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Iesācies jaunais mācību gads 
ar izglītojamo apņemšanos 
iegūt kvalitatīvu izglītību vi
sās Stopiņu novada pašvaldī
bas izglītības iestādēs. Kāds 
ir nolēmis cītīgāk mācīties, 
kāds – satikt jaunus draugus 
un aktīvāk darboties interešu 
izglītības nodarbībās, skolē
nu pašpārvaldē, kultūras un 
sporta pulciņos. Tikai paša 
spēkos ir iegūt zināšanas sev 
un savai nākotnei, saņemot 
kvalitatīvu pedagogu atbal
stu mācību procesā. 

Izglītības iestādes ir gatavas jau
najam mācību gadam, iegādāti 
mācību līdzekļi – mācību grā
matas un darba burtnīcas –, mā
cību priekšmetus māca skolotāji 
ar atbilstošām kvalifikācijām, 
kabinetu aprīkojums nodrošina 
kvalitatīvu mācību priekšmetu 
apguvi. Skolēnu pārvadājumus 
pašvaldība nodrošina ar 6 skolē
nu autobusiem. Viens no šā gada 
jaunumiem – Stopiņu novada 
pašvaldības deputāti ir pieņēmu
ši lēmumu piešķirt brīvpusdie
nas visiem Ulbrokas vidusskolas 
4.–12. klašu skolēniem un Stopi
ņu pamatskolas 4.–9. klašu sko
lēniem, brīvpusdienas no valsts 
budžeta arī 3. klases skolēniem. 
Līdz šim valsts apmaksātas brīv
pusdienas saņēma 1. un 2. klases 
skolēni. Otrs jaunums ir sveš
valodas apguve jau no 1. klases. 
Savukārt otrās svešvalodas ap
guve, kā ierasts, sāksies 6. klasē. 
Jaunumi ir arī Ministru kabineta 
noteikumos Nr.530, kas nosaka, 
ka 3. un 6. klases valsts pārbaudes 
darbiem būs diagnosticējošais 
raksturs. Kā arī jaunums ir tas, 
ka centralizētie eksāmeni svešva
lodās 12. klases skolēniem notiks 
jau martā (skolēnu brīvdienās). 
Turpināsies jauna, kompetenču 
pieejā balstīta vispārējās izglītī
bas satura izstrāde, un izmaiņas 
nākotnē skars gan pirmsskolas, 
gan pamatizglītības, gan vidus
skolas mācību saturu, gan arī 
kvalitātes monitoringa sistēmu. 
Sekosim tam visam līdzi un ie
saistīsimies ar savu redzējumu un 
ieteikumiem, kas balstīti uz ana
līzi, pieredzi un novērojumiem.

    Vasarā pašvaldība visus no
vadā deklarētos jauniešus no 13 
līdz 18 gadu vecumam nodroši

nāja ar darbu jūlijā vai augustā. 
Kopumā darbam pieteicās 131 
jaunietis, 85 no tiem strādāja 
skolās un pirmsskolas izglītības  
iestādēs, ceram, ka ieguldītais 
darbs ļaus jauniešiem vairāk iz
prast arī pieaugušo ieguldīto 
darbu ikdienas sakārtotas vides 
nodrošināšanā, vairāk cienīt citu 
padarīto. Paldies visiem aktīva
jiem un tiešām čaklajiem jaunie
šiem par padarīto! 

   Pašvaldības lielākie šī gada 
finansiālie ieguldījumi izglītības 
iestāžu infrastruktūrā, piesaistot 
KPFI finansējumu, ir siltināta 
Ulbrokas vidusskolas ēka. Par 
pašvaldības līdzekļiem ir izbūvē
ta Ulbrokas vidusskolas 4. stāva 
2. kārta – atvērtas vēl divas kla
ses, labiekārtoti kabineti, veikts 
kosmētiskais remonts. PII „Pie
nenīte” turpinās vecā korpusa 
siltināšanas darbi un jumta izbū
ve, ko plānojam pabeigt oktobrī, 
veikts grupu telpu kosmētiskais 
remonts. Labiekārtošanas darbi 
tiks veikti nākamajā gadā. Sto
piņu pamatskolā tiek turpināti 
jaunā korpusa siltināšanas un pa
galma labiekārtošanas darbi, kas 
arī tiks pabeigti šī gada oktobrī. 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolā tika veikts 3. stāva gaiteņa 
remonts un ierīkota viena papil
du telpa, iegādāti mūzikas instru
menti, informācijas tehnoloģijas 
un programmas mākslas izglītī
bai.

Šogad mācības pašvaldības 
izglītības iestādēs 1. septembrī 
uzsāka:

Ulbrokas vidusskolā – 668 
izglītojamie, no tiem 1. klasē – 
107 skolēni, kopumā skolā ir par 
37 izglītojamiem vairāk nekā ie
priekšējā mācību gadā;

Stopiņu pamatskolā – 229 iz
glītojamie, no tiem 1. klasē – 23 
skolēni, pirmsskolas izglītojamie –  
113, kopumā skolā ir par 3 izglī
tojamiem vairāk nekā iepriekšējā 
mācību gadā;

Upesleju internātskolā – re
habilitācijas centrā – 205 izglīto
jamie, no tiem 1. klasē – 6 skolē
ni; pirmsskolas izglītojamie – 79, 
kopumā skolā ir par 12 izglīto
jamiem vairāk nekā iepriekšējā 
mācību gadā;

Gaismas internātskolā – 82 
izglītojamie, no tiem 1. klasē – 5 
skolēni;

Kā uzvilkts pulkstenis – tāds mūžs tev Laimas likts.
Šī mazā pasaule ap tevi griežas visa.
Tu – gaismas kāpnes tās, pa kurām augšup tikt,
 Kur zelta saules loks un lielā laika risa. /F. Gulbis/

Stopiņu novada domes vārdā 
domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs

Ulbrokas Mūzikas un māks
las skolā – 319 izglītojamie, no 
tiem 1. klasē mūzikā – 29 skolē
ni, 1. klasē mākslā – 24 skolēni, 
pirmsskolas izglītojamie – 113, 
kopumā skolā ir par 13 izglīto
jamiem vairāk nekā iepriekšējā 
mācību gadā;

PII „Pienenīte” – 404 izglīto
jamie, kas ir par 16 izglītojamiem 
mazāk nekā iepriekšējā mācību 
gadā, bet tā kā bērnu no 1,5 gada 
vecuma iestādē uzņemšana no
tiek pakāpeniski, tad noslēgto lī
gumu skaits oktobrī un novembrī 
vēl palielināsies.

Esam gandarīti, ka mūsu iz
glītības iestādes vada zinoši un 
profesionāli direktori, direktoru 
vietnieki mācību, ārpus stundu 
un saimnieciskajos jautājumos, 
iestādēs strādā augsti kvalificēti 
pedagogi, atbalsta personāls, at
saucīgi mediķi, čakli un darbīgi 
tehniskie darbinieki. Bet vienmēr 
ir izaugsmes iespējas, jo, kur ap
stājas attīstība, tur zūd radošums, 
profesionalitāte un jauni izaici
nājumi, tāpēc prieks, ka mūsu 
izglītības iestāžu pedagogi piln
veido savu kvalifikāciju, apmeklē 
kursus, apmācības un seminārus, 
aktīvi noris darbs metodiskajās 
komisijās. Šogad ir stājušies spē
kā Ministru kabineta 01.04.2014. 
noteikumi Nr.173  „Noteikumi 
par kārtību, kādā apgūst spe
ciālās zināšanas bērnu tiesību 
aizsardzības jomā, šo zināšanu 
saturu un apjomu”, uz kā prasī
bu pamata pašvaldība ir radu

si iespēju apmācīt visu Stopiņu 
novada izglītības iestāžu speciā
listus (arī privāto PII pārstāvjus) 
un skolēnu pārvadājumu auto
busu šoferus, uz kuriem attiecas 
šo noteikumu prasības, šā gada 
oktobrī, novembrī un decembrī. 
Ikdienā ir laba savstarpējā sadar
bība izglītības iestādēm ar mūsu 
institūcijām – Sociālo dienes
tu, dienas centriem, bāriņtiesu, 
pašvaldības policiju. Sadarbību 
arī šajā mācību gadā pilnveido
sim un attīstīsim, lai pēc iespējas 
vairāk palīdzētu izglītojamiem, 
kuriem ir īslaicīgas vai ilgstošā
kas problēmas mācību procesā 
(stundu kavējumi, sliktas sekmes 
un uzvedība u.c.), rast motivāci
ju mācīties un netraucēt pārējos. 
Mums ir svarīgi, lai izglītības 
iestādēs visi bērni justos droši 
un motivēti mācīties. Esam pa
teicīgi vecākiem, kuri seko līdzi 
savu bērnu skolas gaitām, aktīvi 
līdzdarbojas skolu padomēs, sa
darbojas ar klašu audzinātājiem 
un pedagogiem, sniedz savu re
dzējumu un ieteikumus izglītības 
iestāžu attīstībai. Izglītības iestā
žu pedagogi, atbalsta personāls 
un mūsu speciālisti strādā un 
cenšas motivēt arī tos vecākus, 
kuriem savu bērnu ikdienas gai
tas bieži vien neinteresē un kuru 
dzīvē ir citas prioritātes, saprast, 
ka vecāku atbalsts un audzinā
šana ir bērna dzīves uztveres 
pamats. Turpināsim darbu un 
meklēsim iespējas piesaistīt au
dzēkņus vidusskolā, domas dalās 

par kāda no mācību priekšme
tiem padziļinātu apguvi, bet jau 
esam ieviesuši bezmaksas tiesību 
iegūšanu visiem mūsu vidussko
lēniem. Pēdējā skolas padomes 
sēdē vienojāmies, ka Ulbrokas vi
dusskola izstrādās iespējamos vi
dusskolēnu stipendiju variantus 
un iesniegs Stopiņu novada domē 
deputātiem izskatīšanai komite
jās un lēmuma pieņemšanai do
mes sēdē, kas motivētu vidussko
lēnus mācīties un iegūt ikmēneša 
stipendiju atbilstoši viņa sekmēm 
un ieguldītajam darbam. 

Tuvojas Skolotāju diena, šajā 
dienā mēs vēl tiksimies Gaismas 
internātpamatskolā, bet tad jau 
pateicības un vēlējumi tiks izteikti 
tikai izglītības iestāžu darbinie
ku vidū, tāpēc „Tēvzemītē” vēlos 
visiem pedagogiem, pedagogu 
palīgiem, direktoriem un viņu 
vietniekiem, atbalsta personālam 
un tehniskajiem darbiniekiem no
vēlēt neizsīkstošu darba sparu, ve
selību, kolēģu un vecāku atbalstu, 
profesionālās izaugsmes iespējas 
un pats galvenais – sajust patieso 
skolotāja gandarījumu – katra iz
glītojamā sasniegumus mācībās! 
Paldies par labiem sasniegumiem 
mācību un audzināšanas darbā, 
sadarbību, par sirdsdegsmi savā 
profesijā, par realizētiem projek
tiem, interesantiem ārpusstundu 
pasākumiem, koncertiem, teāt
ra izrādēm, sporta notikumiem. 
Veiksmīgu jauno mācību gadu! 

Vita Paulāne, 
priekšsēdētāja vietniece

Sācies jaunais mācību gads 

Sveicam Stopiņu novada 
pedagogus Skolotāju dienā!
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4. oktobrī – 
12. Saeimas 
vēlēšanas 
Informācija par 
vēlēšanu iecirkņu darbu 
Stopiņu novadā

Iecirkņu komisiju darba 
laiks pirms vēlēšanu 
dienas:
Piektdien, 3. oktobrī, 
no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Pirms vēlēšanām katrā vēlēšanu ie
cirknī varēja iepazīties ar deputātu 
kandidātu sarakstiem un priekšvē
lēšanu programmām, ziņām par 
kandidātiem un balsošanas kārtību.

Vēlēšanu diena – 
4. oktobrī – sestdien – 
no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Stopiņu novada vēlēšanu 
iecirkņi:
Iecirknis Nr. 798 (Institūta iela 1, 
Ulbroka, Ulbrokas kultūras namā);
Iecirknis Nr. 799 („Internātpa-
matskola”, Upeslejas);
Iecirknis Nr. 800 (Kaudzīšu iela 
31, Rumbula, Gaismas internāt-
pamatskola).

12. Saeimas vēlēšanu 
iecirkņu darba laikā 
tālruņu numuri:
Iecirknis Nr. 798 – 67910948
Iecirknis Nr. 799 – 67356400
Iecirknis Nr. 800 – 67703826

Saeimas vēlēšanās vēlētāju uz
skaitei nelieto vēlētāju reģistru. 
Balsotājus reģistrē vēlēšanu iecir
knī, izdarot atzīmi vēlētāja pasē.

Ja atsevišķi vēlētāji veselības 
stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlē
šanu telpās, iecirkņa komisija, pa
matojoties uz šo vēlētāju vai viņu 
pilnvarotas personas rakstveida 
iesniegumu, organizē balsošanu 
šo vēlētāju atrašanās vietā, nodro
šinot aizklātību. Balsošana vēlētā
ju atrašanās vietā tiek organizēta 
arī iepriekš minēto personu kopē
jiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši 
rakstveida iesniegumu par balso
šanu atrašanās vietā. Balsošana 
atrašanās vietā bija jāpiesaka no 
29. septembra līdz 4. oktobrim.

Citu vēlētāju balsošana ārpus 
vēlēšanu telpām nav pieļaujama. 
Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā 
turpina pieņemt rakstveida iesnie
gumus par balsošanu vēlētāju at
rašanās vietā. Pēc pulksten 12.00 
dienā pieņemtos iesniegumus 
iecirkņa komisija apmierina, ja 
ir iespējams ierasties vēlētāju at
rašanās vietā līdz pulksten 20.00.

Ar deputātu kandidātu sarak
stiem un priekšvēlēšanu program
mām var iepazīties arī Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā: 
http://sv2014.cvk.lv/saraksti/.

Stopiņu novada
vēlēšanu komisija

12. septembrī notika a/s „Sa
dales tīkls” un Ropažu, Stopi
ņu, Garkalnes un Carnikavas 
novada pašvaldības pārstāv
ju tikšanās, kurā pārrunāja 
plānotos elektroapgādes tīk
la uzturēšanas, atjaunošanas 
un rekonstrukcijas projektus, 
kā arī vienojās par turpmāku 
efektīvākas kopīgās sadar
bības īstenošanu novados, 
uzsverot nepieciešamību sav
starpēji saskaņot plānotos 
komunikāciju projektus nova
dos, lai to īstenošana noritētu 
veiksmīgi un iedzīvotājiem 
tiktu piegādāta kvalitatīva un 
droša elektroenerģija.

„Veiksmīgai elektroapgādes tīklu 
rekonstrukcijas projektu īsteno
šanai novados ļoti liela nozīme ir 
savlaicīgai informācijas apmaiņai 
starp pašvaldībām un uzņēmu
mu,” uzsvēra a/s „Sadales tīkls” 
Pierīgas Kapitālieguldījumu da
ļas vadītājs Salvis Krīgers, norā

dot, ka plānotu autoceļu un ielu 
rekonstrukcijas darbu laikā veikt 
elektrotīkla uzlabošanas dar
bus ir labas sadarbības prakse ar 
pašvaldībām. Proti, elektrotīkla 
attīstības darbus saskaņojot ar 
pašvaldības plāniem inženierko
munikāciju – ielu apgaismojuma 
un ceļu rekonstrukcijas jomās, 
var iegūt abpusēji pieņemamus 
risinājumus, saskaņotas darbības 
un optimālu investīciju ieguldī
jumu – projekta kopējo izmaksu 
samazināšanos, sakārtotas ko
munikācijas, atjaunotu elektro
tīklu. Rezultātā ieguvēji ir vietējie 
iedzīvotāji. 2015. gadā realizējot 
investīciju un rekonstrukciju 
projektus Garkalnes, Carnikavas, 
Ropažu un Stopiņu novados, pie
gādātās elektroenerģijas kvalitāte 
uzlabosies teju 12 000 klientu.

Sarunu gaitā tika pārrunāti 
iespējamie sadarbības veidi, plā
notie investīciju un rekonstruk
ciju projekti. Carnikavas novada 
pašvaldībā tiks realizēta 20 kV 

(kilovoltu) gaisvadu līnijas „A
59” rekonstrukcija Kalngalē un 
Garciemā. Savukārt Ropažu no
vadā rekonstruēs zemsprieguma 
elektrolīniju Lielkangaros, bet 
Garkalnes novadā elektroapgādes 
drošuma un kvalitātes uzlaboša
nai lielākie darbi tiks veikti 20 kV 
gaisvadu līnijās „A51” un „A52” 
Jaunciemā, Sužos un Priedkal
nē. Stopiņu novadā a/s „Sadales 
tīkls” īstenos trīs zemsprieguma 
līniju investīciju projektus Rum
bulā un Līčos. Sarunu gaitā paš
valdību speciālisti iepazinās gan 
ar šā gada, gan 2015.–2017. gadā 
plānotajiem a/s „Sadales tīkls” in
vestīciju projektiem.

„Šādas tikšanās palīdz paš
valdības speciālistiem saprast, 
par kādiem nākotnes projektiem 
ir jāinformē a/s „Sadales tīkls”, 
lai varētu veiksmīgi sadarboties, 
tādējādi samazinot kopējās pro
jektu izmaksas. Jaunā Stopiņu 
novada pašvaldības trīsgadu in

vestīciju plāna intereses saska
ņosim ar a/s „Sadales tīkls”, kas 
abpusēji sekmēs darbu pie vai
rākiem projektiem,” atzina Inese 
Pivare – Stopiņu novada būvval
des arhitekte.

Sarunās par turpmākās sa
darbības un īstenoto projektu 
norises uzlabošanu piedalījās 
Ropažu novada pašvaldības iz
pilddirektors Jānis Baklāns, Car
nikavas novada galvenais ener
ģētiķis Guntis Orlovskis, Stopiņu 
novada priekšsēdētāja vietniece 
Vita Paulāne, būvvaldes arhitekte 
Inese Pivare, būvvaldes v.i. Laila 
Kundziņa, Garkalnes novada iz
pilddirektore Jeļena Toca. 

A/s „Sadales tīkls” nodrošina 
elektroenerģijas piegādi vairāk 
nekā vienam miljonam klientu 
objektu visā Latvijas teritorijā, 
elektroenerģijas sadales tīklu 
kopgarums ir gandrīz 95 000 ki
lometru.

Artūrs Zālītis, 
a/s „sadales tīkls” 

Izmaiņas autobusa pieturvietās 2014. gada 4. oktobrī uz vēlēšanu iecirkni Upeslejās
2014. gada 4. oktobrī Latvijā notiks kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 12. Saeimu.

Stopiņu novada dome vēlēšanu dienā – 2014. gada 4. oktobrī – nodrošinās autobusu no Līčiem uz Upesleju vēlēšanu iecirkni (Nr.799).
Autobusa sākuma pieturvieta: c. Līči, laukumā pie veikala „Melnais suns”, autobusa pietura „Upeslejas”, galamērķa pieturvieta: 

Upesleju iecirknis Nr.799 (Upesleju internātpamatskolārehabilitācijas centrā).
Izbraukšana plkst. 10.00 un 12.00.
Apstāšanās autobusa pieturā „Upeslejas”, c. Upeslejas plkst. 10.10 un 12.10.
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši 2014. gada 14. augusta Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumam Nr.89 ir mainīta Upesleju vēlē-

šanu iecirkņa (Nr.799) adrese – „Internātpamatskola”, Upeslejas, Stopiņu nov., LV2118.

Stopiņu novada vēlēšanu komisija

A/s „Sadales tīkls” tikās ar Pierīgas 
pašvaldībām, lai uzlabotu kopīgo sadarbību 
un sniegto pakalpojumu kvalitāti
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• Nodot sabiedriskai apsprieša
nai nekustamo īpašumu „Āmu
ļi”, kad. Nr. 80960011353, un 
„Burves”, kad. Nr. 8096 001 0146, 
detālplānojuma 1. redakciju, no
sakot laiku četras nedēļas pub
liskai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai no institūcijām.
• Izdarīt grozījumus Stopiņu 
novada domes 2014. gada 29. 
janvāra sēdes lēmumā „Par lo
kālplānojuma „Stopiņu novada 
Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rum

bulas, Ulbrokas, Upesleju un 
Vālodzes ciemu daļu lokālplā
nojums” izstrādes uzsākšanu” 
pielikumos ar 2014. gada 30. 
aprīļa domes sēdes protokola 
Nr.25 lēmuma 2.1. grozījumiem. 
Grozīt „Darba uzdevuma Sto
piņu novada Dreiliņu, Dzidri
ņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, 
Upesleju un Vālodzes ciemu 
daļu lokālplānojuma izstrādei”  
1. pielikumu.
• Konceptuāli atbalstīt moto

sporta un aktīvās atpūtas parka 
izveidi Sauriešu karjera teritorijā, 
Stopiņu novadā. Motosportistu 
priekšlikumu iekļaut izstrādā
jamajā tematiskajā plānojumā 
„Stopiņu novada Tūrisma un rek
reācijas tematiskais plānojums”.
• Apstiprināt Stopiņu novada 
pašvaldības 2013. gada publisko 
pārskatu.
• Apstiprināt Saistošos noteiku
mus „Sociālā pakalpojuma ap
rūpe mājās saņemšanas kārtība 

Stopiņu novada iedzīvotājiem”.
• Apstiprināt Saistošos noteiku
mus Stopiņu novada pašvaldības 
aģentūras „„Stopiņu ambulance” 
nolikums”.
• Iepirkumu komisijas ziņojums:
„Kultūras nama jumta seguma 
nomaiņa Institūta ielā 1, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā”, identifikācijas 
Nr. SND2014/36(8.2). Iepirkuma 
procedūras ietvaros tika iesniegti 
7 piedāvājumi. Iepirkumu komi
sija, izvērtējot iesniegtos piedā

vājumus, nolēma: slēgt līgumu 
„Kultūras nama jumta seguma 
nomaiņa Institūta ielā 1, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā” ar SIA „BURT
NIEKS R”, reģ. Nr. 40003252913, 
juridiskā adrese: Ieriķu iela 67a, 
Rīga, LV1084, ar kopējo līguma 
summu EUR bez PVN 14 989,91 
(četrpadsmit tūkstoši deviņi sim
ti astoņdesmit deviņi euro, 91 
cents). Pamatojums: piedāvājums 
atbilst nolikuma prasībām, visze
mākā cena.

Sagatavojot informāciju avīzei „Tēvzemīte”, p/a „Saimnieks” ir pieļāvis kļūdu publikācijā par jaunajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem. Publikācijas tekstam bija jābūt šādam: „Iesniegtais ūdens
saimniecības pakalpojumu tarifu projekts paredz, ka ūdensapgādes tarifa lielums (bez PVN) 0,5137 
EUR/m3 līdzšinējo 0,3060 EUR/m3 vietā un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0,7681 EUR/m3 līdzšinējo 
0,2149 EUR/m3 vietā; ūdensapgādes tarifa lielums (bez PVN) 3,8529 EUR/cilv. līdzšinējo 2,3390 EUR/
cilv. vietā, un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 5,7604 EUR/cilv. līdzšinējo 1,6200 EUR/cilv. vietā.” At
vainojamies par kļūdu publikācijā.

PA „Saimnieks”

Saskaņā ar Stopiņu novada do
mes 2014. gada 27. augusta sē
des lēmumu (protokols Nr.33, 
2.1.2.p.) ir uzsākta detālplāno
juma izstrāde – detālplānojumu 
grozījumus nekustamo īpašumu 
„Vecgraubicas” un „Vidi” daļai, ko 
pašreiz aizņem īpašums „Liepla
pu iela 3” (kadastra Nr. 8096 002 
1278), un detālplānojumu īpašu
miem „Riekstkoki” (kadastra Nr. 
8096 002 0710), „Lieplapu iela 
1” (kadastra Nr. 8096 002 0202), 
kā arī „Liepulapas” (kadastra Nr. 
8096 002 0201) daļai un „Kur
ši” (kadastra Nr. 8096 002 0716) 
daļai, Dreiliņos, Stopiņu novadā. 
Pasūtītājs SIA „Augstceltne” un 
nekustamo īpašumu īpašnieki 
vēlas turpināt esošā mazumtirdz
niecības un pakalpojumu objekta 
attīstību, un līdztekus detālplā
nojuma izstrādei tiks uzsākta 
būvprojektēšana.

Konstatēts, ka detālplāno
jumā ietvertajām nekustamo 
īpašumu teritorijām Stopiņu 
novada saistošajos noteikumos 
Nr.29 „Stopiņu novada teritorijas 
plānojuma ar 2009. gada grozīju
miem grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei
kumi”, kas izdoti ar 2009. gada 
16. decembra domes sēdes lē
mumu (protokola Nr.16,p.6, 2.p.) 
„Grafiskās daļas” kartē „Teritori
jas plānotā (atļautā) izmantoša

Nr.17, 2014. gada 9. septembrī. Izskatīti 107 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība 6714,77 EUR (seši tūkstoši septiņi simti 
četrpadsmit EUR, 77 centi).

Nr.18, 2014. gada 23. septembrī. Izskatīti 82 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība 4488,49 EUR (četri tūkstoši četri simti 
astoņdesmit astoņi EUR, 49 centi).

Ar pilnu protokolu tekstu var iepazīties Stopiņu novada tīmekļa 
vietnē: http://www.stopini.lv/public/32812.html. 

Septembrī pašvaldības policijas darbinieki izbraukuši uz 133 
iedzīvotāju izsaukumiem (t.sk. ģimenes skandāli – 6, naktsmiera 
traucēšana – 7, klaiņojoši mājdzīvnieki – 21).
Pie administratīvās atbildības sauktas 25 personas (t.sk. 2 
nepilngadīgas personas).
Izskatīti 20 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
Par likumpārkāpumu izdarīšanu aizturētas un nodotas Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa darbiniekiem 6 personas.

Informācija sagatavota, izmantojot pašvaldības 
policijas materiālus

Informē pašvaldības policija•

Sociālā dienesta sēžu protokoli•

PA „SAIMNIEKS” PUBLIKĀCIJAS PRECIZĒJUMS PAR JAUNAJIEM 
ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TARIFIEM

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu – detālplānojumu grozījumi nekustamo īpašumu 
„Vecgraubicas” un „Vidi” daļai, ko pašreiz aizņem īpašums Lieplapu iela 3, un detālplānojumu īpašumiem 
„Riekstkoki”, „Lieplapu iela 1”, kā arī „Liepulapas” daļai un „Kurši” daļai, Dreiliņos, Stopiņu novadā

Domes sēdē pieņemtie lēmumi 10. septembrī, protokols Nr.34

Izkopējums no Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem Nr.29 „Sto-
piņu novada teritorijas plānojuma ar 2009. gada grozījumiem grafiskā 
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas izdoti ar 
2009. gada 16. decembra domes sēdes lēmumu (protokola Nr.16,p.6, 
2.p). Grafiskās daļas kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” 
karte M1:10000.

na” (kartes M1:10000), noteikti 
divi funkcionālie zonējumi:

1) „Ražošanas, komunālās 
saimniecības un noliktavu terito
rijas” (RR) – īpašumiem „Riekst
koki” (kadastra Nr. 8096 002 
0710), „Lieplapu iela 1” (kadas
tra Nr. 8096 002 0202) un „Lie
pulapas” (kadastra Nr. 8096 002 
0201) daļai un „Kurši” (kadastra 
Nr. 8096 002 0716) daļai;

2) „Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas – īpašums 
„Lieplapu iela 3” (kadastra Nr. 
8096 002 1278).

Īpašumu teritorijās ir izveido
tas sarkanās līnijas ceļam un ielām. 
Detālplānojuma darba uzdevums 
paredz grozīt piebraucamā ceļa ser
vitūtu un sarkanās līnijas, lai nodro
šinātu piekļūšanu kaimiņu zemes 
gabalu īpašumiem. Izstrādājamā 
detālplānojuma darba uzdevumā 
noteikts izveidot vismaz 8 m platu 
zaļo zonu starp objektu, atvirzot 
to no dzīvojamās apbūves zonas, 
saskaņā ar Stopiņu novada saisto

šajiem noteikumiem Nr. 29 „Stopi
ņu novada teritorijas plānojuma ar 
2009. gada grozījumiem grafiskā 
daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 4. sējumu „Te
ritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 7.9.9. punktu, kura 5. 
apakšpunkts paredz: „Ja ražošanas 
un komercdarbības apbūves teri
torija robežojas ar zemesgabalu, 
uz kura izvietota vai plānota dzī
vojamā apbūve, tad gar šo robežu 
iepretim attiecīgajam zemesgaba
lam veido apstādījumu joslu 8 m  
platumā.”

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Stopiņu no
vada domes būvvaldes arhitekte 
Inese Pivare.

Informāciju par detālplānoju
ma izstrādi var saņemt, kā arī ie
rosinājumus un priekšlikumus var 
iesniegt Stopiņu novada domē, 
Institūta ielā 1a, Rumbulā, Stopi
ņu novadā, LV2130, vai arī sazi
noties ar izstrādes vadītāju vai pa 
epastu būvvalde@stopini.lv.
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2014. gada 23. septembrī Ul
brokas dienas centrā notika 
tikšanās ar Āriju Martukāni – 
Latvijas Profesionālo audžu
ģimeņu biedrības vadītāju, 
kas arī savā ģimenē audzina 
audžubērnus.

Ā. Martukāne pastāstīja par savu 
kā audžuģimenes pieredzi, kas 
klātesošajiem bija ļoti vērtīga. 

 Tikšanās laikā bija iespēja 
vairāk uzzināt par Eiropas Eko
nomiskās zonas projektu „Atbal
sta sistēma Latvijas audžuģime
nēm, adoptētājiem, aizbildņiem 
un viesģimenēm”, projektu finan
siāli atbalsta Islande, Lihtenšteina 
un Norvēģija. Projekta ietvaros ir 
iespējama šāda atbalsta program
ma:

• atbalsta, pašpalīdzības, au
dzināšanas prasmju grupas;

• mentoru pakalpojumi jau
najām audžuģimenēm (piere
dzējušu audžuģimeņu atbalsts, 
padomu sniegšana);

• psihoterapija un atbalsts 
krīzes situācijā;

• izglītojošie semināri audžu
ģimeņu kapacitātes stiprināšanai;

• patronāžas pakalpojumi 
(apsekošana dzīvesvietā, prob
lēmsituāciju izpēte, atbalsta 
sniegšana u.c.);

• tikšanās speciālista klātbūt
nē ar bioloģisko ģimeni.

Tikšanās dalībnieki – mūsu 
novada adoptētāji, aizbildņi un 
potenciālās audžuģimenes – guva 
jaunu informāciju, kā arī dalījās 
savā pieredzē bērnu audzināšanā, 
pārrunāja problēmas, ar kurām 

saskaras ikdienā.
Priecē, ka pēc šīs tikšanās bā

riņtiesā ir vērsusies viena ģimene 
ar iesniegumu kļūt par audžuģi
meni.

Kā kļūt par audžuģimeni?
Cilvēka dabā ir palīdzēt savam 
līdzcilvēkam – ziedot naudu lab
darības akcijā, uzklausīt drauga 
bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz 
sava pleca, atdāvināt lietas, kuras 
pašam vairs nav vajadzīgas, bet 
kādam lieti noderēs... Bet varbūt 
tu esi gatavs atvērt savas mājas 
durvis un dāvināt sirds siltumu 
bērniem, kuri palikuši bez vecā
ku rūpēm un mīlestības? Varbūt 
arī tavas ģimenes roku vadīts 
kāds mazulis var mācīties stai
gāt, runāt, rūpēties par sevi un 
apjaust, ka šajā pasaulē kādam 
ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, 
ko bērns pavada ģimenē, nevis 
bērnunamā, viņš mācās ģimenes 
dzīvi un savstarpējās attiecības, 
iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas 
pienākumiem, apjauš, ka mam
ma un tētis mīl un rūpējas par 
bērniem.

Pašlaik Latvijā ir 582 audžu
ģimenes, kurās ievietoti 1229 
bērni. Taču audžuģimeņu skaits 
joprojām ir nepietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas 
apguvusi īpašu apmācības kursu 
un saņēmusi audžuģimenes sta
tusu. Šī ģimene var uzņemt au
dzināšanā uz noteiktu laiku bēr
nus no ģimenēm, kas nonākušas 
krīzes situācijā, vai arī bērnus, 
kuri zaudējuši savus vecākus vai 
kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ 

nevar par viņiem rūpēties. Au
džuģimene dod iespēju šādam 
bērnam nenokļūt ārpusģimenes 
aprūpes iestādē, bet gan izaugt 
ģimeniskos apstākļos. Audžuģi
menei ir tiesības izvēlēties, kāda 
vecuma bērnus viņa būtu gatava 
uzņemt savās mājās.

Lai kļūtu par audžuģimeni:
1.  Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtie
sā, uzrādot personu apliecinošus 
dokumentus, jāiesniedz iesnie
gums noteiktā formā par audžu
ģimenes statusa piešķiršanu, kā 
arī ģimenes ārsta un psihiatra – 
narkologa izziņas par veselības 
stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā 
izskata dokumentus, izpēta au
džuģimenes statusa pretendentu 
dzīves apstākļus, kā arī viņu mo
tivāciju un spējas audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu 
par audžuģimenes statusa pre
tendentu piemērotību audžuģi
menes pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa pre
tendenti bez maksas noklausās 
mācību kursu.

Kursos kvalificēti speciālisti 
– mediķi, juristi, psihologi, so
ciālie darbinieki – vada lekcijas 
par bērnu aprūpes un attīstības 
jautājumiem, saskarsmi ģimenē, 
tiesisko regulējumu un citām ak
tuālām tēmām, kas noderīgas ne 
vien audžuģimenei, bet ikvienai 
ģimenei. Kursu noslēgumā to 
dalībnieki kārto eksāmenu un sa
ņem apliecību. 

5. Bāriņtiesa pēc mācību kur
sa beigām veic pārrunas ar pre

tendentiem un pieņem lēmumu 
par audžuģimenes statusa pie
šķiršanu vai atteikumu piešķirt 
audžuģimenes statusu.  

6. Ja ģimenē tiek ievietots 
bērns, tiek noslēgts līgums starp 
ģimeni un pašvaldību.

Audžuvecāki var izvēlēties, 
kāda vecuma bērnus labprāt uz
ņemtu un audzinātu savā ģimenē.

Pēc tam, kad ģimenē tiek ie
vietots bērns, audžuģimene sa
ņem:

• atlīdzību 113,83 eiro mēnesī 
neatkarīgi no audzināšanā nodo
to bērnu skaita;

• pabalstu bērna uzturam 
(kura apmēru nosaka katra paš
valdība) un pabalstu apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei pašval
dības noteiktā apmērā (par katru 
bērnu);

• pašvaldības sociālā darbi
nieka atbalstu un palīdzību prob
lēmu risināšanā. 

Sīkāku informāciju par ap
mācībām un audžuģimenes sta
tusa iegūšanu varat saņemt Sto-
piņu novada bāriņtiesā, tālr. 
67911192.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik 
vēl šaubies vai neko nezini par 
audžuģimenēm, vai tevi vienkār
ši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā 
mūsu bērniem!

Atbalsts audžuģimenēm Sto
piņu novadā tiek sniegts saskaņā 
ar pašvaldības saistošajiem notei
kumiem („Par sociālo pakalpoju
mu un sociālās palīdzības saņem
šanas kārtību Stopiņu novadā”; 
„Pašvaldības palīdzība Stopiņu 
novada iedzīvotājiem, neizvēr

tējot ienākumus”; „Par atvieg
lojumu piešķiršanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Stopiņu novadā”; „Par personu, 
kurām nepieciešama pašvaldības 
palīdzība dzīvokļa jautājumu ri
sināšanā, reģistrācijas kārtību un 
pašvaldības palīdzības sniegšanas 
kārtību”): 

• ikmēneša pašvaldības pa
līdzība par katru audžuģimenē 
ievietoto bērnu 285,00 EUR ap
mērā bērna uztura izdevumiem;

• vienreizēja pašvaldības palī
dzība 214,00 EUR apmērā apģēr
ba un mīkstā inventārā iegādei, 
ievietojot bērnu audžuģimenē;

• vienreizējs pabalsts svēt
kos (t.sk. uzsākot mācību gadu) 
(svētku pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas kārtību un summu 
nosaka Stopiņu novada dome, ie
vērojot kārtējā gada budžetu, ne
pārsniedzot 72,00 EUR vienam 
bērnam);

• vasaras nometnes 100,00 
EUR apmērā apmaksā aizbildnī
bā esošiem bērniem, audžuģime
nē ievietotajiem bērniem;

• nodokļa maksātājam, ku
ram ir trīs vai vairāk nepilnga
dīgu bērnu, ieskaitot bērnus pēc 
pilngadības sasniegšanas, kamēr 
tie turpina vispārējās, profesionā
lās, augstākās vai speciālās izglītī
bas iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 
24 gadu vecuma sasniegšanai (arī 
aizbildnībā esoši vai audžuģime
nē ievietoti bērni), tiek piešķirta 
nekustamā īpašuma nodokļa at
laide 50% apmērā;

• daudzbērnu ģimenēm, ku
rās ir pieci un vairāk nepilngadīgi 
bērni par dzīvojamām mājām ne
atkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sa
dalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvo
jamo māju daļām, telpu grupām 
nedzīvojamās ēkās, kuru funk
cionālā izmantošana ir dzīvošana, 
ja tās netiek izmantotas saimnie
ciskās darbības veikšanai, un tām 
piekritīgo zemi personai, ja šai 
personai (pašai vai kopā ar lau
lāto) vai tās laulātajam taksācijas 
gada 1. janvārī ir pieci vai vairāk 
nepilngadīgu bērnu, arī aizbildnī
bā esoši vai audžuģimenē ievietoti 
bērni (ieskaitot bērnus pēc piln
gadības sasniegšanas, kamēr tie 
turpina vispārējās, profesionālās, 
augstākās vai speciālās izglītības 
iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 
gadu vecuma sasniegšanai), un 
ja personai vai tās laulātajam šajā 
objektā ir deklarētā dzīvesvieta 
kopā ar vismaz pieciem no minē
tajiem bērniem, tiek piešķirta ne
kustamā īpašuma nodokļa atlaide 
70% apmērā. Atlaidi piemēro arī 
gadījumā, ja nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir 
kāds no minētajiem bērniem. 

Valda Frīdenšteina, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja,

Inese Skrastiņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!
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Saskaņā ar Vides pārraudzības 
valsts biroja 2013. gada 2. jūlija 
lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūras pie
mērošanu” un atbilstoši Vides pār
raudzības valsts biroja 2013. gada 
19. decembrī izsniegtajai Program
mai „Latvijas dzelzceļa” esošo pub
lisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas 
ietekmes uz vidi novērtējumam” ir 
izstrādāts Ziņojums un tiek uzsāk
ta tā sabiedriskā apspriešana. 

Paredzētās darbības ierosi
nātājs ir Valsts akciju sabiedrība 
„Latvijas dzelzceļš”. Reģistrācijas 
Nr. 40003032065. Juridiskā adre

se: Gogoļa iela 3, Rīga, LV1547, 
tālr. 67234088. IVN Ziņojuma iz
strādātājs SIA „Projekts 3i”.

Paredzētā darbība: esošo pub
lisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes 
dzelzceļa līniju elektrifikācija. Pa
redzētās darbības ietvaros plānots 
elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV) 
maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu 
šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils –Tu
kums II; Tukums II–Jelgava; Jelgava–
Krustpils; Rīga–Jelgava; Rīga–Sloka; 
Sloka–Tukums II; Krustpils–Dau
gavpils pasažieru; Krustpils–Rēzek
ne II; Rīga–Skulte; Rīga–Krustpils; 
Rēzekne II–Daugavpils.

Paredzētās darbības ietvaros 
plānots rekonstruēt esošo vai izbū
vēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas 
sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 
2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elek
trifikācijai nepieciešamās vilces 
jaudas apakšstacijas (VJA). Darbī
bu paredzēts veikt tikai dzelzceļa 
zemes nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi 
tehnoloģiskie risinājumi:

1. alternatīvais risinājums – 
vilces jaudu nodrošina ar sprie
gumu 1x25kV 17 VJA;

2. alternatīvais risinājums – 
vilces jaudu nodrošina ar sprie

gumu 2x25kV 11 VJA.
Ar informatīvo materiālu par 

paredzēto darbību var iepazīties 
laika posmā no 2014. gada 29. sep
tembra līdz 2014. gada 30. oktobrim 
va/s „Latvijas dzelzceļš” interneta 
vietnē www.ldz.lv sadaļā Jaunumi.

Informatīvie materiāli pēc 29. 
septembra darba laikā būs pieejami 
Stopiņu novada domē, Institūta iela 
1A, Ulbrokā, un vēl 40 pašvaldībās.

Rakstiskus priekšlikumus 
par paredzēto darbību lūdzam 
iesniegt projekta vadītājai Rutai 
Sīlei va/s „Latvijas dzelzceļš”, Go
goļa iela 3, Rīga, LV1547, Latvija, 

epasts: ruta.sile@ldz.lv. Vai Vides 
pārraudzības valsts birojam (Rūp
niecības iela 23, Rīga, LV1045, 
tālr. 67321173, (vpvb@vpvb.gov.lv) 
līdz 2014. gada 30. oktobrim.

Paredzētās darbības ietekmes 
uz vidi darba ziņojuma sabied
riskās apspriešanas notiks va/s 
„Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 
3, Rīgā, 20.  oktobrī plkst.  11.00; 
Salaspils novada domē, Līvze
mes ielā 8, Salaspilī, 8. oktobrī 
plkst. 14.00 un vēl 14 pašvaldībās.

Va/s „Latvijas dzelzceļš” piln
varotās personas kontakttālrunis: 
+371 29545377. 

Paziņojums par grozījumiem Darba uzdevumā 
Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, 

Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu 
daļu lokālplānojuma izstrādei

Ar Stopiņu novada domes 2014. gada 10. septembra domes sēdes 
protokolu Nr.34 lēmuma 1.32. punktu izdarīti grozījumi Stopiņu 
novada domes 2014. gada 29. janvāra sēdes lēmumā „Par lokāl
plānojuma „Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, 
Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu daļu lokālplānojums” izstrā
des uzsākšanu” pielikumos, papildinot tos ar trim lokālplānojuma 
izstrādes vietām Dreiliņos un Dzidriņās.
Lokālplānojuma shēma: http://www.stopini.lv/public/36651.html.

I. Pivare, 
attīstības un plānošanas speciāliste

2014. gada 10. septembrī Stopiņu novada dome 
sēdē Nr.34 pieņēmusi lēmumu 2.1.1. par detāl
plānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem 
„Āmuļi”, kadastra Nr. 80960011353, un „Burves”, 
kadastra Nr. 80960010757, Līčos, Stopiņu novadā, 
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu sa
ņemšanai. 

Publiskā apspriešana notiks no 04.10.2014. 
līdz 02.11.2014.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties:
• Stopiņu novada būvvaldē (Institūta ielā 1A, Ul
brokā, Stopiņu novadā) darba laikā;
• Elektroniskajā vidē Stopiņu novada domes tīmek
ļa vietnē: http://www.stopini.lv/public/36652.html. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. 

gada 16. oktobrī plkst. 18.30 Līču dienas centrā 
„Līči”, Stopiņu novadā. 

Rakstiskos priekšlikumus par detālplānojuma 
projektu var iesniegt Stopiņu novada būvvaldē no 
04.04.2014. līdz 30.10.2014., iesniegumā norādot 
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām perso
nām – nosaukumu un adresi. 

Elektroniski un ar eparakstu priekšlikumus 
var iesūtīt uz epastu: novada.dome@stopini.lv.

Neskaidrību gadījumā iespējams griezties pie 
Stopiņu novada domes būvvaldes arhitektes Ineses 
Pivares, iepriekš piesakoties pa tālruni 67910546, 
vai SIA „Delta Kompānija”, Senču ielā 6, Rīgā LV
1012 (tālr. 26111118, 67339530, info@delta.lv).

I. Pivare, attīstības un plānošanas speciāliste

Paziņojumi•

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 
„Āmuļi” un „Burves”, Līčos, Stopiņu novadā, publisko apspriešanu

Paziņojums par va/s „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības: 
esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija, IVN Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Noasfaltēta iela no Lubānas šosejas līdz mājai „Bebri” Līčos.
Stopiņu novada pašvaldība

Augustā tika veikta Līču dienas centra apkārtnes labiekārtošana un piebraucamā 
ceļa sakārtošana.

Labiekārtošanas darbi novadā augustā
Plānojat ceļojumu uz ārze
mēm darba nolūkos? Vai arī, 
iespējams, jūs nesen esat at
griezies? Tādā gadījumā šis 
raksts noteikti ir domāts jums! 

Katram cilvēkam vajadzētu nokār
tot formalitātes ar ārvalstu nodok
ļu iestādēm taksācijas gada beigās. 
Reti kurš ir informēts, ka darba de
vējs 98% gadījumu pārmaksā no
dokļus. Vai ir vērts pieteikties? Kat
ram ir jāizlemj pašam. Nopietns 
bonuss ir mājsaimniecības budžeta 
palielināšana. Vidējā atgriežamā 
summa ir 632 eiro.

Ar ko sākt? Uzsākot sadar
bību ar ārvalstu darba devējiem, 
jums ir jāzina, kādi dokumenti 
ir nepieciešami, izbeidzot sadar
bību ar darba devēju vai noslē
dzoties taksācijas gadam. Visi sa
vāktie dokumenti jums palīdzēs 
aizpildīt nodokļu deklarāciju. 
Dokumentu un deklarāciju ie
sniegšanas termiņus varat apska
tīt šeit: http://www.rttax.com/lv. 
Ar attiecīgajām veidlapām, kurās 
ir norādīts maksātais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis un uzskaitī
ti pārējie nodokļi, var izmantot 
bezmaksas nodokļu atmaksas 
kalkulatoru: http://www.rttax.
com/lv/calculator/, protams, jā
ņem vērā, ka šie aprēķini ir pro
vizoriski.

Jums ir tiesības saņemt no-

dokļu atmaksu? Lieliski! Pār
maksātos nodokļus jūs varat at
gūt, piesakoties attiecīgās valsts 
nodokļu birojā vai arī izmantojot 
profesionālas kompānijas pakal
pojumus, lai izvairītos no biro
krātijas procedūrām. 

Kalkulators norādīja 0? De
talizētākus aprēķinus jums sniegs 
profesionāļi, kuri sastāda deklarā
cijas ārvalstu nodokļu birojiem. Jūs 
varētu vēlēties viņu palīdzību, lai 
apstiprinātu savus minējumus par 
atgriežamo summu. Provizorisko 
aprēķinu iegūšana ir bezmaksas un 
bez pienākuma saistībām izmantot 
piedāvātos pakalpojumus. Vidēji 
nodokļu kompensācijas atgriešanas 
laiks ir 45–180 dienas no brīža, kad 
visi nepieciešamie dokumenti tiek 
nogādāti birojā. Atkarībā no tā, kurā 
valstī esat strādājis, varat atgriezt no
dokļus par pēdējiem 3–5 gadiem.

Nodokļu atmaksa no ārval-
stīm un tiem, kas uz pastāvīgu 
dzīvi apmetušies Latvijā.

Ja jūs maksājāt nodokļus ārze
mēs, Latvijā jums tie nav jāmaksā. 
To nosaka parakstītie līgumi starp 
Latviju un daudzām ārvalstīm. Tie 
ir divpusēji līgumi par izvairīšanos 
no aplikšanas ar dubultiem nodok
ļiem. Pat ja jūs saņemat nodokļu 
atmaksu no ārvalstīm, Latvijā ne
kas nebūs jāmaksā.

Vai tiešām vēlaties atstāt savu 
grūti nopelnīto naudu ārzemēs?

Nodokļu kompensācija tiem, kas strādā ārzemēs
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Bibliotēku jaunumi•

Ar skaistu darbu izstādi Līču 
dienas centrā ir noslēdzies 
projekts „Pērļošanas tehnikas 
pamati”, kas notika Stopiņu 
novada finansēto projektu ie
tvaros.

No maija līdz septembrim Līču 
dienas centrā notika pērļošanas 
nodarbības, kuras vadīja pasnie
dzēja Aleksandra Dobrjanska. 
Astoņu nodarbību ciklā iedzīvo
tājiem bija iespēja apgūt rotu iz
gatavošanu dažādās tehnikās un 
no dažādiem materiāliem. Rotu 
darbnīcas apmeklētājiem bija 

iespēja gūt iemaņas un prasmes 
pašu rokām izgatavot sev skaistas 
rotas par zemām izmaksām, vei
cinot sevī radošumu un māksli
niecisko talantu.

Paldies centīgajiem nodarbī
bu apmeklētājiem, kuri noslēgu
mā ir lepni par padarīto un ir ar 
vēlmi turpināt mācīties!

Paldies Stopiņu novada do
mei par atbalstu projekta finan
sēšanā!

Foto apskatāmi: http://www.
stopini.lv/public/36645.html.

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Ar skaistu darbu izstādi 
noslēdzies projekts 
„Pērļošanas tehnikas pamati”

„... Kārlim piepeši radās nepār-
varama kāre ievērpt akmenī, 
kādā varenā tēlā to apbrīnoja-
mo gaišumu un aizturēto asa-
ru spēku, kas jaudās cilvēku 
sejās” (1914). Vēsturiski Lat
vijas stiprais balsts un brīvī
bas simbols ir tēlnieka Kārļa 
Zāles monumentālās mākslas 
radītais Brīvības piemineklis, 
kas literatūrpētnieka Valda 
Rūmnieka un dramaturga 
Andreja Miglas rakstītāju 
spalvai kalpojis kā spēcīgas 
un stipras personības atspo
guļojums grāmatā „Trīs zvaig
znes” (2013). Dokumentēto 
materiālu izpētē, laikabiedru 
atmiņās ir rasts biogrāfisks 
romāns, kur tēla patiesā bū
tība ļauj iepazīt inteliģenta 
sirds latvieša dzīves gājumu. 
Dzīves gudrība, smags darbs 
un zināma deva raupjuma ir 
raksturlielumi, kas piedēvēja
mi Kārļa Zāles personībai.

Ulbrokas bibliotēkas lasītāji ir 
līdzdalībnieki sarunai par tematu 
„Kam rada tēlnieks – tautai, kara
ļiem vai sev?”. Sarunas rosinātāja 
ir minētā grāmata – biogrāfisks 

romāns par Kārli Zāli. Te jau
šams nācijas stiprums, radošas 
personības darba, mākslas un 
cenas patiesā vērtība, kā arī uz
ticīgas draudzības apliecinājums. 
Darba pamatā ir raits stāstījums, 
spilgtas laikmeta ainas, iejūtīgas 
pārdomas un vēsturiskas liecības. 
Sulīgi un atspirdzinoši ir ikdienas 
ainiņu dialogi par ēdienu, dzērie
nu klātbūtni visā notiekošajā. Ro

Apbrīnojamais gaišums un aizturētais asaru spēks

māna lappusēs ievīta romantizēta 
20. gadsimta pirmās puses māk
slinieku dzīve un nozīmīgu per
sonu klātbūtne – Ludolfs Liberts, 
Teodors Zaļkalns, arhitekts un 
dzīves draugs Ernests Štālbergs, 
savdabīgais baskājis Voldemārs 
Irbīte un daudzi citi.

Prozas meistari Valdis Rūm
nieks un Andrejs Migla iepazīs
tina lasītāju ne vien ar galvenā 
varoņa un viņu tuvāko draugu 
gaitām, bet arī norāda dažādas 
Eiropas mākslas parādības, kas 
ir un kļūst aktuālas mākslinie
ka dzīves laikā, Latvijas kultūras 
dzīves būtiskākos notikumus, kā 
arī sarežģīto politisko un ekono
misko situāciju, kas nenoliedza
mi saistīta ar tēlnieka Kārļa Zāles 
māksliniecisko darbību. Daudzu 
panākumu pamatā ir ne tikai 
Kārļa Zāles neizsīkstošās darba 
spējas, vēlme mācīties un smal
ka mākslinieciskā intuīcija, bet 
arī dzīvesbiedres Annas atbalsts, 
dzejnieka Raiņa domu un darbu 
klātbūtne.

Brīvības piemineklī (1935) 
un tajā veidotajās trīspadsmit 
skulpturālo tēlu grupās nolasāms 
cilvēces aizturētais asaru spēks 
un Latvijas vēsture – krustnešu 
iebrukums, latviešu nacionālās 
pašapziņas atmoda 19. gadsimtā, 
brīvības cīņas.

Grupā „Darbs” Kārlis Zāle at
tēlojis pats sevi.

No pirmās brīvvalsts lai
ka pieminekļiem unikāls ir arī 
1936. gadā atklātais Brāļu kapu 
komplekss Rīgā – Latvijas izci
lākais un lielākais memoriālais 
ansamblis. Arī tā galvenais autors 
ir tēlnieks Kārlis Zāle. Memoriāls 
veltīts Pirmajā pasaules karā un 
Latvijas brīvības cīņās (1915–
1920) kritušajiem karavīriem.

Brāļu kapu ansamblis ar savu 
vareno  māksliniecisko spēku un 
Brīvības pieminekļa arhitektonis
kās un tēlnieciskās idejas ir Kārļa 
Zāles devums, kas apbrīnojamā 

gaišumā ar aizturētu asaru spēku 
veltīts Latvijai un tautai.

Dzīves noslēgumā, esot par 
Mākslas akadēmijas Tēlniecības 
meistardarbnīcas vadītāju un 
pasniedzēju, Kāris Zāle saviem 
studentiem māca „... parādi sa-
vas zemes spēku, tās svētību un 
skaistumu! Parādi darba darītā-
jus, viņu pūliņus, parādi ģimenes 
sargātāju māti, tēvzemes sargus, 
parādi visu to ar cieņu, ar siltām 
jūtām un godbijību, lai citi redzē-
tu, kas mēs esam, un mūs varētu 
cienīt!”

Atklāts un aktuāls jautājums 
arī šodienas jūtienskārīgajā ik
dienā un kultūras procesos ko
pumā. Kvalitatīvas dzīves telpas 
norādes meklējamas noteiktajās 
vērtībās un savstarpējā attiek
smē. Ikgadējā Ulbrokas bibliotē
kas lasītāju vērtējumā iezīmējas 
jaunas kvalitātes un pateicība 
lasīt priekā un lasīt veicināšanā. 
Nominācija – PUBLICITĀTE –  
tiek pasniegta „Kalēju” mājas 
saimniecēm Vijai un Ivetai Brū-
verēm par sadarbību, sabiedrības 
informēšanu un piesaistīšanu kul
tūrvides iespējām. Nominācija –  

ZINĀTKĀRAIS EKSPERTS –  
tiek pasniegta Elīnai Siliņai par 
aizrautīgu pieeju Lielās lasīšanas 
grāmatu simtniekam. Nominā-
cija – LASOŠĀKĀ ĢIMENE –  
tiek pasniegta Vītolu ģimenei 
par ģimenes lasīšanas tradīci
ju veidošanu. Nominācija –  
VEIKSMĪGA INOVĀCIJA – 
tiek pasniegta Baibai Ūķenie-
cei par radošumu un personisko 
ieguldījumu grāmatzīmju izstrā
dē ar aicinājumu un norādījumu 
citiem lasīt labu grāmatu. Tam 
seko Rīgas pašvaldības aģentūras 
„Rīgas pieminekļu aģentūras” di
rektora Gunta Gailīša ielūgums, kas  
Ulbrokas bibliotēkas 2014. gada 
nominētos lasītājus nodrošina ar 
Brīvības pieminekļa apmeklēju-
mu tā iekšienē. Savukārt šīs vasaras 
Pētera Brūvera iznākusī grāmata 
„Mācos rakstīt jeb “Ātrs palīglī
dzeklis poētisku tekstu apguvē” 
(2014), ir pateicība rakstniekiem 
un nomināciju ieguvējiem.

Pasākuma noslēguma daļā, ru
dens priekšnojautās baudot tēju, 
apzinām nacionālās rak stu zīmju 
vērtības un laikmetīgās identitātes 
mijiedarbību Ulda Sterģa Akmens 
rakstu darbnīcā mājās „Lielkājas”. 
Mājas pagalmā, kā seni tēli no 
gaismas svīduma iznirst dažādu 
formu un lieluma granīta bluķi, 
laukakmeņi. Vizuālajā materiā
lā vērojam latvju zīmju kalumus 
akmeņos – ugunszīme, auseklītis, 
saules, austras koka zīmes. Tās vi
sas atgādina latvisko dzīvesziņu. 
Stopiņu novadā dzīvojoša tēlnieka 
Ulda Sterģa atbildība un tradīci
ju uzturēšana lai ir piemērs savas 
esības apziņas veidošanai kultūr
vides izpratnē. Tēlnieka dzim
tas mājām ir vairāk nekā simts 
gadu sena vēsture, tās nav āriš
ķīgas, taču ar spilgtu dvēseli un  
radošu garu.

Daiga Brigmane, 
stopiņu novada ulbrokas 

bibliotēkas vadītāja
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Septembris skolas solos aiz
ritējis tik strauji, ka vēsā ru
dens laika iestāšanos bērni 
nemaz nav pamanījuši. Siltā 
atvasaras saule vilktin vilka 
visus ārā, un varēja padižoties 
ar vasarā gūto sportisko rūdī
jumu.

11. septembrī nu jau tradicio
nāli, sākot no 2009. gada, Gais
mas skolas skolēni piedalās kon
certā  „Tu neesi viens” Sv.Pētera 
baznīcā Rīgā. Skolēni sniedza 
nelielu ieskatu realizētā projekta 
rezultātos – demonstrēja savas 
prasmes cirka priekšnesumā. 
Šim projektam tika vākti līdzek
ļi koncertos piecu gadu garumā. 
Skolēni uzstājās kopā ar jaunie
šu simfonisko orķestri „Draugi”, 

kuru vada skolotāja un orķestra 
diriģente Solvita Loka.

Vecāko klašu skolēni devās 
mācību ekskursijā uz Latvijas 
lepnumu – mūsu skaisto Nacio
nālo bibliotēku. Bērni iepazinās 
ar ābeču izstādi un ar bibliotēkas 
lieliskajām telpām, un iespējām 
katram apmeklētājam sameklēt 
viņu interesējošās grāmatas. Sko
las bibliotēkā izveidota izstāde 
„Rainis un Aspazija”, kur skolēni 
var iepazīties ar dzejnieku bio
grāfijām un sarakstītajiem dzejo
ļiem un lugām.

Šī gada sēņu, dārzeņu un 
augļu raža septembrī atradusi 
mājvietu 2. un 4. klašu telpās. 
Skolotājas Gita Beķe un Anita 
Andersone ar izstādes eksponā

tiem iepazīstināja ne tikai savu 
klašu skolēnus, bet arī visus inte
resentus no citām klasēm. Darba 
iemaņu klases skolēni skolotājas 
Vijas Lipskas vadībā čakli strādā 
skolas teritorijas sakopšanā.

Atsākot skolas gaitas, vasaras 
brīvlaikā daudzas lietiņas, kuras 
bija zināmas, ir nedaudz piemir
sušās, tāpēc vakaros internāta 
nodarbībās skolēni pārrunā ar 
drošību saistītas situācijas, kādas 
var rasties ikdienā, lai bērni zinā
tu, kā jārīkojas.

Katrs skolēns var atrast savām 
spējām un interesēm atbilstošu 
brīvā laika pavadīšanas veidu, 
darbojoties dažādos interešu 
izglītības pulciņos pēc mācību 
stundām. Mākslinieciskās paš

darbības pulciņu darbs šovasar 
vainagosies ar piedalīšanos XI 
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētkos. Tāpēc šogad dar
ba būs īpaši daudz, lai Gaismas 

skola godam pārstāvētu Stopiņu 
novadu lielajos svētkos Rīgā.

Regīna Grebežniece, 
Gaismas internātpamatskolas 

ārpusklases darba organizatore

Mācību ekskursijas mērķis – 
dot skolēniem iespēju ierau
dzīt, iepazīt, izzināt, gūt jaunas 
zināšanas neparastos apstāk
ļos. Vecāko klašu skolēnu eks
kursijas diena tika saplānota, 
paredzot divus interesantus 
apskates objektus Rīgā – Vēs
tures muzeju un „Stūra māju”.

18. septembrī 7.–9. klašu skolēni 
kopā ar skolotājām Anitu Mar
tinsoni, Valentīnu Greiškāni un 
Irinu Mamikinu devās uz Rīgu.

No rīta pirms muzeju atvēr
šanas bija laiks nelielai pastaigai 
pa Rīgas centru – Līvu laukumu, 
Bastejkalnu. Lēnām staigājot, ap
skatījām pieminekli Rūdolfam 
Blaumanim, piemiņas plāksnes 
cilvēkiem, kuri gāja bojā 1991. 
gada janvāra barikāžu laikā.

Vēstures muzejā mūsu grupu 
sagaidīja gide, kura vadīja nodar
bību par viduslaiku bruņinieku 
dzīvi. Gide ne tikai interesanti 
stāstīja un rādīja bruņinieku ap
ģērba un ieroču sastāvdaļas, bet 
arī iesaistīja skolēnus aktīvi līdz
darboties. Nodarbības beigās tika 

izspēlēta teatralizēta jaunā bruņi
nieka iesvētīšana.

No viduslaikiem „pārcēlā
mies” uz 20. gadsimtu, kurš Lat
vijas vēsturē ir atstājis daudz tra
ģisku notikumu. Mūsdienu jau
niešiem ir grūti saprast tos laikus, 
kad cilvēks bija tik ļoti pakļauts 

varai. Un tomēr – redzot „Stūra 
mājas” drūmās cietuma kame
ras, ieklausoties gides stāstījumā 
par notikumiem šajā mājā, kļūst 
baisi – kā tā varēja izrīkoties ar 
cilvēkiem, kuri bez vainas pie
rādījumiem, bez taisnīgas tiesas 
spriedumiem tika mocīti, izsūtīti 
uz Sibīriju un arī nošauti.

Ekskursija sākās „Stūra mā
jas” pagalmā, gide izdalīja kat
ram anketas ar jautājumiem, uz 
kuriem atbildes varēja saklausīt 
stāstījumā vai izlasīt ekspozīcijās.

Plašajā telpā, kur kādreiz 
Drošības komitejas darbiniekiem 
ir bijusi ēdamzāle, tagad izvietota 
vēsturiska informācija, interesan
ti materiāli par čekistu darbību.

Visa grupa sapulcējāmies 
vienā no kamerām, kurā kādreiz 
uzturējās ieslodzītie – reizēm 

līdz pat 30. Gides stāstījums par 
cilvēku mocībām lika mums dau
dziem nodrebēt.

Ēkas 4. stāvā iekārtota savda
bīga izstāde „Latvieša čemodāns”. 
Tā ir izveidota no dažādām cilvēku 
atnestajām lietām, ko viņi kādreiz ir 
ņēmuši līdzi vai nu dodoties trimdā, 
vai piespiedu izsūtījumā. Skolēniem 
bija uzdevums anketās atzīmēt 
priekšmetus, kurus izstādē viņi sa
meklēja un aprakstīja. Vislabāk vei
cās Jānim, par to viņam balva.

Mācīties vēsturi nevar tikai no 
grāmatām, skolēniem daudz sapro
tamāka ir „dzīvā vēsture” – redzēt, 
iepazīt, izjust vēsturiskā notikuma 
vietu. Paldies skolas direktorei Va
lērijai Mikutei par atbalstu šādu 
ekskursiju organizēšanā.

Anita Martinsone, stopiņu 
pamatskolas vēstures skolotāja

Izglītības iestādēs•

Septembra aktivitātes Gaismas skolā

Stopiņu pamatskolas skolēni iepazīst „dzīvo vēsturi”

Skaistā atvasaras sestdienā 
Sauriešu bibliotēkā bija sanā
kuši „Bērnu žūrijas”, „Jaunie
šu žūrijas” un „Vecāku žūrijas 
2014” eksperti, kuri iesaistī
jušies projektā „Lielā lasīša
na”. Šogad projekta ietvaros 
iecerēts „atdzīvināt” izlasīto, 
izmantojot mūsdienu tehno
loģiju iespējas. 

Daudzi jau izlasījuši daļu grāma
tu, tādēļ ir gatavi sniegt savu vēr
tējumu un paust redzējumu, ra
doši darbojoties, kā rezultātā pa
redzēts izveidot animācijas, kurās 
eksperti atspoguļos šī gada vērtē
šanai iekļautās grāmatas, to varo
ņus, notikumus. Mūs atbalstīs un 
stop motion jeb apstādinātās kus
tības filmiņu veidošanā palīdzēs 
Stopiņu novada sabiedrisko attie
cību speciāliste Inese Skrastiņa. 
Sauriešu bibliotēkas darbiniecēm 
tas ir jauns izaicinājums, jo līdz 

šim esam saskārušās, skatoties 
jau gatavas animācijas un iepa
zīstot teorētiski filmiņu tapšanas 
procesu.

Ekspertu tikšanās bija laikā, 
kad Latvijā notika Dzejas dienu 
pasākumi, tādēļ sākumā skatījā

mies 1983. gadā veidoto animā
cijas filmu „Kabata”, kurā izman
tota Ojāra Vācieša dzeja bērniem 
no krājuma „Astoņi kustoņi”. 
2013. gadā šis dzejoļu krājums 
izdots atkārtoti un šogad iekļauts 
„Bērnu žūrijā” jaunākajai lasītāju 

grupai. Uz tikšanos bija sanākuši 
visu vecuma grupu eksperti, tā
dēļ, lai iedrošinātu lasītājus rado
šajam darbam, kopīgi skatījāmies 
animācijas, kas veidotas ar stop 
motion metodi, kā arī apmācību 
video. Lasītāju vidū bija jaunieši, 

kuri saskārušies ar iespēju šādi 
veidot radošos darbus, tādēļ at
liek vien darboties. 

Projekta ietvaros Sauriešu 
bibliotēka sadarbojas ar Upesleju 
internātpamatskolas – rehabili
tācijas centra bibliotēku. Skolas 
bibliotekāre Gunta Bruģētāja 
pastāstīja par plānotajām aktivi
tātēm abu bibliotēku lasītājiem –  
žūrijas ekspertiem, kur būs arī ie
spēja filmiņas rādīt citiem.

„Bērnu žūrijas”, „Jauniešu žū
rijas” un „Vecāku žūrijas” eksper
tiem jau pieejamas Latvijas Na
cionālās bibliotēkas elektronis
kās vērtēšanas anketas. Aicinām 
sniegt vērtējumu gan anketās, 
gan radoši darbojoties!

BJVŽ ekspertu tikšanās foto
mirkļos skatāma: http://www.sto-
pini.lv/public/31143.html.

Kristīne Cimdiņa,
sauriešu bibliotēkas vadītāja

„Izlasīju, vērtēju un tad...”
Bibliotēku jaunumi•
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Gatavojoties jaunajam mācī
bu gadam, 19 PII „Pienenīte” 
pedagogi apmeklēja iestādes 
psihologa vadīto „Bērnu emo
cionālās audzināšanas” pro
grammas 10 grupu nodarbī
bu ciklu. „Bērnu emocionālās 
audzināšanas” programma 
izstrādāta Kanādā, tās autore 
ir S. Lendija. Latvijā šo pro
grammu 2004. gadā adaptēja 
E. Ozolas vadībā.

Šobrīd sabiedrībā un izglītības 
iestādēs ļoti daudz tiek diskutēts 
par jautājumiem, kas saistīti ar 
bērnu uzvedību. Mūsu pirms
skolas izglītības iestādē ik pa lai
kam paspilgtinās šo jautājumu 
aktualitāte. Tāpēc šīs apmācības 
pro grammas ietvaros kopā ar 
pedagogiem grupu nodarbībās 
izgājām 10 soļu apmācību, ap
skatot katrā solī svarīgākos bērnu 
emocionālās attīstības kompo
nentus. Kā piemērus var minēt 
bērna fizisko attīstību, valodas at
tīstību, pašvērtējuma veidošanos, 
sociālo kompetenču attīstību u.c. 

Tāpat grupas nodarbībās ar prak
tiskiem uzdevumiem pārliecinā
jāmies, cik ļoti pieaugušo emo
ciju pašregulācija ietekmē bērnu 
emociju pašregulācijas attīstību. 
Nodarbību laikā pirmsskolas 
pedagogiem tika atsvaidzinātas 
un sistematizētas zināšanas par 
apstākļiem, kas var ietekmēt un 
ietekmē bērnu uzvedību.

 Kā ļoti nozīmīgu šajā no
darbību ciklā vērtēju pedago
gu iespēju  savstarpēji dalīties 
pieredzē. Katrs pedagogs no

darbību laikā varēja dalīties ar 
veiksmīgiem problēmsituāciju 
risināšanas piemēriem, tāpat ar 
situācijām, kuru risināšana rada 
grūtības. Šo situāciju risināšanai 
nākotnē palīgā var nākt citu kolē
ģu pieredze.

Skolotāju atsauksmes par 
piedāvāto „Bērnu emocionālās 
audzināšanas” programmas ap
mācību ir pozitīvas. Kolēģi kā 
būtisku vērtēja šo kopā sanākša
nas laiku, kad atkal no citas puses 
var iepazīt cits citu, iegūt jaunas 
zināšanas un pārrunāt ar bērnu 
uzvedību saistītos aktuālos jau
tājumus, jo ikdienas steigā tam 
bieži neatliek laika.

Noslēgumā vēlos izteikt ce
rību, ka, uzsākot jauno mācību 
gadu, pedagogiem ikdienā node
rēs apmācības programmā iegū
tās zināšanas un tas sekmēs bēr
nu un pedagogu mijiedarbības 
uzlabošanos.

Evita Anča,
stopiņu novada domes 

PII „Pienenīte” psiholoģe

PII „Pienenīte” pedagogi papildina zināšanas

Izglītības iestādēs•

Jauno skolas gadu mēs katrs 
gaidījām ar patīkamu kņu
doņu vēderā. Kādi būs mani 
jaunie klasesbiedri? Vai manai 
klasei būs mūsu iepriekšējās 
skolotājas? Vai skolas telpās 
būs kas jauns? Šie visnotaļ bija 
jautājumi, kuri augusta beigās 
bieži pārņēma mūsu prātu.

Pirmajā septembrī mūs visus gai
dīja vairāki pārsteigumi... Mazie 
pirmklasnieki, uhh, cik viņu šo
gad ir daudz, ar smaidošām se
jām pirmo reizi ienāca savā skolā. 
Mūsu skola ir palikusi vēl skaistā

ka, tā ir ieņēmusi jaunu veidolu –  
maigi oranžo ir nomainījušas 
citas krāsas – dzīvespriecīgais 
saules dzeltenais un pelēkais, kas 
pārējās krāsas padara vēl skaistā
kas. Skolā nu ir arī jauni mācību 
kabineti, kuri jau paspējuši kļūt 
par mūsu mīļākajām vietām. 

Ir prieks redzēt mūsu skolu 
jaunās krāsās un sajust šeit rosī
bu. Mācīšanās šeit paliek arvien 
omulīgāka! Par to mēs, visi sko
lēni, vēlamies pateikties Stopiņu 
novada domei!

Sendija Ikere,
10. klases skolniece

Latvijas Ekoskolas nosaukums 
un diploms ir nacionāla līme
ņa balva skolām, kuras ir ceļā 
uz Zaļo karogu. Šogad tādas 
kopskaitā ir 41, un Ulbrokas 
vidusskola ir viena no tām. 

Ulbrokas vidusskolas direktors 
Normunds Balabka par Ekosko
las nosaukuma iegūšanu: „Esam 
veiksmīgi startējuši un ejam uz 
mērķi – Ekoskolas karoga iegū
šanu.”

Starptautiskā Zaļā karoga bal
va ir Ekoskolu programmas atpa
zīstamākais elements, ko saņem 
tikai tās skolas, kas ilgstošā laika 
posmā spēj demonstrēt izcilas 
aktivitātes vides jomā.

Ekoskolu ikgadējais apbalvo
šanas pasākums notika 1. oktobrī 
Latvijas Universitātes Lielajā aulā 
no 11.00 līdz 15.00. Šogad jau 98 
izglītības iestādes iegva starptau

tisko Ekoskolu statusu un Zaļā 
karoga balvu, tā apliecinot savus 

panākumus vides izglītības un vi
des aizsardzības veicināšanā.

Pasākuma laikā notika atbildī
ga dzīvesveida akcija, iepazīstinā

šana ar Ekoskolu turpmākajiem 
jaunumiem, Globālajām rīcības 
dienām, kā arī „Jauno vides re
portieru” sezonas atklāšana, kas 
šogad paredzēta ciešā saiknē ar 
Ekoskolu programmu. „Jaunie vi
des reportieri” ir programma ak
tīviem jauniešiem, kas vēlas savas 
žurnālistikas iemaņas izmantot 
vides jautājumu analizēšanai un 
aktualizēšanai sabiedrībā. Pēdējos 
gados aizvien vairāk ekoskolēnu 
iesaistījušies šajā programmā un 
par saviem darbiem guvuši arī 
starptautiskas atzinības.

Par Ekoskolām virtuāli: www.
videsfonds.lv; www.draugiem.lv/
ekoskolas; www.twitter.com/eko-
skolas; http://issuu.com/kartupe-
lis/docs/kartupelis_2nd/1.

Apsveicam Ulbrokas vidussko
lu ar panākumiem un vēlam raitu 
ceļu Ekoskolas karoga iegūšanā!

Stopiņu novada pašvaldība

Šogad Zinību diena tika aizva
dīta ārā pie skolas, nevis svēt
ku zālē kā katru gadu. 

Pasākuma laikā skolēni varēja aplū
kot jauno skolas fasādi, kura ir gan 
pelēkā, gan dzeltenā krāsā. Dzeltenā 
krāsa simbolizē sauli, kas ir arī Ul
brokas vidusskolas simbols, turpretī 
pelēkā krāsa, kā teicis I. Ziedonis, ir 
vissvarīgākā no krāsām, jo tā ļauj 
citām krāsām izcelties. Kaut gan Zi
nību dienas rīts bija dzestrs, skolēnu 
sejās bija manāms uztraukums un 
prieks par pirmo skolas dienu. Vis
lielākais prieks bija manāms pirm
klasnieku sejās, šogad skolas gaitas 
uzsāka četras pirmās klases.

Pasākumu vadīja Ulbrokas 
vidusskolas absolventes Elma 

Grīnhofa un Līna Plužmo, kas, 
par spīti studiju gaitu uzsākšanai 
universitātē, bija ieradušās sveikt 
skolēnus 1. septembrī.

Skolēnus un skolotājus ar savu 
dziedājumu priecēja dziedošais ak
tieris, obojists, Pasaules koru olim
piādes solists un Stopiņu novada 
iedzīvotājs Daumants Kalniņš.

Pasākuma noslēgumā Ulbro
kas vidusskolas direktors Nor
munds Balabka palaida gaisā 12 
balonus, kas simbolizē 12 skolas 
gadus, un aicināja visus uz pirmo 
klases stundu.

Novēlu visiem skolēniem un 
skolotājiem veselību un izturību, lai 
visas ieceres un mērķi tiek sasniegti!

Mārtiņš Dežurovs,
12. klases skolēns

Ulbrokas vidusskola 
ieguvusi Ekoskolas nosaukumu un diplomu

Jaunais skolas gads 
Ulbrokas vidusskolā

Zinību diena 
Ulbrokas vidusskolā
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pieaugušajiem. Diānai ir pedago
ģiskā izglītība, bet maģistrantūrā 
viņa ir mācījusies komunikāciju 
un sabiedriskās attiecības.

Sauriešu dienas centrā jau ag
rāk ir izveidojusies tradīcija vei
dot lugas, koncertus un Ziemas
svētku uzvedumus. Diāna pie
vienojusies arī šajās aktivitātēs –  
palīdzējusi rakstīt scenāriju, ga
tavot tērpus, palīdzējusi bērniem 
sagatavot lomas, dziesmas un de
jas. Vairākus mēnešus svētdienās 
kopā ar dienas centra bērniem 
Diāna devās uz dzīvnieku pa
tversmi „Ulubele” vest pastaigās 
suņus, kā arī organizēja labdarī
bas akciju, vācot vecas avīzes un 
segas dzīvnieku patversmei.

Gads ir „aizlidojis” ļoti ātri. 
Pirms atbraukšanas Diānai vienu 
brīdi bijusi neziņa – gads tomēr 
ir ilgs laiks, kā šo laiku izdosies 
izturēt svešā valstī? Tagad, kad 
jādodas prom, ir skumji, žēl šķir
ties no draugiem, Aijas un bēr
niem, ar kuriem izveidojušās ļoti 
draudzīgas attiecības. Viss Di
ānas paveiktais ir apkopots vienā 
lielā, biezā mapē un ļoti daudzās 
bildēs un filmiņās. Tomēr gads 
nav pavadīts tikai dienas centrā, 
Diānai bija iespēja iepazīt arī 
Latviju, tikties ar citu valstu brīv
prātīgajiem, kas strādā Latvijā, 

apmeklēt Lietuvu un Igauniju. 
Pasaules koru olimpiādes laikā 
strādājusi kā brīvprātīgais tulks 
korim no Kolumbijas, piedalīju
sies „Grāmatu ķēdē” un daudzās 
citās aktivitātēs. Diāna ir iemī
lējusi Latviju, šeit viņa jūtas kā 
mājās un ir ļoti pateicīga Aijai, jo 
dienas centrā vienmēr ir jutusies 
kā ģimenes loceklis.

Šajā laikā Diāna ir ieguvusi 
arī jaunu pieredzi – apguvusi lat
viešu valodu un nokārtojusi eksā
menu pirmā līmeņa valodas ka
tegorijas iegūšanai, apguvusi da
žādas rokdarbu prasmes – stikla 
un zīda apgleznošanu, filcēšanu, 
aktīvi spēlējusi volejbolu un no
vada sacensībās ar komandu ie
guvusi 1. vietu. Tomēr vislielākais 
ieguvums ir draudzīgās attiecības 
ar dienas centra apmeklētājiem. 
Šeit pavadītais laiks paliks mīļās 
atmiņās vienmēr.

Dienas centra vadītāja Aija 
Šibajeva iesaka katram dienas 
centram izmantot iespēju un ai
cināt brīvprātīgos jauniešus pie
dalīties dienas centra darbā. „Tas 
viennozīmīgi ir ieguvums. Ne 
tikai dienas centram, bet galve
nokārt iedzīvotājiem – bērniem, 
jauniešiem, pieaugušajiem. Cil
vēkiem tā ir iespēja iepazīt citu 
valstu kultūru, tradīcijas, valodu, 

cilvēkus tepat uz vietas, Latvijā, 
savā dzīves vietā. Unikāla iespē
ja paplašināt savas zināšanas un 
redzesloku. Saprast, cik pasaule 
ir plaša.” Protams, brīvprātīgā 
jaunieša organizētās aktivitātes 
ir arī pienesums dienas centra 
darbībai, un ir svarīgi atbalstīt 
brīvprātīgo jauniešu idejas, ak
tivitātes un ļaut darboties. Brīv
prātīgais jaunietis ir labs piemērs 
mūsu jauniešiem, kā iespējams 
iepazīt pasauli un arī pašiem do
ties brīvprātīgajā darbā uz citām 
valstīm. Šobrīd Sauriešu dienas 
centrs gaida jau trešo brīvprātīgo 
jaunieti. Vēlēsim, lai labā piere
dze turpinās!

Atvadoties no Diānas, Sto
piņu novada pašvaldības vārdā 
izsakām Diānai pateicību par 
paveikto, par realizētajām idejām 
un pasākumiem mūsu novadā.

Stopiņu novada pašvaldība

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikāci-
ja atspoguļo vienīgi autora uzskatus 
un Komisijai nevar uzlikt atbildību 
par tajā ietvertās informācijas jeb-
kuru iespējamo izlietojumu.

Jau sesto gadu varam lepoties 
ar savu krāšņo rudens tradīci
ju – veidot ziedu paklājus. Šo
gad ziedu paklāju tēma bija 
„Mīļākā rotaļlieta”, katras gru
piņas skolotāja izlozēja, kādu 
rotaļlietu būs „jāizliek” no da
žādajām rudens veltēm.

Kopā ar kolēģēm prātojām un 
domājām, kuras 17 būtu tās 

populārākās rotaļlietas, lai ne
daudz atvieglotu šo atbildīgo 
procesu, uzklausījām arī bērnu  
viedokļus.

Mūsu PII „Pienenīte” teritori
ju rotā šādas rotaļlietas: vilciens, 
mašīna, kuģis, balons, lelle, kaķis, 
lego, zaķītis, sirsniņa, bumba, cā
lis, aitiņa, rūķis, lidmašīna, lapsa, 
lācis un suns. Ziedu paklāju tap
šanas process ir patiess skolotāju 

un vecāku radošais lidojums.
Sirsnīgs paldies visiem mūsu 

iestādes čaklajiem vecākiem un 
skolotājām par sarūpētajām ru
dens veltēm  un radošo pieeju 
mūsu tradīcijai.

Ziedu paklāju galerija: http://
www.ulbroka-pienenite.lv/. 

Santa Šika, 
PII „Pienenīte” vadītājas vietniece 

metodiskajā darbā

Ziedu paklāji „Pienenītē”

Līdz ar pēdējo septembra dienu 
noslēdzas Diānas Rotaru brīv
prātīgā darba gads Sauriešu 
dienas centrā. Diāna ir jaunie
te no Moldovas, kas piedalījās 
programmā „Jaunatne darbībā” 
Eiropas brīvprātīgā darba pro
jektā „Volunteer in action” no 
01.10.2013. līdz 30.09.2014. kā 
brīvprātīgā darba veicēja Sau
riešu dienas centrā.

Diāna ir jau otra brīvprātīgā 
jauniete, kas strādāja Sauriešu 
dienas centrā. 2012.–2013. gadā 
astoņus mēnešus dienas centrā 
strādāja jaunietis no Spānijas – 
Aleksandro Romero Domingezs.

„Mums ar brīvprātīgajiem ir 
paveicies,” saka dienas centra va
dītāja Aija Šibajeva. Abi brīvprā
tīgie ir darbojušies ļoti aktīvi.

Runājot par lēmumu braukt 
brīvprātīgajā darbā uz Latviju, 
Diāna stāsta, ka Latvija ir izvēlē
jusies viņu, nevis Diāna Latviju. 
Diānai ir bijusi vēlme pamēģināt 
kaut ko jaunu savā dzīvē, un tad 
nācis brīvprātīgā darba piedāvā

jums. Līdz šim par Latviju Diāna 
neko nav zinājusi, bet tagad, pēc 
gada, ir ļoti apmierināta ar šeit 
pavadīto laiku un satiktajiem cil
vēkiem.

Šā gada laikā katru mēnesi 
tika organizētas dažādas tema
tiskās dienas, kas tiek atzīmētas 
visā pasaulē – Apskāvienu diena, 
Laimes diena, Māmiņas dienas, 
Kosmonautikas un aviācijas die
na, Zemes diena, Grāmatu diena, 
Dejas diena un daudzas citas. 
Katrai tematiskajai dienai Diāna 
meklēja materiālus un sagatavo
ja vizuālu prezentāciju ar bagātu 
stāstījumu par katru tēmu. Diāna 
pati gatavoja arī afišas daudziem 
organizētajiem pasākumiem die
nas centrā.

Diānas vadībā dienas centra 
apmeklētājiem bija iespēja izdzī
vot vairākas moldāvu un itāļu 
tradīcijas, piemēram, pavasara 
svētkus Martišor, un pagatavot 
tradicionālos ēdienus – itāļu 
picu, arancini, panini un citus.

Ikdienā Diāna vadīja itāļu 
valodas nodarbības bērniem un 

Noslēdzies otrā brīvprātīgā jaunieša darba gads 
Sauriešu dienas centrā

Dienas centros•



10 “tĒVZEMĪtE“
PIEktDIENA, 3. OktObrIs, 2014

Dienas centros•

Sauriešu, Ulbrokas un Ceku
les dienas centri organizēja 
kopīgu ekskursiju dienas cen
tru apmeklētājiem uz Latgali. 
Augusta agrā rītā devāmies 
izbaudīt agro rudens skaistu
mu.

Pirmā pieturvieta bija Līvānos, 
kur senās muižas vietā šobrīd 
atrodas Latgales Mākslas un 
amatniecības centrs, kurš tika 
izveidots 2003. gadā. Tā bija īsta 
oāze ekskursantiem, kuri  iepazi
na Latgales amatniecības vēsturi 
un tās attīstību līdz mūsdienām, 
baudīja mākslas vērtības un guva 
pozitīvu enerģiju harmoniski 
sakārtotā vidē. Interesanta bija 
gadsimtiem apgarotajā klētī ap
skatāmā ekspozīcija „Amatnieki 
Latgalē 19.–20. gadsimtā”. Ekspo
zīcijā skatāmi daudzi interesanti 
darbarīki un priekšmeti, ko ra
dījuši cilvēki ar „zelta rokām” –  
amatnieki. Šajā ekspozīcijā ir 
skatāma un taustāma mūsu uni
kālā, neatkārtojamā 94 metrus 
garā tautiskā josta, kas bija tapusi 
ar lielu uzdrīkstēšanos un mī
lestību. Otrā apskates vieta bija 
Līvānu stikla muzejs, kurš iepa
zīstināja interesentus ar fabrikas 
vēsturi un stikla izstrādājumu 
ražotni, sākot ar 1887. gadu. Tika 
dota unikāla iespēja vienkopus 
aplūkot stikla fabrikā ražotus ap
tuveni 3000 stikla mākslas darbu, 
kas tapuši vairāk nekā 100 gadu 

garumā.
Šie radošie darbi pārsteidza 

mūs visus, un ar nostalģiju atce
rējāmies, kādi sen iegādāti stikla 
priekšmeti vēl glabājas katram 
mājās. Diemžēl pašreiz rūpnīca ir 
slēgta un stikla priekšmetu ražo
šana pārtraukta.

Pa ceļam uz Preiļiem ātri 
steidzāmies nobaudīt karstas pi
cas un drīz vien nokļuvām leļļu 
pasaku valstībā, kur mūs laipni 
sagaidīja fantāziju un reālo tēlu 
pasaules autores Jeļenas Mihai
lovas darbi un gide. Apskatījām 
divas mājīgas zāles, kurās dzīve 
sit augstu vilni. Mākslinieces da
rinātās lelles pārsteidza visus ar 
savu oriģinalitāti. Visus piesais

tīja pils miniatūrā – tās greznie 
tornīši, tiltiņi, ūdensdzirnavas. 
Šajā mazajā karaļvalstī bija dota 
iespēja arī katram pārģērbties da
žādos senlaicīgos tērpos, iejusties 
princešu, prinču, galma dāmu 
lomās. Visinteresantākā bija foto
sesija, kur katrs varēja izpausties 
miniatūrpils mājas pagalmā. 

Nākamā pieturvieta bija Ag
lonas Maizes muzejs – aicinā
jums uz sarunu par maizi, maizes 
tapšanas procesu: svaigas maizes 
degustācija, zāļu tējas baudīšana, 
bērniem bija dota iespēja izbaudīt 
spēli – ieklausoties latgaliskajā iz
runā, dziedāt un labi pavadīt lai
ku. Saruna sākās ar rudzu graudu 
atpazīšanu un izgaršošanu, dzir

dējām desmitiem sakāmvārdu, 
ticējumu, pasaku, uzzinājām ie
ražas, kas saistītas ar labības au
dzēšanu, maizes cepšanu un ēša
nu. Tur varēja ieklausīties, kā san 
vārpas, kā skan spriguļi,  iemācī
ties senas rotaļas un spēles, kas 
saistītas ar labību un maizi. Va
rējām iegādāties arī tikko izceptu 
maizīti. Tālāk devāmies uz Kara
ļa kalnu. Karaļa kalns ir unikāls 
skulptūru komplekss, kas atklāts 
2006. gadā un atrodas divu kilo
metru attālumā no Aglonas bazi
likas, Egles ezera krastā. Priecājā
mies par koka skulptūru autora 
Ērika Delpera darbiem, kurš  pēc 
profesijas ir lidotājs. Lielākajai – 
Kristus – skulptūrai  izmantots 

600 gadu vecs ozols, kura apkārt
mērs bijis 4,5 m un garums – 14 
m. Varējām apskatīt Karaļa kalnā 
izveidoto dekoratīvo stādu dārzu. 
Projekta autore – Anita Kazaka. 
Apskatījām arī Aglonas svētavo
tu un nogaršojām tā spirdzinošo, 
tīro un garšīgo ūdeni. Tas ir viens 
no vecākajiem un populārāka
jiem Latgales avotiem. Aglonas 
klostera dārzā XIX gs. sākumā 
tika uziets sērūdens avots, kam 
piemita dziednieciskas īpašības. 
Tā dziednieciskās īpašības ap
stiprinājusi Pēterpils Medicīnas 
akadēmija. Klostera mūki uzcēla 
nelielu slimnīcu, kurā varēja sa
ņemt ārstnieciskas vannas. Avots 
tika nosaukts svētā Antona vār
dā. Gadsimta beigās avots zaudē
ja savas īpašības, bet tradīcija pa
ņemt Aglonā ūdeni svētceļojuma 
laikā palika. 

Tagad  avots dod tīru un gar
šīgu ūdeni un ir populārs svēt
ceļnieku vidū. Apskatījām arī 
Aglonas baziliku, kurai 1980. 
gadā, atzīmējot baznīcas 200. 
jubileju, Romas pāvests Jānis Pā
vils II piešķīra mazās bazilikas –  
„Basilica minoris” – nosaukumu, 
bet pēc trim gadiem paaugstinā
ja bīskapu Juliānu Vaivodu par 
kardinālu. Tālais brauciens bija 
informējošs, interesants, tā bija 
iespēja pabūt visiem kopā un  
atpūsties.

Aija Šibajeva, 
sauriešu dienas centra vadītāja

Dienas centru ekskursija uz Latgali

Esi gatavs 4. solim? Tāds ir 
jautājums! Protams – esam 
gatavi! Tāda ir atbilde. Tagad 
par visu pēc kārtas.

„Kā soli spersi, tā ceļu veiksi!” Šādu 
atziņu jau pirms ~130 gadiem pau
dis senais slātavietis Kaudzīšu Rei
nis, kura slavenāko darbu „Mēr
nieku laiki” (sarakstītu kopā ar 
brāli Matīsu) mācās skolā un, šķiet, 
zina ikviens latvietis.

Ulbrokas vidusskolas 4.A kla
ses bērni ar klases audzinātāju Ive
tu Ozolu, uzsākot mācības garā un 
diezgan nogurdinošā zinību marato
na ceturtajā solī, pulcējās brīvajā die
nā, sestdienā (13. septembrī), kopā ar 
tētiem, mammām, brāļiem un mā
sām, omēm un opjiem, lai kopīgi uz
krātu veselības kilogramus un fizisko 
rūdījumu, parādītu vasarā trenētos 
muskuļus, asinātu prāta izveicību, 
apliecinātu zināšanas par savu nova
du, izmantojot prasmes informācijas 
tehnoloģiju rīkos un sociālajos tīklos, 
stiprinātu kolektīva garu un vienkār
ši jauki pavadītu laiku.

Ulbrokas centrā pēdējos gados 
ir izveidota lieliska sporta bāze pie 

Ulbrokas ezera: veselības trasīte 
ar šķēršļu joslu dabiskajā parka 
ainavā, svaiga gaisa trenažieru pil
sētiņa, bīča laukumi un mākslīgā 
seguma futbola laukums, visno
taļ sakopta ezermala, peldvie
ta. Prieks skatīties, ka šis sporta 
komplekss nestāv tukšs, apkārtē
jo māju jaunieši labprāt satiekas 
sporta laukumos, mazākie pavada 
visu savu brīvo laiku, pat no Rīgas 
(200 m no 51. autobusa galapun
kta) šurp brauc saturīgi pavadīt 
laiku un draugu pulkā pasportot, 
un tas visiem ir par brīvu. Datori 
un citi ekrāni šai laikā lai atpūšas!

Intelektuālais pārbaudījums 
divu stundu garumā ar 15 uz
devumu atrisināšanu un šķēršļu 
pārvarēšanu bija pietiekami grūts 
treniņš, un labi, ka šādos brīžos 
blakus ir mamma/tētis, vecākā 
vai jaunākā māsa/brālis, mobilais 
telefons ar interneta pieslēgumu. 
Komandā katrs var apliecināt sa
vas prasmes un dot ieguldījumu 
kopējos komandas panākumos. 
Rezultātā uzvar nevis tā koman
da, kas pirmā sasniedz finišu, bet 
gan tā, kas precīzāk un kolektī

vāk izpilda visus uzdevumus, kas 
rūpīgāk izlasa norādes un saprot 
apslēptos „knifiņus”. Bet neviens 
nav „apbižots”, jo gandarījums un 
balvas tiek visām komandām.

No patriotiskās audzināša
nas viedokļa ikvienam, arī vecā
kiem, bija interesanti, aizpildot 
krustskaitļu mīklu, atklāt dau
dzas ikdienā garām paslīdējušas, 
bet noderīgas lietas, piemēram:
• Stopiņu nosaukums radās jau 
16. gadsimtā, bet vēsturiskais no
vads izveidots pirms 127 gadiem;
• Stopiņu novadā ir 29 dižkoki, 
21 goda pilsonis, 10 mācību ie
stādes (5 skolas, 4 bērnudārzi un 
Mūzikas skola), 9 ciemi;
• Līgo parkam jau ir 26 gadi, Sto
piņu karoga zvaigznēm kopā ir 24 
stari, Ulbrokas vidusskola esošajā 

ēkā darbojas jau 23. gadu, Līgo 
parkā ir 11 laukakmeņi ar latvju 
zīmēm (novadam un skolai ir ļoti 
labas interneta mājaslapas, tomēr 
aktuālā informācija un daži cipa
ri ir atjaunojami);
• Interesanti, kādi mūsdienu tehno
loģiju laikmetā ir tuvākie pasta in
deksi un kas tie tādi par „zvēriem”?

Tā kā šajā nedēļas nogalē tika 
svinēta Tētu diena, īpaši sveicieni 
tika pašiem labākajiem... nu, pro
tams, tētiem! Bērni jau iepriekš 
bija skolā sagatavojuši personī
gus apsveikumus saviem tētiem 
apmēram ar šādu tekstu: „Tu esi 
mans Supervaronis – drosmīgs 
kā Betmens, gudrs kā Dzelzsvīrs, 
veikls kā Zirnekļcilvēks, stiprs 
kā Lāčplēsis vai Bergmanis utt.!” 
Bērni sveica savus superīgos tētus 

un dāvāja „Ūsaino” balonu! Lai 
„Ūsās” ir spēks, drosme, veselība, 
gudrība, atbildība un mīlestība!

Apkopojot rezultātus, galve
nie rādītāji ir:
• Pasākumā piedalījās 46 dalībnie
ki, no 4 gadiem līdz cienījamam 
sirmumam, visi mājup devās bez 
traumām, toties ar enerģijas, spēka 
un jaunu zināšanu rezervēm;
• Noskaidrojām, kas ir Laipa, kur 
Ulbrokā ir Milzu Labirints, Van
šu Tilts, Spēka Kāpnes uz Debe
sīm un kā tikt galā ar Mazo Tar
zānu un Lamanša Šaurumu;
• Pēc dalībnieku aptaujas Sporta 
bāzei un pasākumam 10 balles 
(no 10);
• Dabas mātei par rudenīgo die
nu 9,7 balles (no 10);
• Skolotājas Ivetas Ozolas 4.A 
klase darbam un atpūtai 4. solī ir 
gatava!

Paldies Stopiņu novada do
mei par sakopto teritoriju, bur
vīgo sporta bāzi un atļauju to 
izmantot!

ulbrokas vidusskolas skolotāja 
Iveta Ozola un 4.a klases 

skolēni ar vecākiem

Esi gatavs 4. solim!
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24. septembrī Ulbrokas vidus
skolā aizsākās septiņu lekciju 
cikls vecākiem par bērnu audzi
nāšanu. Iegūtās atziņas lekcijā 
„Bērna emocionālā audzināša
na”, kuru vadīja lektore psihote
rapeite Dana Lukševica, būs arī 
interesantas jebkuram vecākam.

Pozitīvas attiecības ar mammu 
vai kādu citu nozīmīgu cilvēku 
bērnam dod stabilitāti vēlāk, ie
ejot sabiedrībā. Bērnu ietekmē 
viss, kas notiek ģimenē, piemē
ram, dzīves vietas maiņa. Vecāku 
vai citu ģimenes locekļu strīdi ie
tekmē bērnu, pat ja viņa klātbūt
nē nestrīdas. Bērns jūt vecāku ap
spiestās emocijas. Labāk bērnam 
vienkāršā valodā izstāstīt, kas no
tiek ģimenē, vai rādīt emocijas, 
nekā melot, ka viss ir kārtībā.

Svarīgi novērot, kāds bērns 
atgriežas no skolas, jo bieži viņa 
noskaņojums un uzvedība var 
dot vairāk informācijas nekā pa
teiktais. Noslēgtiem bērniem ne

pieciešams ilgāks laiks, lai atklāti 
stāstītu par to, kas viņam sāp.

Pirmajā klasē adaptācijas 
posmā bērnam ir nepieciešama 
pakāpeniska pāreja no spēlēm uz 
mācīšanos. Sākumskolā vecākam 
jābūt līdzās, kad bērns pilda mā
jas darbus. Bērnam nepieciešams 
režīms, ko nosaka un kontrolē 
vecāki. Noteiktība viņam dod 
drošības sajūtu.

Bērna pašvērtējumu veido pozi
tīvs vecāku atbalsts. Viņam ir svarīga 
sajūta, ka netiks atraidīts. Nepiecie
šama vecāku apzinātība par savām 
emocijām, piemēram, dusmām, tad 
viņš varēs labāk palīdzēt bērnam tikt 
galā ar savām emocijām.

Bērna fantāzijas par nākotnes 
profesiju nevajadzētu atstāt bez 
ievērības. Tas var sniegt daudz 
informācijas par to, kā viņš jū
tas vienaudžu vidū. Piemēram, 
vēlme būt par supervaroni var 
liecināt par to, ka vienaudžu vidū 
viņam trūkst drosmes.

Ja bērns ir izdarījis pārkāpu

mu, ir jāpalīdz viņam analizēt 
situāciju. Bērnam jāstāsta, ka ne
vis viņš ir slikts, bet viņa rīcība ir 
slikta. Par pārkāpumiem ir nepie
ciešams sākotnēji izrunāties, bet, 
ja tie notiek atkārtoti, tad ir ne
pieciešams konkrēts sods, piemē
ram, aizlieguma formā. Ja bērns 
sodu izvēlas pats, tad tas nav tik 
aizvainojoši un bērns mazāk spī
tēsies tā izpildē.

Bērnu nedrīkst salīdzināt ar 
citiem. Bērnam ir svarīgi sajust 
to, ka viņš ir pieņemts un vecāki 
tic viņa spējām. Bērnam jāizvir
za viņam atbilstošas prasības. Pat 
ja bērns ir apdāvināts un gudrs, 
jāturpina viņu atbalstīt, virzīt 
talantu. Arī tad, ja bērns spēj ar 
visu tikt galā, nedrīkst neatstāt 
viņu bez vecāku uzmanības.

9–11 gadi ir posms, kad bērni 
ir radoši, tāpēc vecākiem jāveicina 
viņu spēju izaugsme. Bērnam patīk 
process, ka viņš var uzzināt kaut ko 
jaunu. Ar viņu jābūt kopā spēlē
joties, runājot. Bērnam jāpiedalās 

ģimenes apspriedē par ģimenes lie
tām, piemēram, kopīgā brīvā laika 
pavadīšanu. Viņam jālūdz palīdzēt, 
nevis jāliek to darīt. Sadarbība ir 
produktīvāka par pavēlēm. Kopī
gi darot, bērns labprātāk iesaistās. 
Dzīvesvietā bērnam jābūt kādai 
vietai, par kuru viņš ir atbildīgs, un 
tā jāsakārto. Vecākiem ir jāveicina 
bērna domāšana un spējas analizēt. 
Piemēram, ja bērns nelabprāt kārto 
savu istabu vai galdu, ir jālūdz viņu 
padomāt, vai viņam patiktu ēst pie 
nesakārtota, netīra galda. Var pat 
ar nodomu radīt šādu galdu, lai 
viņš labāk apzinātos, kā jūtas ne
koptā vidē. Vecākiem, pieprasot 
no bērna kaut ko pildīt, jābūt kri
tiskiem arī pret sevi, vai viņi pilda 
visus solījumus. Bērns var ļoti vil
ties vecākos, ja viņu solījumi netiek 
pildīti. Viņā var rasties sajūta, ka 
saviem vecākiem viņš nav svarīgs. 
9–11gadu vecumā bērnam jākļūst 
patstāvīgam.

11 gadu vecumā sākas dzi
mumnobriešana. Vecākiem jābūt 

gataviem runāt par dažāda veida 
jautājumiem, jāpievērš uzmanība 
higiēnai, jāstāsta par ķermeņa 
uzbūvi un attīstību.

Zēniem ir nepieciešamas kus
tību aktivitātes ārpus skolas, kur 
sevi izpaust. Vecākiem jānovēro 
bērns, vai viņam būtu piemēro
tāks individuālais sporta veids, 
piemēram, peldēšana, vai ko
mandas – kā florbols.

Meitenēm ir svarīgi drau
dzēties divatā. Iegūt draudzeni, 
ar kuru būtu tuvākas attiecības. 
Meitenes audzināšanā nedrīkstē
tu zaudēt emocionalitāti, jūtīgu
mu un sievišķību.

Lekcija Ulbrokas vidusskolā 
varēja notikt ar Stopiņu novada 
domes atbalstu projektam „Gud
riem skolēniem izglītoti vecāki”. 
Paldies par domes atbalstu!

Nākamās sešas lekcijas Ul
brokas vidusskolā notiks līdz 
2014. gada decembrim.

M. GrīviņaKrauze, ulbrokas 
vidusskolas sociālā pedagoģe

„Gudriem skolēniem izglītoti vecāki”

Nepieciešams: 3 kāļi, 150 g biezpiena, 20 g 
mannas putraimu, 1 ola, 20 g cukura, 20 g svies-
ta, skābs krējums un vanilīna cukurs pēc garšas.
Pagatavošana: kāļus nomizo, izvāra (apm. 15 
min). katram kālim nogriež augšējo daļu kā ce-
purīti un izdobj vidu. biezpienu sajauc ar cuku-
ru, olu, mannu un sīki sasmalcinātiem kāļiem, 
ko iegūst no izveidotās bļodiņas. Pildījumu labi 
samaisa, iepilda kāļa bļodiņās, uzliek sviesta pi-
ciņas un cep cepeškrāsnī (apm. 30 min), pēdējās 
10 minūtēs kāli apsmērē ar medu, lai apcepas 
zeltaini brūns. Pasniedz ar skābu krējumu, cuku-
ru un kanēli.

Stopiņu novada ēdiens – 2014

kāļus nomizo, nomazgā, ieliek verdošā sālsūdenī, 
strauji uzvāra (apm. 15 min), izņem, nogriež augšē-
jo daļu. kāļiem ar tējkaroti izgrebj vidu, piepilda ar 
sagatavoto pildījumu.

Pildījuma gatavošanai samaļ cūkgaļu, kubiņos 
grieztus sīpolus, viegli apcep, piegriež svaigu ti-
miānu, pievieno olas dzeltenumus, piparus, sāli 
pēc garšas, izkausētu sviestu un krējumu, visu labi 
samaisa.

Pildītiem kāļiem uzliek nogrieztās „cepurītes”, ie-
tin folijā, liek cepeškrāsnī apmēram 40 minūtes, pē-
dējās 10 minūtēs apsmērē ar sviestu un apbrūnina. 
Pasniedz ar 1. varianta mērcīti.

Šogad Annas dienā no saimnieču sagatavotajiem gardumiem 
par Stopiņu novada ēdienu tika izvēlēts – „Kālītis brālītis”, au
tore Solvita Komkova. Ar autores laipnu atļauju publicējam no
vada ēdiena recepti. Mēģiniet! Un lai labi garšo!

Sastāvdaļas: 3 vidēji lieli kāļi, 300 g sēņu, 2 vidēji lieli sīpoli, 100 
g sviesta, sāls un pipari, 75 g saldā krējuma, krievijas siers, ķiploks.
Pagatavošana: kāļus nomizo un novāra vājā sālsūdenī, lai tie gan-
drīz mīksti (apm. 15 min), nolej ūdeni un atdzesē. katram kālim 
nogriež augšējo daļu kā cepurīti un izdobj vidu. smalki sagrieztas 
sēnes (gailenītes) apcep 50 g sviesta, pievieno sagrieztu sīpolu, 
saldo krējumu, pierīvē sieru, Worchestera mērci apm. 10–20 g. kad 
masa gatava, pierīvē ķiploku un pilda kālim „vēderā”, uzliek atpa-
kaļ nogriezto „cepurīti”. Pannu iesmērē ar kausētu sviestu un liek 
pildīto kāli cepeškrāsnī (180 grādu temperatūrā), cep apmēram 
30 minūtes.
Mērcīte: krējums, citronpipari, sāls, dilles, pierīvē mazliet ķiploka. 
Viss pēc garšas...

Saimnieces piebilde: „Ar tām sastāvdaļām ir tā, ka es visu lieku apmēram pēc garšas un „uz aci”. 
Lai izdodas!” 

Ar sēnēm pildīts kālis

Saldais kālis Ar gaļu pildīti kāļi
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Daudzi no jums noteikti zina, 
ka Līčos saimnieko dzīvieku pa
tversme „Ulubele”, daudzi bijuši 
ciemos un ir redzējuši, cik daudz 
pamestu vai noklīdušu suņu 
un kaķu uzturas Līčos. Biedrība 
„Dzīvnieku pansija „Ulubele””, 
pamatojoties uz Stopiņu nova
da pašvaldības policijas izsau
kumu, veic novadā klaiņojošo 
dzīvnieku izķeršanu, transpor
tēšanu un uzturēšanu dzīvnieku 
patversmē. Veicam arī novadā 
esošo ielas kaķu koloniju apzinā
šanu un sterilizēšanu. 

Mēs aicinām izturēties atbildīgi 
pret saviem saimnieka pienāku
miem, kas noteikti Ministru ka
bineta 04.04.2006. noteikumos 
Nr.266 „Labturības prasības mā
jas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa ap
mācībai”, saskaņā ar kuriem, iegā
dājoties mājas (istabas) dzīvnieku, 
dzīvnieka īpašnieks uzņemas atbil
dību par mājas (istabas) dzīvnieka 
labturības un īpašo turēšanas pra
sību ievērošanu, nepieļauj tā klai
ņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka 
meklēšanu un apbedīšanu. 

Suņa īpašniekam jānodroši-
na, ka:

• suņa turēšanas teritorija tiek 
norobežota no publiskai lietoša
nai paredzētās teritorijas, novēr
šot iespēju sunim izkļūt no tās;

• sunim jābūt uzliktai kakla
siksnai, kurā (vai uz kuras) ir 
norādīts dzīvnieka īpašnieka 
kontakttālrunis, lai suņa noklīša
nas gadījumā varētu nekavējoties 
sazināties ar tā īpašnieku;

• ārpus īpašnieka valdījumā 
esošās teritorijas suns bez pava
das atrodas pastaigas laikā īpaš
nieka uzraudzībā un redzeslokā 

tādā attālumā, kādā īpašnieks 
spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Saimniek, lūdzu, neiegādājies   
suni vai kaķi, mirkļa iegribu vadīts. 
Ja neesi pārliecināts, ka esi gatavs 
rūpēties, aicinām kļūt par brīvprā
tīgo palīgu Līčos, kur tu uzzināsi 
daudz noderīgas informācijas, ie
gūsi praksi, lai pilnībā pārliecinātos, 
vai esi gatavs kļūt par saimnieku. 

Ja tomēr neesi gatavs braukt 
uz patversmi, ieej portālā www.
dzivniekupolicija.lv un uzzini, kā 
vari palīdzēt nelaimē nokļuvušam 
dzīvniekam. Www.dzīvniekupolici-
ja.lv pieredze vēsta, ka tehnoloģiju 
laikmetā saimniekiem nav pat sava 
suņa vai kaķa fotogrāfijas, ko ielikt 
portālā, ja tie pazuduši. „Ulubeles” 
komanda, izmantojot portālu 
Dzivniekupolicija.lv, ir izveidojusi 
brīvprātīgo palīgu komandu – slu
dinājumu lapiņu līmētājus. Esam 
aicinājuši no katra ciema pieteikties 
cilvēkus, kuri gadījumā, ja viņu cie
mā tiek atrasts suns, ir gatavi slu
dinājumus ne tikai izlīmēt, bet arī 
aptaujāt suņu saimniekus un apkār
tējos. „Ulubeles” patversmes brīv
prātīgo palīgu komanda vienmēr 
ir atvērta jauniem palīgiem. Tāpēc 

aicinām pievienoties ikvienu, kurš 
var ziedot laiku, lai palīdzētu kādam 
mājas mīlulim, kas ir nomaldījies, 
atgriezties pie saimniekiem. 

Tev ir arī iespēja palīdzēt pat
versmes dzīvniekiem, dāvinot dzīv
nieku pārtiku, pavadas, kaklasiksni
ņas un bļodas, patversmei vienmēr 
noderīgas ir segas, palagi, dvieļi u.c. 
dabīga materiāla izstrādājumi.

Ulubele apmeklētājiem, kuri 
vēlas adoptēt dzīvnieku, atvest 
kādu dāvanu, kā arī saimniekiem, 
kuri brauc pakaļ savam noklīdu
šajam mīlulim, atvērta katru die
nu no plkst. 10 līdz 17. 

Palīdzība suņu staidzināšanā, 
lai iepazītos ar brīvprātīgo darbu, 
katru dienu no plkst. 12 līdz 16. 

4. oktobrī – Dzīvnieku aizsar
dzības dienā – plkst.13.00 oficiāli 
atklāsim jaunos pastaigu lau
kumus Līču mežā, runāsim par 
aktualitātēm, staidzināsim suņus 
un mīļosim kaķus. Savus dzīvnie
kus gan lūgsim atstāt mājās. 

Mēs atrodamies: Stopiņu 
novads, Līči, tālr. 20203333 vai 
27803333, www.ulubele.org; epasts: 
ulubele@ulubele.org. Uz tikšanos!

 „Ulubeles” komanda

4. oktobrī - Dzīvnieku aizsardzības diena

ATBALSTI – ziedojot patversmē nonāku
šo suņu un kaķu aprūpei un ārstēšanai
Ziedojumu tālrunis – 90006083 (1 zvans = 1,42 eiro)
Ar vienu tavu zvanu tiks pabaroti 3 suņi vai 6 kaķi  
Konts: LV 97 HABA 0551 0283 5389 3
Biedrība „Dzīvnieku pansija „Ulubele””, 
reģ. Nr. LV 40008095993.

5. septembra saulainajā dienā 
novada pensionāru kopa devās 
ekskursijā, lai izbaudītu rudens 
skaisto dabu, atpūstos un aplū
kotu skaistākās vietas Kandavas 
un Tukuma pusē.

Izbaudījām pastaigu Valguma 
pasaulē pa Baskāju taku. Tas ir 
kaut kas jauns, īsts un dabisks. Ja 
kādu nomāc galvassāpes, nogu
rums, tad tā ir īstā vieta – novelc 
apavus un basām kājām dodies 
pa čiekuraino, akmeņaino, dub
ļaino (ja ir vēlēšanās), balto māla 
vannu un patrenē kāju pēdas. 
Tā ir brīnišķīga pastaiga, un pēc 
tam tās sajūtas ir neaprakstāmas. 
Mūsu pensionāri par to pārlieci
nājās.

Pabijām arī gliemežu fermā 
„Kangari”, kur uzzinājām, ko 
gliemeži ēd un ko dara ziemā, kā 
atšķirt gliemežu mammu no tēta 
un kā tie vairojas. Nobaudījām 

arī gliemežus, dažiem garšoja, 
citi pat nemēģināja pagaršot.

Viesmīlīgi saimnieces mūs sa
gaidīja lauku mājās „Dieniņas” –  
pie jūras, Bērzciema pusē. Pastās
tīja, ka šajā mājā saimnieko jau 
vairākas paaudzes un saglabā senā 
stilā celto zvejnieku mājiņu, un 
turpina viņu iesāktās tradīcijas, 
zivju apstrādi un kūpinājumus –  
zivis no Engures ezera. Saimnie
ces bija ļoti dāsnas un cienāja mūs 
ar gardām zivīm, varējām arī ie
gādāties kūpinājumus. Šajā mājā 
noskatījāmies arī pašu saimnieču 
teatralizētu uzvedumu par zvej
nieku dzīvi piekrastē.

Tā nemanot pagāja diena, 
atpūtāmies un izklaidējāmies, bi
jām gandarīti par brīnišķi skaisto 
un piepildīto dienu.

Paldies tiem, kas deva mums 
tādu iespēju šo prieku izbaudīt!

Pensionāru biedrības vārdā 
Alise Volkova

Pensionāru atpūtas brauciens

Meža māte gauži raud,
Cilvēks godu pazaudējis,
Skaisto silu piedzerstījis,
Taru metis krūmiņos.

Mazās Juglas ielokā, sila priežu 
ieskauts, atrodas skaistākais Sto
piņu novada ciems – Upeslejas. 
Gatavojoties Lāčplēša dienai, DC 
„Upeslejas” jauno dabas draugu 
grupa izstaigāja Pirmajā pasaules 
karā ierakumiem izvagoto ap
kārtnes mežu (apm. 3 h platībā). 
Mazās priedītes kopš ciema uz
celšanas laikiem ir izaugušas par 
varenu mežu. Agrāk tajā auga ba
ravikas un citas sēnes, mellenes, 
brūklenes. Tagad šie labumi no 
meža gandrīz pazuduši, to vie
tā mētājas bundžas, pudeles utt. 
Cilvēks ar savām „gādīgajām ro
kām” darbu ir „godam veicis”. Ve
cie Pilsoņu kara ierakumi, kuros 
1919. gadā Mazās Juglas kaujās 
cīnījās mūsu vecvecvectēvi, atde
va dzīvības par dzimteni, aizaug 
ļoti lēni. Katru dienu tie kā rētas 

meža miesā atgādina Latvijas 
vēsturi. Nu šie ierakumi piepildās 
un pārvēršas par Getliņu filiāli. 
Mežā ir desmitiem ar mašīnām 
un kvadricikliem izbraukātu celi
ņu, noplicinātu uzkalniņu, atkri
tumu kalnu, neskatoties uz to, ka 
lielo talku laikā viss tiek satīrīts. 

Pēc pārgājiena pa Pirmā pa
saules kara vietām nolēmām – tā 
tas nevar turpināties. Mēs gribam 
dzīvot skaistā, sakoptā vidē. 

Cūkmeņa vietā izstrādājām 
savu „kultūrvēsturisko„ vides ob
jektu aprakstu. Uzzīmējām „eksklu
zīvu” tūrisma takas karti pa „kro
gus” vietām mūsu skaistajā mežā.

Karti izpētīt un iziet taku 
varēs 3. oktobrī, tikšanās plkst. 
15.00 pie veikala „Lats” Upesle
ju centrā, lai līdz Lāčplēša dienai 
paspētu sakopt mežu.

Dienas centra Jauno dabas 
draugu klubs aicina palīgos Sto
piņu novada Jauniešu domi.

Upesleju Jauno 
dabas draugu klubs

Tā, lūk, dzīvojam...



No 29. septembra līdz 5. oktob
rim 38 Eiropas valstīs, tajā skaitā 
arī Latvijā, norisināsies ikgadē
jā Veselības nedēļa jeb MOVE 
Week. Latvija šajā kampaņā 
piedalās jau trešo gadu, un tās 
dalībnieku skaits ar katru gadu 
aug, šogad sasniedzot jau 35 
000 cilvēku.

Par 100 miljoniem vairāk eiro-
piešu līdz 2020. gadam – tāda ir 
šīs Eiropā lielākās tautas spor-
ta kampaņas vīzija. Projekta 
mērķis ir popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu un iesaistīt pēc ie-
spējas vairāk cilvēku fiziskās 
aktivitātēs. 

Stopiņu novadā notiks 
Spēka trīscīņa no 01.10.2014. 
līdz 31.10.2014. Ulbrokas Spor-
ta kompleksa trenažieru zālē

Vīrieši
• spiešana guļus ar savu svaru 
uz max reižu skaitu
• pietupieni ar savu svaru uz 
max reižu skaitu
• vilkme ar savu svaru uz max 
reižu skaitu

Jaunieši
• spiešana guļus ar 60 kg svaru 
uz max reižu skaitu
• pietupieni ar 60 kg svaru uz 
max reižu skaitu
• vilkme ar savu 60 kg svaru uz 
max reižu skaitu
Sievietes, jaunietes
• palēcieni ar lecamauklu 1 min
• vēdera prese 1 min
• roku saliekšana un iztaisnoša-
na 1 min

Visi rezultāti mēneša beigās 
tiks sasummēti un noskaidrots 
labākais. Sacensības norisinā-
sies USK trenažieru zālē no 1. 
līdz 31. oktobrim.

Atbildīgais trenažieru zā-
les instruktors Deniss, tālr. 
28274082.

Veselības skrējiens USK sta-
dionā 8. oktobrī plkst. 18.00

Sacensības notiks Ulbrokas 
Sporta kompleksa stadionā.

1. vecuma grupa 4–6 gadu vecu
mam, distance zēni/meitenes 330 m

2. vecuma grupa 7–10 gadu 
vecumam, distance zēni/meite
nes 660 m

3. vecuma grupa 11–15 gadu 
vecumam, distance zēni/meite
nes 1650 m

4. vecuma grupa 16–29 gadu 
vecumam, distance sievietēm 
1650 m, vīriešiem 2970 m

5. vecuma grupa 30–45 gadu 
vecumam, distance sievietēm 
1650 m, vīriešiem 2970 m

6. vecuma grupa 46–55 gadu 
vecumam, distance sievietēm 
1650 m, vīriešiem 2970 m

7. vecuma grupa 56 gadi un 
vecāki, distance sievietēm/vīrie
šiem 1650 m 

Atbildīgais par sacensību or
ganizēšanu Ainārs Vaičulens, 
tālr. 28711252.

Nūjošana norisināsies Sigul-
dā 11. oktobrī plkst. 11.00

Sacensību dienā Ulbroka–Si-
gulda–Ulbroka tiks organizēts 
transports, izbraukšana no DC 
„Ulbroka” 11.10.2014. plkst. 
9.00.

Pieteikšanās līdz 08.10.2014. 
DC „Ulbroka” pie Andas Višķe-
res vai pa tālr. 28373398.

Papildu informācija pie Sto
piņu novada sporta darba orga
nizatora Aināra Vaičulena pa tālr. 
28711252.

Šis pasākums ir lieliska ie
spēja mudināt visus latviešus būt 
fiziski aktīviem, jo, kā zināms, 
regulāras fiziskas aktivitātes ir 
lētākais un efektīvākais veids, kā 
novērst dažādas saslimšanas un 
uzturēt sevi labā fiziskā formā.

Pagājušajā gadā Veselības 
nedēļā piedalījās vairāk nekā 50 
Latvijas pašvaldības, sporta klubi, 
skolas un citas organizācijas. Kopā 
2013. gadā MOVE  Week kampaņā 
Latvijā piedalījās ap 25 000 dažāda 
vecuma iedzīvotāju no visas Latvi
jas, bet visā pasaulē Veselības ne
dēļas ietvaros sporta pasākumos 
piedalījās 500 000 cilvēku.

MOVE Week jau trešo gadu 
organizē Starptautiskā Sporta un 
kultūras asociācija (ISCA) sadar
bībā ar Eiropas Riteņbraucēju fe
derāciju un Eiropas valstu tautas 
sporta (sports visiem) nacionā
lajām organizācijām. Latvijā Ve
selības nedēļu koordinē Latvijas 
Tautas sporta asociācija (LTSA). 
Atbalsta Izglītības un zinātnes 
ministrija, Latvijas Sporta federā
ciju padome, „LDz” Ritošā sastāva 
serviss, kompānija „Coca Cola”.

A. Evertovska, Latvijas tautas 
sporta asociācijas 
projektu vadītāja

13“tĒVZEMĪtE“
PIEktDIENA, 3. OktObrIs, 2014

Jauniešiem•

Stopiņu novada Jauniešu dome 
(SNJD) izsludina konkursu, kas 
jauniešiem paver unikālu iespē
ju radīt SNJD grafisko zīmi jeb 
logo. Konkursā aicināti piedalī
ties visi Stopiņu novada jaunieši 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Konkursa mērķis ir, iesaistot 
Stopiņa novada jauniešus SNJD 
vizuālā tēla veidošanā, izvēlēties 
iespējami labāko SNJD logo, kurš 
tiks izmantots poligrāfiskajos iz
devumos, pasākumu vizuālajā 
noformējumā, uz veidlapām, 
apliecībās, atzinībās, diplo

mos, vizītkartēs, reprezentācijas 
materiālos, suvenīros u.c.

Izstrādātos darbus var ie
sniegt līdz šī gada 31. oktobrim 
Stopiņu novada dienas centros 
vai sūtot uz epastu: jauniesi@
stopini.lv.

Ar pilno SNJD logo konkursa 
nolikumu var iepazīties Stopiņu 
novada dienas centros – Ulbrokā, 
Sauriešos, Upeslejās, Līčos, Ce
kulē un novada mājaslapā: http://
www.stopini.lv/public/36649.
html. 

Stopiņu novada 
Jauniešu dome

Stopiņu novada Jauniešu dome 
izsludina logo konkursu

Stopiņu novada Jauniešu dome 
aktīvi turpina darbu pie savas 
darbības nostiprināšanas Sto
piņu novadā un tiekas, lai ap
spriestu visas idejas un plānotu 
to īstenošanu jauniešu jomas 
uzlabošanai mūsu novadā. 

Jauniešu domes sēdes no
tiek regulāri un pastāvīgi, un 

visu aktuālo informāciju par 
tās darbību un iecerēm var uz
zināt portālā Draugiem.lv  
sadaļā Stopiņu Jauniešiem kā arī 
Twitter kontā @JauniešiStopiņi.  
Ja gribi pievienoties un iesaistīties 
Jauniešu domes darbā un sniegt 
savu ieguldījumu sava novada at
tīstībā, piesakies mājaslapā http://
www.stopini.lv/public/36318.html.

Par godu Skolotāju dienai Līču 
dienas centrā 7. oktobrī notiks 
neformālās izglītības aktivitātes. 
Visi interesenti tiek aicināti uz 
Līču dienas centru plkst. 16.00, 
lai iepazītos un uzzinātu, kas ir 
neformālā izglītība, veikt dažādus 
atraktīvus un interesantus uzde
vumus un dalīties pieredzē ar ci
tiem. Būsiet gaidīti!

Veselības nedēļā vairāk nekā 
1000 pasākumu „iekustinās” 
Latvijas iedzīvotājus

14. septembrī norisinājās Vislatvijas Spēka diena, kur Stopiņu nova
dā dalību ņēma 25 dažādu vecuma  dalībnieki. 

Labākais rezultāts diviem dalībniekiem ar vienādu reižu skaitu: Guntis 
Kukulis un Artūrs Kokins pievilkās 20 reizes. Kopumā visi dalībnieki 
pievilkās 264 reizes. Mūsu novada rezultāts tika pievienots kopīgajam 
Latvijas rezultātam. Paldies visiem dalībniekiem!

A. Vaičulens,
 sporta organizators

Vislatvijas 
Spēka diena 
Stopiņu novadā

Sports•

Ja tev – jaunieti – ir vēlēšanās doties 
brīvprātīgajā darbā uz kādu Eiropas 
vai arī ārpus Eiropas valsti, izmanto
jot „Erasmus +” programmas snieg
tās iespējas, nekautrējies un droši 
jautā par visām iespējām, ko tu vari 
izmantot, Stopiņu novada jaunatnes 
lietu speciālistam Aivim Šibajevam, 
rakstot vai zvanot: tālr. 27757385; 
epasts: jauniesi@stopini.lv. Tev tiks 
sniegta visa informācija, kas ir pie
ejama par programmu „Erasmus +” 
un tiks vienkārši izskaidrots, kādas 
ir priekšrocības, vērtības un iegu
vumi, veicot brīvprātīgo darbu kādā 
citā valstī.

Aivis Šibajevs, 
jaunatnes lietu speciālists
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Sports•

Saulainā 20. septembra rītā 
Upeslejās pulcējās ģimenes, bēr
ni un jaunieši, lai sportiskā no
skaņā pavadītu šo dienu.

Dažādi uzdevumi bija jāveic pa
šiem mazākajiem un arī lielāka
jiem dalībniekiem. Uzdevumu 
klāstu papildināja biedrība „Reāls 
piedzīvojums” ar loku šaušanu un 
„Koordināta” ar alpīnisma elemen
tiem.  Visi rezultāti tika summēti, 

noskaidrojot ātrākās  un atjautīgā
kās ģimenes. Apbalvošanā visi sa
ņēma gardas balvas, bet trīs pašas 
ātrākās ģimenes arī medaļas un 
kausus. Mazie sportisti tika apbal
voti arī par individuālo veikumu, 
saņemot medaļas un kārumus.

Paldies visiem aktīvajiem no
vada iedzīvotājiem, kas pavadīja 
vasaru aktīvā un sportiskā no
skaņā!

Stopiņu novada pašvaldība

Saulainajā 14. septembra rītā 
sportiski noskaņotā PII „Piene
nīte” komanda – vadītājas viet
niece metodiskajā darbā Santa 
Šika, sporta skolotājas Tatjana 
Trofimova un Agnese Šķerber
ga, pirmsskolas skolotājas Agne
se Nogobode, Romanda Gailiša 
un  Rita Niedre –  veiksmīgi „pie
vārēja” „Nike Riga Run”  skrējiena 
5 km distanci. Mūsu komanda ie
rasto „Nordea” skrējiena trasi šo
reiz „nomainīja” pret Mežaparka 
celiņiem. 

Šo sportisko tradīciju – piedalīties 
arī „Nike Riga Run” skrējienā –  

esam apņēmušies turpināt, jo 
pēc 5 km pieveiktās distances jau 
paguvām pieteikties 2015. gada 
„Nike Riga Run” skrējienam, kā 
arī centīsimies noorganizēt vēl 
kuplāku komandu līdz nākamā 
gada septembrim.

Paldies mūsu PII „Pienenīte” 
sporta skolotājai Tatjanai Trofi
movai par ierosinājumu piedalī
ties arī „Nike Riga Run” skrējienā.

Sirsnīgs paldies visiem mūsu 
līdzjutējiem, kas juta līdzi un tu
rēja īkšķus.

Santa Šika, 
PII „Pienenīte” vadītājas vietniece 

metodiskajā darbā

 
 

Stopiņu novada domes  
PII „Pienenīte” aicina  

7.10 .14. uz  

 
EBRU gleznošanas 

tehnikas radošajām 
darbnīcām  

 
Seniorus  

 
Lūdzam pieteikties pa tel. 67910744,67910979  

Norises vieta  Stopiņu novada domes PII „Pienenīte”, Institūta 
iela -  34a, skolotāju istaba  

Radošo darbnīcu norises la iks  : 7.10.14.  plkst.14.00  

Varam uzņemt  maksimums 20 dalībniekus  

 

Ģimeņu sporta diena Upeslejās

PII „Pienenīte” 
komanda skrien „Nike 
Riga Run” skrējienu…
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Latvijas bibliotēku 
novadpētniecības 
konference

Novadpētniecības jaunās di-
mensijas atmiņas institūciju 
sadarbībā

Dobeles novads, 2014.  gada 
1.–2. oktobris

Stopiņu novada ULBROKAS 
bibliotēkas dalība un uzstāša
nās tematiskajā grupā „Lokālais 
saturs globālajā tīmeklī” par 
novada kultūras mantojuma sa
glabāšanu un projekta „Senās 
mājvietas Stopiņu novadā” īste
nošanu pilsētnieciski industriāla
jā Pierīgā.

Ulbrokas bibliotēkas 
krājuma inventarizācija
Bibliotēku informācijas sistēmā 
ALISE tiks veikta no 7. līdz 27. 
oktobrim.

Pārbaudes laikā tiek nodro
šināta krājuma automatizēta uz
skaite un inventarizācijas atskai
šu veidošana. Bibliotēka lasītā-
jiem būs slēgta.

Pieejamību literatūras re-
sursu izmantošanai iespēju 
robežās nodrošina Sauriešu 
bibliotēka. Kontakttālrunis 
67956042.

10. oktobrī plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā
Stopiņu novada pašdarbības kolektīvu

sezonas atklāšanas pasākums
„STOPIŅI – PASAULES  
KULTŪRAS CENTRS”

Pasākumā gaidīsim ārvalstu viesus no visiem Stopiņu novada 
pašdarbības kolektīviem! 

Visu priekam un labsajūtai muzicēs grupa „Līdzsvars”!
Ieeja: nodziedot dziesmu vai nodejojot deju!

24. oktobrī plkst. 13.00 Ulbrokas kultūras namā
Stopiņu novada iedzīvotāja Jura Rando 

grāmatas prezentācijas pasākums
Piedalās vokālie ansambļi „Sagša” un „Ievziedi”

Ieeja brīva!

25. oktobrī plkst. 17.00 Ulbrokas kultūras namā
KORU DRAUDZĪBAS KONCERTS 

„RUDENS STĀSTS”
Piedalās:
Stopiņu novada sieviešu koris „Madara”
Stopiņu novada jauktais koris „Ulbroka”
Latvijas Mākslas akadēmijas kamerkoris „Senais kalns”
Garkalnes novada jauktais koris „Garkalne”

Ieeja brīva!
Pēc koncerta – muzikāls groziņu vakars koncerta dalībniekiem!

Mēs izsakām pateicību stopiņu novada domei, do-
mes priekšsēdētājam Jānim Pumpuram un priekš-
sēdētāja vietniecei Vitai Paulānei, sociālā dienesta 
darbiniecēm un dienesta vadītājai Ilmai Lāčgalvei par 
sirsnīgo un laipno attieksmi, par palīdzību grūtā brīdi, 
ko veltījāt mūsu ģimenei un mūsu ģimenes vecāka-
jai māmuļai Marfai soboļevai. Atbalsts, apciemojumi 
svētkos un ikdienā vienmēr sagādāja prieku un pa-

tīkamus brīžus mūsu ģimenei un īpaši mammai. Vēl 
mēs gribam pateikt lielu paldies dakterei Vijai Ikau-
niecei un ulbrokas vidusskolas direktoram Normun-
dam balabkam par laipno attieksmi un palīdzību grū-
tā brīdī. Paldies jums visiem, ka bijāt kopā ar mums 
visus šos gadus!

Marfas Soboļevas 
ģimene

Izstādes:

• „Ir vērts rakstīt par īstenību” /I. 
Liepiņa/
Rakstniecei Norai Ikstenai – 45
• „Mācot mācos pats” /Seneka/ 
Skolotāju diena – oktobra pirmā 
svētdiena
• 15. un 22. oktobrī bibliotekārā 
stunda Stopiņu pamatskolas PII 
sagatavošanas grupu audzēkņiem 
„Ko var darīt bibliotēkā?”.

3. oktobrī plkst. 16.00 Upesleju dienas centrā 
radošo darbu izstāde 

„PAŠU ROKĀM DARINĀTS, SKAISTS UN GREZNS”.
Projekts notika Stopiņu novada domes finansēto projektu ietvaros.

Pensionāru biedrība aicina 11. oktobrī plkst. 13.00 
UZ SVINĪGU PASĀKUMU ULBROKAS KULTŪRAS NAMĀ,

 KUR GODINĀSIM DĀMAS UN KUNGUS LABĀKAJOS GADOS.
Autobuss kursēs: Saurieši 12.15, Upeslejas 12.25, Līči 12.35, Dreiliņi 12.40, Ulbrokas kultūras 
nams. Visi mīļi gaidīti!

Pensionāru biedrības valde

Aicinām Stopiņu novada iedzīvotājus apmeklēt 
KRĀSAINO SMILŠU MANDALU VEIDOŠANAS SEMINĀRU 

17. oktobrī plkst. 17.00 Ulbrokas kultūras namā
Pieteikšanās un sīkāka informācija par semināru pie semināra vadītājas Daces 
Siliņas pa tālr. 29401814. Dalība seminārā – bez maksas.

Pateicība•

Oktobra aktualitātes Ulbrokas bibliotēkā• Sauriešu bibliotēkā•

Pirmā lekcija „bērna emocionālā audzināšana” notika 24. septembrī.
Otrā lekcija notiks Ulbrokas vidusskolas zālē trešdien, 8. oktobrī, plkst. 18.30. Tēma – „Pat
stāvības un atbildības audzināšana”. Ieeja uz visām lekcijām bez maksas jebkuram interesen-
tam. Informācija par nākamo lekciju norises datumiem būs pieejama ulbrokas vidusskolas mājas-
lapā www.ulbrokas-vsk.lv. sekojiet informācijai.

Nākamās lekcijas par šādām tēmām:
•  Bērna agresija pret sevi un citiem.

•  Kā atbalstīt bērnu, kad vecāki strīdas vai šķiras.
•  Bērna melošana.

•  Strīdi starp brāļiem un māsām.
•  Kā runāt ar bērnu par nāvi.

No 2014. gada septembra līdz decembrim PROJEKTA 
„GUDRIEM SKOLĒNIEM IZGLĪTOTI VECĀKI” IETVAROS 

Ulbrokas vidusskolā notiks septiņas vecākus izglītojošas lekcijas. 

Ulbrokas Teātra studija uzņem  
jaunus dalībniekus.

Lūdzu pieteikties visus interesentus bez vecuma ierobežojuma, lai 
kopīgi iestudētu izrādes bērniem un pieaugušajiem. Nodarbības  
pirmdienās un piektdienās no plkst. 17.00  līdz plkst.19.00. 
Pirmā tikšanās 13. oktobrī plkst. 17.00 Ulbrokas kultūras namā.

ulbrokas teātra studijas vadītāja
 Edīte Puriņa



16 “tĒVZEMĪtE“
PIEktDIENA, 3. OktObrIs, 2014

Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV 2130
Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktores p.i.: Inese Skrastiņa, tālr. 67910518
e-pasta adrese: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada Domē sekretārei,
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūksala”
Tirāža: 2200 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2014. gada 3. jūlijā.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
 Saules zelta piebiruši,

Visi mazi pudurīši.
Lai pietiktu katru dienu,
Visam mūža gājumam.

Juriju Meļņiku, Tomasu Boguševu, Rūtu Murašovu, 
Miku Krečetņikovu, Ļenu Eisaku, Darju Gorbačovu, Justīni Ziņģi, 

Mariju Ārgali, Emīliju Šmeļovu
Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Tā jau dzīve – nakts un diena,

Tā jau laime – prieks un sāpes,
Nevairies no tiem neviena,

Kāpjot savas dienas kāpnes.

Jāni Brežu, Irēni Garkakli, Mārīti Kreili, Juzi Pavloviču, 
Benitu Savenkovu, Veru Tkačuku, Mariju Bojāri, Ivanu Darjinu, 

Viju Meikšu, Mihailu Tarasovu, Staņislavu Zujānu, Jāzepu Rubiķi, 
Veltu Siljāni, Mariju Zmitričenoku, Mariju Antoņenko

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Var nemanot pienākt salna,

Kad ziedi kā sniegpārslas birst.
Nav sacīts, cik dzīve ir gara,

Tās pavediens pēkšņi var irt.

Vija Veinberga, Marfa Soboleva, Jānis Bērziņš, 
Zigismunds Skarbovskis, Nikolajs Leonovs

Skumjās esam kopā ar tuviniekiem.

DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
2. oktobrī plkst. 15.00 izgata
vosim apsveikumus no kvilinga 
loksnēm un dekorētām lentēm 
skolotājiem, bērnudārza audzi
nātājiem Skolotāju dienā.
3. oktobrī plkst. 15.00 Pasaules 
kosmosa diena. Stafetes, kosmosa 
zīmējumi uz asfalta, spēles.
4. oktobrī plkst. 13.00 Pasaules 
dzīvnieku aizsardzības diena. Atnest 
katram savu mīļāko rotaļļietu – dzīv
nieku – un pastāstīt par to. Kopīgi 
uztaisīsim katrs sev stilīgu rokassprā
dzi no krāsainām gumijām.
9. oktobrī plkst. 16.00 Pasaules 
pasta diena. Uzzīmēt zīmējumus un 
uzrakstīt vēstules bijušajiem brīv
prātīgajiem Aleksandro no Spānijas 
un Diānai no Moldāvijas. Atcerēsi
mies visu jauko, kas bija kopā ar vi
ņiem, un pateiksim paldies, izman
tojot pasta pakalpojumus.
17., 24., 31. oktobrī (piektdienās) 
plkst. 15.00 smilšu un pasaku tera
pija, vada psiholoģe Irina Šmiģeļska.
16. oktobrī plkst.15.00 dekupā
žas nodarbības.
23. un 30. oktobrī plkst. 15.00 
stikla apgleznošanas nodarbības.
Aicinām pieteikties Stopiņu no
vada iedzīvotājus, kuri vēlētos 
apgūt latviešu valodas prasmes.
4. un 11. oktobrī plkst. 11.00 glez
nošanas nodarbības pieaugušajiem, 
vada Maija Brašmane Stopiņu no
vada finansētā projekta ietvaros.
ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
Otrdienās un ceturtdienās no 
12.00 līdz 13.45 aicinām pievie
noties nūjošanas komandai.
Ceturtdienās no 18.00 līdz 
20.00 floristikas nodarbības ik
vienam interesentam.
Iestājoties rudens tumšajam lai
kam, gatavosim atstarojošas pie
spraudes – visu mēnesi.
Veco avīžu un žurnālu jaunā dzīve, 
pārtopot par stilīgām pītajām kastēm.
Sestdienās no plkst. 9.30 līdz 
14.00 – rotu gatavošana, izšuvu
mi, tamborējumi, pērļošana un 
citas radošas aktivitātes.
UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
Pirmdienās: Vingrošana senioriem 
no 15.00 līdz 16.00. Galda teniss 
pieaugušajiem 15.00–17.00. Vēder
dejas no 17.00 līdz 20.00. Mozaīka 
bērniem no 16.00 līdz 20.00. Galda 
spēles no 16.00 līdz 20.00.
Otrdienās: Galda teniss pieaugu
šajiem no 17.00 līdz 20.00. Mu
zikālo rotaļu pulciņa nodarbības 
18.00–20.00, vada Daina Cielava. 
Floristika no 16.00 līdz 18.00.
Trešdienās: Vēderdejas no 17.00 līdz 
20.00. Galda teniss pieaugušajiem no 
15.00 līdz 17.00. Jauno dabas draugu 
nodarbība no 16.00 līdz 19.00.
Ceturtdienās: Vingrošana senio
riem no 15.00 līdz 16.00. Galda 
teniss pieaugušajiem no 17.00 
līdz 20.00. Nodarbības ar plasti
kas materiāliem vai zīda apglez
nošana no 16.00 līdz 20.00.
Piektdienās: Jauno tenisistu sko

Pasākumi oktobrī•

Līdzjūtības•

Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei, 

Kad mieru rast.
/Rainis/

Skumjās esam kopā ar Jāņa Bērziņa ģimeni un tuviniekiem, 
viņu mūžībā pavadot.

Stopiņu novada dome

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.

Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem, 
Jāni Bērziņu pāragri zaudējot.

Sieviešu koris „Madara”

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;

Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām dziļu līdzjūtību Marfas Soboļevas ģimenei un 
tuviniekiem, māmiņu un vecmāmiņu mūžībā pavadot.

Stopiņu novada dome

Klusa paliek tēva sēta,
 Klusa tēva istabiņa.

 Nav vairs tēva mīļo soļu,
 Nav vairs tēva padomiņa.

(L.t.dz.)
Skumjās noliecam galvas, Klāva tēti mūžības ceļā aizvadot.

PII „Pienenīte”„Rūķēnu” grupas
bērni, darbinieki un administrācija

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,

Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Valentīnai Filipovičai un 
piederīgajiem, māmiņu mūžībā pavadot.

Sieviešu kora „Madara” dalībnieces

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

Paliek vien dvēseles gaisma...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotāju palīdzei Viktorijai 
Čumbajevai, vecmāmiņu mūžībā aizvadot.

PII „Pienenīte” kolektīvs

liņa no 15.00 līdz 17.00. Projekts 
„Mazā šūšanas skoliņa” no 18.00 
līdz 20.00, vada Silvija Eriņa. Mu
zikālo rotaļu pulciņa nodarbība no 
18.00 līdz 20.00, vada Dace Ciela
va. Galda spēles 14.00–18.00.
Sestdienās: Galda teniss pieau
gušajiem – pēc vienošanās. Ra
došo darbu diena „Dari, ko vari” 
11.00–14.00. 
1. oktobrī Veco ļaužu dienai veltīta 
Muzikālo rotaļu klubiņa pasākums. 
Jauno dabas draugu projekts: Eks
kluzīvā „tūrisma” taka Upesleju ap
kārtnes mežos, tikšanās 3. oktobrī 
plkst. 15.00 pie veikala Upesleju 
centrā un došanās pastaigā.
CEKULES DIENAS CENTRĀ
2. oktobrī stikla apgleznošanas no
darbību noslēgums, darbu izstāde.
11. oktobrī turpināsies sienu ap
gleznošana sociālās mājas gaitenī.
30. oktobrī plkst. 18.00 sāksies 
pērļošanas nodarbības.
LĪČU DIENAS CENTRĀ
4. oktobrī plkst. 14.00, atzīmējot 
Skolotāju dienu, neformālās iz
glītības aktivitātes.
11. oktobrī plkst. 17.00 rudens lapu 
ziedu pušķu veidošana. (Līdzi jāņem 
svaigas, krāsainas kļavas lapas.)
18. oktobrī plkst. 15.00 individu
ālās spēles galda tenisā (pārceltas no 
27. septembra). Pieteikšanās dienas 
centrā vai telefoniski līdz 16.09.
25. oktobrī plkst. 16.00 pie
redzes apmaiņas pasākums 
„Pankūkas manā virtuvē”. Līdzi 
jāņem saldo un sāļo pankūku 
piemērs un recepte.
Pirmdienās plkst. 17.00 radošas 
nodarbības bērniem.
Otrdienās plkst. 17.00 stikla ap
gleznošanas nodarbības.
Ceturtdienās plkst. 17.00 grā
matu vakari. (Lasītāji līdzi var 
ņemt arī savu grāmatu.)
Dienas centrā apmeklētājiem 
ikdienā ir iespēja ne tikai pieda
līties dienas centra organizētajās 
aktivitātēs, bet arī pavadīt laiku, 

lasot jaunāko „Neatkarīgās Avī
zes” laikrakstu, dažādus žurnā
lus, spēlējot novusu, galda tenisu, 
dažādas galda spēles.

SPORTA PASĀKUMI
Veselības nedēļa Stopiņu no
vadā – no 1. līdz 31. oktobrim
No 1. oktobra  un visa mēne
ša garumā norisināsies  sacen
sības  spēka trīscīņā Ulbrokas 
Sporta kompleksa trenažieru 
zālē. Stiprākos noskaidros vai
rākās grupās: vīrieši, jaunieši un 
sievietes/jaunietes.
8. oktobrī norisināsies Veselības 
skrējiens, sākums plkst. 18.00, 
norises vieta – Ulbrokas Sporta 
kompleksa stadions.
11. oktobrī Stopiņu novada nūjotāji 
dosies uz Siguldu izstaigāt nūjoša
nas trases. Sacensību dienā 11. ok
tobrī uz Siguldu un atpakaļ kursēs 
autobuss, visiem braucējiem jāpie
sakās līdz 8. oktobrim Ulbrokas die
nas centrā pie vadītājas Andas vai 
pa tālr. 28373398. Autobuss aties no 
Ulbrokas dienas centra plkst. 9.00.
Veselības nedēļas nolikums: 
ht t p : / / w w w. s topini . lv / pub -
lic/36679.html. 

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSĀ
Handbols: 4. oktobrī plkst. 
14.00 Stopiņu NHKSK „Lat
gols”, virslīga sievietēm
Handbols: 11. oktobrī plkst. 
14.00 Stopiņu NHKRTUS, 1. 
līga vīriešiem
Handbols: 18. oktobrī plkst. 
14.00 Stopiņu NHKDobeles SS/
REIR, virslīga sievietēm 
Florbols: 19. oktobrī plkst. 15.30 
Ulbroka/FS „Masters”  Talsi/Triobet
Handbols: 24. oktobrī plkst. 
18.30 Stopiņu NHKSkrīveri, 
virslīga sievietēm
Florbols: 26. oktobrī plkst.15.30 
Ulbroka/FS „Masters” – Valmiera
Handbols: 1. novembrī plkst. 15.45 
Stopiņu NHKSkrīveri/Aizkraukle

Līdzjūtības•

Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.

Lai vēl ilgi, ilgi mirdz jums zvaigznes,
Darbi veicas, gaišas dienas rit.

Sveicam Zelta kāzu gadadienā!
4.oktobrī Zelta kāzu gadadienu svin 

Baiba un Haralds Kurzemnieki.


