa jaunam...’’

Izvēloties nākotni
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Mēs, 12. klase, esam lielas izvēles 
priekšā – kādu augstskolu izvēlē-
ties. Tāpēc 22. janvārī devāmies 
uz Rīgas Tehnisko universitāti 
(RTU) un Rīgas Stradiņa uni-
versitāti (RSU), lai iepazītos ar 
studiju programmām un univer-
sitātes telpām. Ceļā uz RTU daži 
no mums iegriezās Bastejkalnā, lai 
mirkli pieminētu barikāžu laika 
varoņus un atcerētos 1991. gada 
traģiskos notikumus. Vēsturi ne-
drīkst aizmirst!

RTU mēs vairāk uzzinā-
jām par inženieriju un dažādām 
datortehnoloģijām, kas varētu vairāk 
interesēt zēnus. Vēl mēs uzzinājām 
arī par arhitektūras studiju program-
mām un iespējām strādāt pēc RTU 
absolvēšanas.

Tālāk mēs devāmies uz RSU, kur 
mūs sagaidīja Mārcis Graubiņš. Viņš 
pastāstīja par RSU studiju program-
mām un atbildēja uz mūsu jautāju-
miem.  Pēc tam karjeras konsultante 

Marina Fomičeva pastāstīja par to, kā 
izvēlēties savu nākotnes profesiju un 
kur internetā atrast informāciju par 
pieprasītākajām profesijām.

Savukārt RSU studentu uzņem-
šanas pārstāvis mums izskaidroja 
uzņemšanas kārtību un to, ka „stra-
diņos” nav nemaz tik neiespējami 
iestāties.

Vēlāk Mārcis mums parādīja 
RSU telpas un iepazīstināja ar stu-
dentu pašpārvaldes pārstāvjiem. 
Esam pateicīgi par lielo atsaucību un 
ieinteresētību jaunu studentu uzņem-
šanai universitātes saimē.

Mūsu ekskursijas noslēgumā 
devāmies uz modernās mākslas 
muzeju „KIM?” spīķerī, kur ap-
lūkojām mūsdienu mākslu. Pro-
tams, pie tās ir jāpierod, tomēr 
ekskursija bija interesanta.

 Elma Grīnhofa, Gundega 
Višņevska, 

speciāli informatīvajam 
izdevumam „tēvzemīte”  
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Sāp pasaulei, 
Kad met tu tai ar papīru,
Kas paliek uz tās sejas.

Kā gruzis acī
Tas paliks,
Kamēr to neizmirkšķinās, 
Bet pasaule mirkšķināt nemāk.

Pasaulei palīdzēt
Vajag ikvienam.
Ja nedarīs citi,
Darīsim mēs!

Santa Katrīna Meikališa,
11. kl. skolniece

Ulbrokas vidusskola 2013./ 
2014. mācību gadā ir pietei-
kusies „Ekoskolu programmai”.

„Ekoskolu programma” ir viens 
no visaptverošākajiem un popu-
lārākajiem vides izglītības mode-
ļiem pasaulē. Programmas pamatā 
ir vienkāršas un brīvi piemēro-
jamas vides pārvaldes sistēmas 
izveide visā skolas dzīvē. Tā ir 
programma, kas veicina izpratni 
par vidi, saistot to ar daudziem 
mācību priekšmetiem, veido 
personīgo attieksmi un iesaista 
apkārtējo sabiedrību.

Pašlaik „Ekoskolu program-
mā” iesaistījušās vairāk nekā  
20 000 skolu 42 pasaules valstīs. 
Šī programma nekonkurē ar ci-
tām vides izglītības iniciatīvām, 
bet rada pamatu koordinētam un 
sekmīgam ilgtermiņa darbam ar 
vides izglītības jautājumiem skolā.

„Ekoskolu programma” mūsu 
skolai piedāvā:

• iespēju padarīt vides jautāju-
mus par daļu no skolas ikdienas 
dzīves,

• iespēju palīdzēt attīstīt jau-
niešu prasmi pieņemt lēmumus,

• materiālus un idejas projek-
tiem un pasākumiem,

• saikni ar citām ekoskolām 
Latvijā un pasaulē,

• taupīt resursus, ekonomējot 
skolas finanšu līdzekļus.

Ekoskolu būtība ir izveidot 
efektīvu skolas vides pārvaldes 
sistēmu. Pārvaldes sistēmas pa-
matā ir septiņi elementi:

• visas skolas un sabiedrības 
iesaistīšana,

• skolas ekopadome,
• skolas vides novērtējums,
• skolas darbības plāns,
• vides kodekss,
• veikto pasākumu pārraudzī-

ba un izvērtēšana gan no skolē-
nu, gan no skolas vadības, gan 
sabiedrības puses,

• vides izglītības sasaiste ar 
mācību saturu ikvienā mācību 
priekšmetā.

Katru gadu skolai ir jāizvē-
las kāda no tēmām, ar kuru tā 
pastiprināti strādā visu mācību 
gadu. Paralēli skola iespēju robe-
žās strādā arī pie pārējām tēmām. 
Skolu uzdevums katrā no tēmām 

ir meklēt iespējas praktiski risināt 
problēmas, kas ir saistītas ar sko-
las vidi ikdienā vai arī aktuāliem 
vides jautājumiem konkrētajā te-
ritorijā. Šobrīd Latvijā ekoskolas 
var izvēlēties šādas tēmas: atkri-
tumi, enerģija, ūdens, transports, 
veselīgs dzīvesveids, skolas vide 
un apkārtne, mežs, klimata pār-
maiņas. Šajā mācību gadā mūsu 
skola ir izvēlējusies tēmu „Atkri-
tumi”, jo vēlamies dzīvot, mācīties 
un strādāt tīrā, sakoptā vidē.

Lai uzzinātu vairāk par eko-
skolu būtību, programmu, mēr-
ķiem, lai iepazītos ar citu skolu 
pārstāvjiem, skolotājas S. Alksne 
un J. Bernāne 2013. gada 12.–14. 
augustā piedalījās Ekoskolu koor-
dinatoru forumā Cīravā (Aizputes 
nov.), savukārt skolēni A. Janēviča 
un M. Vilmanis piedalījās Eko-
skolu jauniešu forumā (Cīrava, 
14.–17.08.2013.)

Septembrī skolā tika izveidota 
skolas ekopadome, kurā tika iesais-
tīti 6.–11. klašu skolēni. Ekopadomi 
vada 11. klases skolnieces Sjuzanna 
Roždestvenska un Alīna Janēviča.

Skolēni veica skolas vides no-
vērtējumu, kuru apkopoja eko-
padomes pārstāvji, un iesniedza 
vides fondā ekoskolu koordi-
natoriem. Tika izveidots vides 
kodekss un izstrādāts ekoskolas 
darba plāns šim mācību gadam.

Esam iesaistījušies zīļu vākšanas 
akcijā (1.–4.klase), čaklākie vācēji –  
Ričards Brenčs (1.c kl.), Hārdijs 
Keišs (2.b kl.) un Aleksandrs Juri-
novs (4.a kl.), kopā ar ekoskolas ko-
ordinatori Ivetu Lāci zīles nogādāja 
Līgatnes dabas parka iemītniekiem. 

Pašreiz skolā norit bateriju un 
makulatūras vākšanas akcija. Tā 
noslēgsies pavasarī.

Sākumskolas skolēni piedalījās 
starpnovadu pasākumā – alterna-
tīvā olimpiādē „Daba mūs māca”, 
ko organizēja Ropažu vidusskola.

Ziemassvētku noskaņu skolā 
ienesa no otrreizējiem materiā-
liem gatavotas Ziemassvētku eg-
lītes, ar kurām tika rotāta skola. 
Tās bija gatavotas no papīra, PET 
pudelēm, olu bretēm, konfekšu 
papīriem un kastēm, pudeļu kor-
ķīšiem, polietilēna maisiņiem u.c. 
materiāliem.

2. semestrī lielākais pasākums 
ekoskolas darbībai būs projektu 
nedēļa, kuras laikā skolēni apgūs 
dažādas ekoskolas tēmas un iz-
strādās projektu darbus.

No 21. līdz 23. februārim 
skolotāja S. Alksne un četras 
ekopadomes dalībnieces pieda-
līsies Ekoskolu ziemas forumā 
Daugmalē (Ķekavas nov.).

Lai varētu turpmāk veiksmīgi 
darboties ekoskolu programmā, 
mums nepieciešams skolēnu, ve-
cāku un visas sabiedrības atbalsts.

Juta Bernāne un 
Solvita Alksne,

Ekoskolas koordinatores

Nodarbība tika sadalīta divās da-
ļās – teorētiskā un praktiskā daļa. 
Praktiskajā nodarbības daļā sko-
lēniem bija iespēja pašiem izpē-
tīt purva atsegumus dziļurbumu 
paraugos. Pētnieciskais darbs ar 

mikroskopiem notika aizrautīgi. 
Doktorantūras studentes, kuras 
vadīja nodarbību, ātri parādīja, 
ka zinātne var būt aizraujoša un 
saistoša. Paši skolēni sagatavoja 
paraudziņus un aktīvi pētīja re-

zultātus.
Daudziem skolēniem radās 

interese par studijām Latvijas 
Universitātē, jo redzēja augstākās 
izglītības praktisko pielietojumu.

Paldies Stopiņu novada domei 
par sadarbību un skolas vadībai 
par atbalstu, audzinot jaunos zi-
nātniekus.

Irina Kalniņa,
ulbrokas vidusskolas ģeo-

grāfijas skolotāja

Kas ir apdāvinātība? „Viena vai 
vairāku specifisku talantu esa-
mība cilvēkam vai spēja ātrāk 
un labāk nekā citi vienaudži 
apgūt zināšanas,” vēsta „Viki-
pēdija”.

Kas tad šodien ir izcilības mērs?  
Vai izcilāks tas, kuram ir skaid-
rāks prāts un dāsnāka sirds? Zi-
nāms, ka izcili sasniegumi rodas 
pastāvīgā darbības pilnveidošanā. 
Kas tad ir talants? Prasme saskatīt 
to, ko nesaskata citi, sadzirdēt to, 
ko nesadzird citi, saprast to, ko 
nesaprot citi. Es domāju, ka ta-
lants piemīt katram, jautājums ir 
– vai cilvēks sevī šo talantu vispār 
ir atklājis un pamanījis. Talants 
attīstās no mīlestības uz darbu, 
iespējams pat, ka talants būtībā 
ir tikai mīlestība uz darbu.

Gudrība  balstās uz talantiem. 
Bez spilgtām personībām nav 
iedomājams pilnvērtīgs mācību 
process. Talantīgiem ir jābūt gan 
audzēkņiem, gan pedagogiem.

Mācību priekšmetu olimpiā-
des – tā ir iespēja jaunajiem ta-
lantiem parādīt, pilnveidot savas 
zināšanas, prasmes un iemaņas, 
attīstīt radošās spējas.

Šobrīd ir reģionālo olimpiāžu 

laiks. Šajā mācību gadā septiņos 
mācību  priekšmetos ir notikušas 
olimpiādes, kurās piedalījušies arī 
Ulbrokas vidusskolas skolēni. Ik 
gadu izcilnieku sezona sākas ar 
bioloģijas olimpiādi. Šogad skolo-
tāja Iveta Lāce olimpiādei pieteica 
trīs dalībniekus, no kuriem 3. vie-
ta ir 12. klases skolniecei Laimai 
Vasilei, atzinība – 9.b klases skol-
niecei Adriānai Ševčukai. Šobrīd 
reģionālajās olimpiādēs piedalīju-
šies četrpadsmit Ulbrokas vidus-
skolas skolēni. Godalgotas vietas 
ieguvuši septiņi: latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē Annai 
Annijai Dežurovai 2.vieta, Laurai 
Veremejai atzinība (skolotāja Inga 
Buivite). Īpaši gribu uzteikt 12. 
klases skolnieci Laimu Vasili, kura 
piedalījusies jau četrās olimpiādēs 
un ieguvusi 4 godalgotas vietas: 
jau minētajā bioloģijas olimpiādē 
3. vietu, ekonomikas olimpiādē 
(skolotāja Irina Kalniņa) 1. vietu, 
vācu valodas olimpiādē (skolotāja 
Maija Kokina) 1. vietu, uzaicināta 
piedalīties 44. valsts vācu valodas 
olimpiādē, latviešu valodas un li-
teratūras olimpiādē (skolotāja Juta 
Bernāne) 1. vietu.

Pašlaik matemātikas olimpiā-
dei skolotājas Zanes Pilsnenieces 

vadībā turpina gatavoties seši 5.–
9. klašu skolēni, gatavojoties ķī-
mijas olimpiādei, skolotāja Ligita 
Jursone strādā ar pieciem 9.–12. 
klašu skolēniem, uz ģeogrāfijas 
olimpiādi 10.–12. klasēm pieteikti 
divi izglītojamie, notiek gatavo-
šanās arī 8. klašu vācu valodas 
olimpiādei.

Skolotājas Līvijas Bērziņas 
vadībā mūsu jauniešu komanda 
gatavojas erudīcijas konkursam 
„Jaunie interneta guru”. 

Nu jau ik gadu latviešu valodas 
un literatūras, mājturības un teh-
noloģiju, un angļu valodas olim-
piādes tiek organizētas Ulbrokas 
vidusskolā. Mūsu skolotāji aktīvi 
piedalās visu reģionālo olimpiāžu 
darbu vērtēšanā. Tas ir darbs, tas 
ir laiks, tā ir uzņēmība, bet es ne-
zinu nevienu, kurš būtu nokļuvis 
virsotnē bez smaga darba. Tā ir 
recepte. Tā ne vienmēr uznesīs vir-
sotnē, bet noteikti vismaz tuvu tai. 
Tāpēc  paldies visiem jauniešiem 
un pedagogiem, kuru vadībā mūsu 
izglītojamie, apliecinot savas spējas 
un talantus, tiecas uz izcilību. Lai 
veicas!

Anta Trukšāne,
ulbrokas vidusskolas direk-

tora vietniece izglītības jomā

Skolu jaunumi•

Ulbrokas vidusskola – Ekoskola

Apdāvinātība. Izcilība. Talants

Vidusskolēni pētnieku lomā

Janvāra beigās, lai daudzveidotu skolēnu ikdienu, Stopiņu no-
vada domes izglītības konsultants piedāvāja iespēju sadarboties 
ar LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti. Uzzinot par tādu 
iespēju, 10., 11. klases skolēni labprāt izrādīja interesi piedalīties 
tādā nodarbībā.
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Līču dzīvnieku patversme „Ul-
ubele” un portāls www.dziv-
niekupolicija.lv aicina Stopiņu 
novada iedzīvotājus būt atbil-
dīgiem, nekad nepamest savus 
mājas mīluļus. Ja gadās nelai-
me un dzīvnieks pazūd, mek-
lēt to patversmēs un izmantot 
portāla iespējas. Nepaejiet 
garām nelaimē nonākušiem 
dzīvniekiem, palīdziet tiem!

Senā paruna vēsta, ka  dots de-
vējam atdodas. Mūsu senči labi 
saprata, ka šis likums darbojas 
katra cilvēka dzīvē, jo labākais 
veids, kā kļūt laimīgam, ir – darīt 
laimīgus citus.

Katru dienu dzīvnieku pa-
tversmē Līčos savu cilvēku gaida 
180 suņu un 40 kaķu. Patversme 
nav mājas – patversmei ir jābūt 

īslaicīgai pieturvietai. Tāpēc tavs 
vislielākais atbalsts „Ulubeles” 
rūpju bērniem, protams, ir izlemt 
atbildīgi par kāda dzīvnieciņa 
adopciju un draudzību uz mūžu.

Jebkurš dzīvnieka saimnieks 
arī var palīdzēt, rūpējoties, lai 
viņa mājas mīlulis nekad neno-
nāktu patversmē.

„Ulubeles” komanda savā 
darbā nešķiro dzīvniekus neper-
spektīvajos, kuri jāiemidzina, lai 
glābtu tikai jaunos, stipros un 
veselos. „Ulubele” ir vieta, kur 
jebkurš noklīdušais vai pamestais 
rod patvērumu, līdz viņš sagaida 
savu cilvēku. Tāpēc, ja ārsti dod 
cerību, mēs visiem spēkiem cen-
šamies palīdzēt visiem, kuri no-
nākuši Līču patversmē. Tu arī vari 
palīdzēt, ziedojot Līču patversmes 
dzīvnieku aprūpei un ārstēšanai.

Mazie draugi aicina palīdzēt atbildīgi!

Atbildīga saimnieka ABC 
Nekad nepamet savu dzīvnieku, bet, ja gadās nelaime un viņš pa-
zūd, nezaudē cerību un meklē viņu. Portāla www.dzivniekupolicija.lv  
sludinājumu daļa ir neatsverams un vienkāršs bezmaksas rīks, ar kura 
starpniecību ikviens var ziņot par savu pazudušo dzīvnieku ātri un 
vienkārši – ievietojot sludinājumu ar pazušanas vietu (adresi), kon-
taktiem un pazudušā dzīvnieka foto. Tāpēc ir ļoti svarīgi jau laikus 
nodrošināties ar dzīvnieka fotouzņēmumu, kas tiek glabāts telefonā 
un datorā, lai nelaimes gadījumā dzīvniekam varētu palīdzēt. Nozī-
mīgs palīgs ātrā pazuduša suņa atrašanā ir kaklasiksnā vai brelokā 
ierakstīts saimnieka telefona numurs. Vēl labāk, ja tavs dzīvnieks ir 
čipēts un dati par dzīvnieku un tā īpašnieku ievadīti valsts vienotajā 
dzīvnieku reģistrā Lauksaimniecības dzīvnieku datu centrā (LDC).

Sava pazudušā dzīvnieka meklēšanā iesaisti Stopiņu novada policiju 
un piesaki dzīvnieka pazušanu, zvanot pa tālr. 67910901.

 Meklē savu dzīvnieku, zvanot uz dzīvnieku patversmēm. Izmanto 
dzivniekupolicija.lv piedāvātās iespējas – ieskaties un pārbaudi, vai 
tavs dzīvnieks jau nav starp  atrastajiem. Portāla sludinājumu sadaļā 
iespējams bez maksas ievietot un ērti izdrukāt neierobežotu skaitu 
jau gatavu sludinājumu, lai izlīmētu palīgā saucienu par pazudušu vai 
atrastu dzīvnieku. Ievietoto sludinājuma tekstu iespējams automātis-
ki pārsūtīt populārākajiem Latvijas sociālajiem tīkliem. Dzīvnieku 
policija nodrošina, ka katra dzīvnieka pazušanas vai atrašanas vieta 
ir fiksēta kartē.

Kontakti un konts 
ziedojumiem: 
Ziedojuma konts 
LV 97 HABA 0551 0283 5389 3
Biedrība „Dzīvnieku pansija „Ulubele”” 
Reģ. Nr. LV 40008095993;
Ziedojumu tālrunis: 90006083 (1 zvans – EUR 1,42)

Palīdzēt tu vari arī, aizvedot uz patversmi segas, palagus, dvieļus, 
vienmēr noder pavadas un kaklasiksnas. Mazie un opīši būs priecīgi 
par labiem dzīvnieku konserviem. Patversmē vāc un šķiro makulatūru. 
Ja tev ir jautājumi, droši zvani, raksti, „Ulubeles” komanda atbildēs 
un, protams gaidīs ciemos! 
Līču dzīvnieku patversme „Ulubele”, Stopiņu novads, „Ozolaine”.
Tālrunis: 20203333 vai 27803333;
www.ulubele.org;
www.dzivniekupolicija.lv
E-pasts: ulubele@ulubele.org; info@dzivniekupolicija.lv
Seko mums Twitter: @Ulubele @zoopolicija
Pievienojies domubiedriem Facebook un Draugiem.lv

Piedāvājam 
adopcijai!

„Ulubelē” Līčos šobrīd mīt aptuveni 30 kucēnu 
vecumā no 1,5 mēnešiem līdz pusgadam! Gaidām 
atbildīgus saimniekus, kuri ne tikai lutinās, bet 
audzinās mazos par kārtīgiem suņiem. 

Aptuveni 6 gadus vecs vidēja auguma suņuvīrs ir 
apveltīts ar fantastisku kažoku. Ja jaunie saimnieki 
būs lieli rokdarbnieki, tad ārstējošās suņa vilnas 
zeķītes un vestītes varēs tapināt, neizejot no 
mājām. Suns mīl garas un mierīgas pastaigas. 

3 gadus vecā sterilizētā un ļoti skaistā Berta ir 
karaliene ar karalienes raksturu. Derēs ģimenei, 
kura ciena kaķa neatkarīgo dabu, jo Berta nebūs kā 
mīcāma mīkstā rotaļu mantiņa. 

2 gadus veca sterilizēta, garspalvaina, ļoti, ļoti mīļa 
pret cilvēkiem un saviem sugasbrāļiem mince meklē 
ģimeni, kurā kļūt par īstu 
mīluli un lutekli. 

8 gadus veca, sterilizēta, kārtīga
un jauka kaķu dāma. Ļoti patīk zvilnēt uz dīvāna un 
gulēt kaķiem paredzētās mājiņās. Meklē ģimeni bez 
maziem bērniem, lai aizvadītu mierīgas un laiskas 
vecumdienas.

Pusotru gadu veco dobermaņa jauktenīti Morisu 
cilvēki pameta mežā pie Rīgas. Suns būs gan labs 
sargs, gan arī ģimenes mīlulis mājā, kur bērni jau 
izauguši līdz pusaudžu vecumam.

6 gadus vacais, mierīgais lielsuns Ralfs – Rausītis mīl 
piespiesties cilvēka kājai, it kā klusi sakot: neej prom. 
Sunim patīk pastaigas, ļoti garšo kārumi. Būs draugs 
un sargs ģimenei, kur bērni izauguši līdz pusaudžu 
vecumam.
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2014.gada 15.februārī plkst.18.00
Ulbrokas kultūras namā

VPDK „Stopiņš” aicina uz 
draugu sadancošanās

 koncertu
„TĀ MĪLĒ LATVIEŠI”

Koncertā sadancos:

VPDK „Ūsa” /Salaspils/
VPDK „Snēpele” /Snēpele/

VPDK „Sunta” /Suntaži/
VPDK „Sadancis” /Jēkabpils/

VPDK „Skaņaiskalns” /Mazsalaca/ 
VPDK „Stopiņš” /Stopiņi/

Piektdien, 28. februārī, plkst. 
19.00 Ulbrokas kultūras namā 
Liepājas Leļļu teātris ar izrādi 
pēc R.Blaumaņa pasakas mo-
tīviem „Velniņi”.

Tāpat kā pasaka, arī izrāde solās 
būt „velnišķīgi” aizraujoša, kurā 
tiks parādīti divu velnēnu inte-
resantie notikumi uz zemes un 
arī tas, kā viņu nedarbi mainīs 
pašus velniņus.

Skanīgumu izrādei piešķir 
Māra Putniņa mūzika, bet spil-
gtās lelles pēc mākslinieces Bar-

baras Iltneres zīmētajām skicēm 
izgatavojusi Natālija Davidoviča 
Latvijas Leļļu teātrī. 

Izrādes režisore – Lita Belte, 
dekorāciju māksliniece – Jolanta 
Miķelsone.

Lomās iejutīsies Liepājas Leļ-
ļu teātra aktieri – Matīss Millers/
Ģirts Lukevics, Dace Doroškevica, 
Madara Enkuzena.

Izrādes ilgums ir apmēram 40 
minūtes.

Izrāde paredzēta bērniem no 
2 gadu vecuma.

Ieeja: EUR 2,-
Bibliotēkzinību stunda „Vi-
sums un dzīvība” pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte” 
sešgadīgajiem audzēkņiem – 
iepazīšanās ar bibliotēku un 
vecumam atbilstoša saruna 
par bērnu grāmatām, tehno-
loģijām un bibliotēkas pakal-
pojumiem pirmdien, 3. feb-
ruārī, plkst. 9.30, ceturtdien,  
10. februārī, plkst. 9.30.

Lieliem un maziem lasītājiem 
mēneša izstāde „Laimes bēr-
ni”, veltīta Margaritas Stārastes 

simtgadei. Ilustrēto un saraks-
tīto grāmatu izlase. Margarita 
Stāraste (1914) ir vairākās pa-
audzēs iemīļota bērnu bilžu 
grāmatu ilustratore un tekstu 
autore. Mākslinieces radošais 
rokraksts nav sajaucams ne ar 
vienu citu – tā ir fantastiska un 
sulīgu krāsu piesātināta pasau-
le, kurā atdzīvojas daba, koki un 
priekšmeti, darbojas visdažādā-
kie bērni, amizantu dzīvnieku, 
rūķu un rotaļlietu tēli – ozolzīļu 
zēns Zīļuks, Tince, Burtu mei-
tiņa, sniegavīri, Pintiķu ciema 

iemītnieki, Piparkūku vīriņi un 
daudzi citi, kas vairāku paaudžu 
bērniem ir tuvi un saprotami kā  
draugi.

Valmieras teātra kolektīvs ap-
meklējums piektdien, 28. febru-
ārī, plkst. 18.30 „Doktors Živa-
go” – Borisa Pasternaka romāna 
dramatizējums Indras Rogas re-
žijā. Pieteikšanās un samaksa –  
teātra biļete un ceļa izmaksas 
– ULBROKAS bibliotēkā līdz  
14. februārim.

Kontaktinformācija: Ulbrokas 
bibliotēka 67910503

Piektdien, 21.februārī, plkst.19.00 Ulbrokas kultūras namā

Anrī Barbiss vēstules „Maigums”
Koncertuzvedums

Gunta Virkava, Elizabete Zagorska, Valdis Zilveris
mūzika: Valdis Zilveris (taustiņi, akordeons), režisors Voldemārs Šoriņš

Romantisks, mūzikas skaņās un dziesmās izdziedāts, izspēlēts mīlasstāsts A.Barbiss „Maigums”, 
kurš vēsta, cik liela pašuzupurēšanās var būt mīlestības vārdā.

Cik mīla var būt maiga, bet maigums lielāks par mīlestību.

Ieeja: EUR 2,-, pensionāriem un represētajiem EUR 1,-

• 1.–2. klašu izglītojamie gatavo-
sies un piedalīsies skatuves runas 
konkursā.
• 1. februārī TDK „Pastalnieki” 
piedalīsies skatē „Spēle skatē” – 
Salaspilī.
• 4. februārī izzinās Sveču dienas 
ticējumus un tradīcijas. Pasāku-
mu vadīs skolēnu padome. Ar 
deju priecēs tautas deju kolektīvs 
„Pastalnieki”.
• 7. februārī izglītojamie piedalī-
sies starpskolu karnevālā Ropažu 
ekoskolā, Zirga gada ieskaņai „No 
veca radi jaunu!”.

• 10.–14. februāris – Valentīndie-
nas nedēļa:
„Krāsu dienas”,
„Popiela”,
„Siržu pasts”. 
• 12. februārī izstādes atklāšana 
Salaspilī.
• 13. februārī vidusskolēni ap-
meklēs izstāžu zāli „Arsenāls”, 
koncertlekciju Lielajā ģildē „Pazīs-
tami pasaulē” ar Ditu Krenbergu 
un Pēteri Vasku.
• 1.-4. klašu izglītojamiem  
18. februārī skolā teātra izrāde 
„Pifa piedzīvojumi”.

Pamatskolas izglītojamie 20. feb-
ruārī Kongresu namā apmek-
lēs koncertlekciju „Vintage arī 
mūzikā”, grupa „Neaizmirstu-
lītes”, Pits Andersons un Latvi-
jas Mākslas akadēmijas modes 
skate.
• 1.–4. un 5.–9. klašu ansambļi 
gatavojas un piedalīsies vokālās 
mūzikas konkursā „Balsis 2014”.
• 21. februārī „Sadraudzības kon-
certs” Zvejniekciemā.
• 12. klases izglītojamie cītīgi 
gatavojas Žetona vakara izrādei 
7. martā.

Velniņi Ulbrokā

Februārī Ulbrokas vidusskolas 
izglītojamie gatavosies, piedalīsies, izzinās

Ulbrokas bibliotēkā 2014. gada februārī
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“tĒVZEMĪtE“
OtrDIENA, 4. fEbruārIs, 2014

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,

Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja

Šo mazo dvēselīti sargājiet!

Elizabeti Ārgali, Alisu Maņiševu, Alevtinu Ņikonovu, 
Aleksi Saltikovu, Milanu Šumeri, Matveju Krjučkovu, 

Patrīciju Rozīti, Poļinu Golubkovu, Vimu Kenvinu Viguli.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

 SVEICAM JUBILEJĀ!
Un nevajag neko vairāk...
Vien vienu vārdu no sirds,

Lai piepildās dienas ar smaidu,
Kas gaiši kā saulstari mirdz.

Un nevajag neko vairāk,
Lai diena būtu kā zelts...

Albīnu Balakleiti, Ilgu Cēsnieci, Jāni Gailānu, 
Mariju Golubkovu, Viju Izvekovu, Raisu Koržeņevsku, 

Grigoriju Kuzjomkinu, Virginiju Lazdāni, Jāzepu Lazdānu, 
Jeļenu Mihailovu, Valentīnu Plociņu, Valentīnu Zirni.

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI

Lūgsim svecēm rādīt gaismu,
Skujām taku izrotāt.

Dosim līdzi smilšu sauju,
Ziedus mūža gājumam.

Nellija Bikša, Sofija Habeka, Emīlija Oša, 
Kārlis Knospe, Lidija Rozenštame, Oļģerts Sprukuls.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Lai sapnis baltais dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar 
Inesi Skrastiņu un viņas ģimeni, 

Visvaldi Gunaru Porieti mūžībā pavadot.

Stopiņu novada domes kolektīvs

BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēkā

3. un 10. februārī plkst. 9.30 
bibliotēkzinību stunda „Visums 
un dzīvība” pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pienenīte” sešgadīga-
jiem audzēkņiem.

Lieliem un maziem lasītājiem 
mēneša izstāde „Laimes bērni”, 
veltīta Margaritas Stārastes simt-
gadei. 

Valmieras teātra kolektīvs 
apmeklējums 28. februārī plkst. 
18.30 „Doktors Živago” – Borisa 
Pasternaka romāna dramatizē-
jums Indras Rogas režijā. Pie-
teikšanās un samaksa – teātra 
biļete un ceļa izmaksas – Ulbro-
kas bibliotēkā līdz 14. februārim. 
Kontaktinformācija: Ulbrokas 
bibliotēka 67910503.

Sauriešu bibliotēkā
Izstādes: „Nu tik uz māju!” 

Margaritai Stārastei – 100; „Putnu 
un dabas draugs” Kārlim Grigu-
lim – 130; „Emīls, divas Lotiņas...” 
Emīlam Ēriham Kestneram – 115.

Pasākumi: Stopiņu pamatsko-
las PII audzēkņiem „Ar draugiem 
tiekos bibliotēkā.” Grupiņai „Zī-
ļuki” 19.02.2014., „Taurenīši” –  
26.02.2014.

Sauriešu bibliotēkas darba laiks 
no 3. februāra: pirmdien, ceturt-
dien 11.00-19.00; otrdien, piektdien 
9.00-17.00; mēneša otrā sestdiena 
10.00-14.00. Trešdien – metodiskā 
diena, apmeklētājiem slēgts.

DIENAS CENTROS
Sauriešu dienas centrā

Svētā Valentīna dienai veltīti 
pasākumi „Kas ir mīlestība?”

11. februārī plkst. 16.00 Zī-
mējumu konkurss.

12. februārī plkst. 16.00 Rok-
darbi–sirsniņas–atklātnītes–mī-
lestības citāti.

13. februārī plkst. 16.00 Ka-
raoke – dziesmas par Mīlestību. 

14. februārī 13.00-15.00 Rok-
darbu un zīmējumu izstāde spēļu 
laukumā un no 15.00 līdz 18.00 
Sauriešu dienas centra telpās: 
Vakara pārrunas (Talk-šovs); 
Valentīndienas leģendas; Sim-
bolika; Sv. Valentīns Moldovā 
un Itālijā; Kādas dāvanas dāvina 
Valentīndienā; Gerija Māršala 
filmas „Svētā Valentīndiena”  
(2 st.) kopīga skatīšanās pasāku-
ma noslēgumā.

27. februārī plkst. 16.00 kopīgi 
sagaidīsim pavasari pēc Moldāvijas 
tradīcijām – izgatavosim „Martisor”. 
Prezentācija un meistarklase.

Itāliešu valoda pieauguša- 
jiem – otrdienās plkst. 18.00-20.00.

Smilšu un pasaku terapijas 
nodarbības bērniem un skolē-
niem – piektdienās plkst. 15.00.

Itāliešu valoda bērniem un sko-
lēniem – piektdienās plkst. 16.00. 

Gleznošanas nodarbības pie-
augušajiem – sestdienās plkst. 
10.30–13.00.

Nodarbības Teterevu fonda 
projekta ietvaros: zīda apglez-
nošanas nodarbības – trešdienās 
plkst. 12.00 pieaugušajiem un 
sestdienās plkst. 13.00 bērniem, 
skolēniem un pieaugušajiem; 
tapošanas nodarbības – ceturt-
dienās visas dienas garumā.

Bezmaksas latviešu valodas 
kursi trešo valstu valstspiederīga-
jiem – trešdienās un piektdienās 
plkst. 18.00-20.00 un sestdienās 
plkst. 14.00-16.00.

Upesleju dienas centrā
Upesleju dienas centra Dāmu 

klubs aicina adītpratējas piedalī-
ties projektā „Manas skaistākās 
zeķes”. Darbu izstāde š.g. 11. ap-
rīlī (īsi pirms Lieldienām). Izstā-
dē var piedalīties arī ar citiem 
adījumiem – cimdiem, šallēm, 
lakatiem utt.

Pirmdienās: vēderdejas 
18.00–20.00. Šahs, dambrete 
15.00–20.00.

Otrdienās: vingrošana se-
nioriem 15.30–16.30 un 16.30–
17.30. Galda teniss senioriem 
16.00–20.00. „Dari, ko vari” – 
rokdarbi bērniem 16.00–20.00.

Trešdienās: vēderdejas 
18.0–20.00.  Šahs, dambrete 
15.00–20.00.

Ceturtdienās: vingrošana se-
nioriem 15.30–16.30 un 16.30–
17.30. Galda teniss senioriem 
16.00–20.00. 

Piektdienās:  galda te-
niss 17.00–20.00. No 17.00 zīda 
apgleznošanas nodarbības. No-
darbības vada A. Dobrjanska.

Sestdienās: „Jauno tenisistu 
skoliņa” 12.00–14.00, projektu fi-
nansē Stopiņu novada dome. Gal-
da teniss senioriem pēc 14.00. No 
13.30 – pamati gleznošanā „Iemā-
cies ieraudzīt”. Nodarbības vada 
mākslas pedagoģe M. Brašmane.

Ulbrokas dienas centrā
No 11. līdz 14. februārim 

Valentīndienas pārsteigumu ga-
tavošana. 

Februārī, sveču mēnesī, katru ce-
turtdienu sveču liešanas darbnīca –  
veidosim sveces dažādās tehnikās 
un no dažādiem materiāliem.

Trešdienās plkst. 17.00 zīda 
apgleznošanas radošās nodarbības 
jaunajām māmiņām un sievietēm.

Otrdienās un ceturtdienās 
plkst. 12.00–13.45  nūjošanas 
nodarbības. Nūjas nodrošina 
dienas centrs.

Sestdienu rītos no plkst. 9.30 
līdz 13.00 radošās rīta nodarbī-  
bas – dekupāža, rotu gatavošana no 
pērlītēm un citiem materiāliem, ta-
pošana.

Cekules dienas centrā
11. februārī apsveikuma kar-

tīšu veidošana Valentīndienā. 

Līču dienas centrā
8. februārī plkst. 14.00 Līču 

novusa spēles turnīrs. Reģistrē-
šanās no plkst. 13.30.

15. februārī plkst. 15.00 
„Sirsnīgās dejas” – mīlestības 
dienai veltīta deju pēcpusdiena.

22. februārī plkst. 12.00 
ģimeņu pasākums – „Sniega 
skulptūru festivāls”. (Norises 
laiks var mainīties neatbilstošu 
laika apstākļu dēļ.)

No 21. janvāra otrdienās 
plkst. 17.00 dekupāžas nodar-
bības.

10. un 13. februārī plkst. 16.00 
origami māksla – pamatlocījumi, 
dalīšanās pieredzē. Rozes veidošana.

SPORTS
Stopiņu novada 2014. gada 

uzņēmumu, iestāžu darbinieku, 
ģimeņu un iedzīvotāju komandu 
ziemas sporta spēles 22. februārī, 
sākums plkst. 11.00 Siguldas trasē, 
kur komandas sacentīsies nobrau-
cienos ar vučko. Sacensību izmak-
sas – divi nobraucieni – 15 eiro no 
personas, jāmaksā sacensību dienā. 
Komandā 5 cilvēki. Sacensību die-
nā, 22. februārī, kursēs autobuss: 
no novada domes ēkas plkst. 9.30 
un tālāk pa maršrutu Ulbroka–
Vālodzes–Saurieš–Upeslejas–Līči. 
Pieteikšanās līdz 19. februārim pa 
tālr. 28711252.

8.februārī Stopiņu novada 
sporta diena dambretē. Sacen-
sības notiks Ulbrokas sporta 
kompleksā, reģistrēšanās no 
plkst.10.00. 

15. februārī Stopiņu novada 
sacensības hokejā „Stopiņu ripa 
2014” Ulbrokas hokeja laukumā 
pie Stopiņu novada ēkas. Reģis-
trēšanās no plkst.10.30, sacensī-
bu sākums plkst. 11.00.
Vīriešu basketbola koman-
das „Stopiņi” mājas spēles 
Ulbrokas sporta kompleksā:

5. februārī 20.15 „Stopiņi” –  
„R.A.Line”.19. februārī 20.15 
„Stopiņi” – Caparol”.
„Ulbrokas/FS Masters” virs-
līgas mājas spēles Ulbrokas 
sporta kompleksā:

9. februārī 15.00 „Ulbroka/FS 
Masters” – „Lekrings”, Ulbrokas SK.

23. februārī 15.00 „Ulbroka/
FS Masters” – „Pārgauja”, Ulbro-
kas SK.
Stopiņu novada sieviešu 
handbola komandas mājas 
spēles Ulbrokas sporta kom-
pleksā:

14. februārī 18:00 „Stopiņu 
NHK” – „LAT 98”, Ulbrokas SK.

15. februārī 15:00 „Stopiņu 
NHK” – „SK Latgols”, Ulbrokas SK.
Stopiņu novada vīriešu hand-
bola komandas mājas spēles 
Ulbrokas sporta kompleksā:

15. februārī 6.45 „Stopiņu 
NHK” – ASK/LU, Ulbrokas SK.

22. februārī 15.00 RTU –
„Stopiņu NHK”, Ulbrokas SK.

1. martā 15.00 „Stopiņu 
NHK” – „Jūrmalas Sports”, Ul-
brokas SK.

Vēlamies pateikt paldies Sauriešu dienas centra vadītājai 
Aijai Šibajevai par ciemata iedzīvotāju iesaistīšanu dažādos projektos, 
kopīgi organizētos pasākumos un ekskursijās.
Paldies finansiālajam atbalstītājam – Stopiņu novada domei. 
Sauriešu ciemata iedzīvotāji 
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