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Novembrī, patriotisma mēne-
sī, saruna ar 19. Zemessardzes 
bataljona veterānu apvienī-
bas vadītāju stopiņieti Uldi 
Rumbu.

19. Zemessardzes bataljona vete-
rānu apvienībā ir apvienojušies 
vīri, kas beiguši aktīvās gaitas 
Zemessardzē. Veterāni rīko ko-
pīgas tikšanās, „pieskata” viens 
otru un atbalsta grūtos brīžos. 
Zemessardzes veterāni piedalās 
karavīru piemiņas pasākumos un 
tiekas ar citām zemessargu vete-
rānu apvienībām Latvijā, ciešāka 
sadarbība izveidojusies ar Cēsu 
27. Zemessardzes bataljona vete-
rāniem.

Kā veidojās Zemessardze? 
1991. gada19. augustā Jānis Staš-
kēvičš, pirmais Zemessardzes ro-
tas komandieris Stopiņos, brauca 
pa mājām un uzrunāja vīrus pie-
vienoties jaunajiem aizsardzības 
spēkiem – Zemessardzei. Īpaši 
neviens nebija jāaicina – visi pie-
teicās uzreiz, bez domāšanas. Visi 
bija gatavi cīnīties par savas valsts 
neatkarību. 1991. gada 2. oktobrī 
tika oficiāli nodibināts 19. Ze-
messardzes bataljons, kurā bijām 
ap 700 vīru. Decembrī izsniedza 
ieročus un pirmās formas, par ko 
vīri bijuši īpaši lepni. Daudzi, kas 
iestājās Zemessardzē, bija pieda-
lījušies arī barikādēs 1991. gada 
janvārī. Uz barikādēm cilvēki 
gāja nacionālu apsvērumu dēļ, 
tajā laikā neviens neko nedomā-
ja un negaidīja – kas man par to 
būs.

Tikko pēc izveidošanas Ze-
messardzē valdīja tāds kā pacē-
lums – naktīs vairākas reizes va-
jadzēja celties un doties palīdzēt 
policijai uzturēt kārtību. 90. gadu 
sākumā, kamēr valsts nostabili-
zējās, zemessargiem darba bija 
daudz, to visu vīri veica savā brī-
vajā laikā un bez atlīdzības, jo Ze-
messardze ir brīvprātīga kustība. 
Vēlāk, ap 2000. gadu, Zemessar-
dzes kustībā iestājās tāds kā pie-
klusums, valsts bija nostabilizēju-
sies, izveidota armija, Zemessar-
dze no sabiedriskas organizācijas 
ar tiesībām nēsāt ieročus kļuva 
par oficiāliem valsts aizsardzības 
spēkiem Aizsardzības ministrijas 

pakļautībā.
Ap divtūkstošo gadu vidu Ze-

messardzē sāka stāties jaunā pa-
audze. „Jaunieši mums ir kārtīgi, 
ziņās redzam jau tikai tos, kas 
„peld pa virsu” un taisa visādas 
„šmuces”, tie, kas ar kaut ko no-
darbojas un ir aizņemti, pa ielām 
nestaigā – viņiem nav laika,” saka 
Uldis Rumba. Jaunieši uz Zemes-
sardzi nāk ieinteresēti, grib visu 
uzzināt, noskaidrot kā un kas 
notiek. Palīdz arī tas, ka daudzās 
skolās darbojas Jaunsardzes pul-
ciņi. Latvijā Jaunsardzes kustība 
ir spēcīga, jauniešiem ir daudz 
iespēju visa gada garumā apgūt 
praktiskas iemaņas un teorētis-

Šo rindu autore ir dzejniece un 
publiciste Anda Līce, represēta 
1949. gada 25. martā.

Grūti iedomāties vēl skais-
tākus mīlestības, pateicības un 
cieņas pilnus vārdus savai zemei. 
Patiesus, aizkustinošus, dzīves 
pieredzes un sirdsgudrus, kas 
skan kā lūgšana. Tie spēcina un 
atgādina, cik bagāti un laimīgi 
patiesībā esam. Neizniekosim un 
nenopelsim šo likteņa dāvanu – 
savu valsti, valodu, brīvību.

Sirsnīgi sveicam novada ie-
dzīvotājus mūsu valsts lielākajos 
svētkos!
Stopiņu novada Politiski represēto 

biedrības vārdā Guna Dēliņa

Novembris – patriotisma mēnesis

Saules mūžu Latvijai!
„Ir laiks pateikt tev, Latvija, paldies. Par to, ka tu arvien te paliec, kamēr 
mēs nākam un ejam. Ka tevi var pirkt un pārdot, bet nevar prom aiz
nest. Kad dzīve mūs loka un gadi saliec, tu stāvi stalta, un tavās rokās 
mirdz zvaigznes. Ka tu mūsu šūpulis esi un arī mūžīgā atdusas vieta. 
Lai ko arī par tevi runātu, tu esi pietura, kurai mēs, ja arī pabraucam 
garām, tad tikai tādēļ, lai atgrieztos un izkāptu uz tava mūžzaļā pero
na. Ka tu manai sirdij pieskāries īstajā laikā un manī ir pamodies tāds 
maigums, ko nedrīkstu paturēt sevī. Ka tu neesi ar krāsām skopa un 
tavā tuvumā es topu mazliet labāka.

Visskaistākais karogs pasaulē pieriet no sarkaniem lēktiem un rie
tiem, kuriem pa vidu – balts sniegs. Un tik vien man ir jāspēj, kā tevi 
neaizliegt.

Es tev dāvinu dzimšanas dienā tīru pagalmu, uzraktu dārzu un da
žus vārdus, kas var mums abām līdzēt pārziemot.”

19. Zemessardzes bataljona fotogrāfijas fragments no Kara muzeja ekspozīcijas par godu Ze-
messardzes 20. gadadienai. Foto uzņemts Murjāņu stadionā 90. gadu sākumā.

kas zināšanas valsts aizsardzībā. 
Vasarās jaunsargiem tiek organi-
zētas nometnes un sacensības.

19. Zemessardzes bataljona 
veterānu apvienība, lai stiprinātu 
jauno paaudzi un nodotu viņiem 
vēstures zināšanas, organizē ko-
pīgus izbraukumus ar jaunsar-
giem uz vēsturisko notikumu 
piemiņas vietām un kauju nori-
ses vietām. Kopā ar jaunsargiem 
ir būts Zantē, kur ir izveidots 
Kara muzejs, kaujas vietās Morē, 
Lestenes piemiņas vietā. Kopīga-
jos braucienos piedalās dažādu 
novadu jaunsargi – Stopiņu, Ik-
šķiles, 107. Jaunsardzes apvienība 
Rīgā, Imantā.

Patriotismu iemācīt skolā 
vien nevar, tas ir jāmāca un jā-
dara arī ģimenē – kopīgi ejot uz 
dažādiem valstij nozīmīgiem 
svētkiem un pasākumiem, stāstot 
par mūsu valsts un tautas vēsturi, 
par brīvības cīņām. Ļoti labi, ka 
pēdējos gados ir aizsākta tradīci-
ja novembrī pie krūts piespraust 
karoga lentīti – ar savām karoga 
krāsām ir jālepojas. Šie pasāku-
mi tautai liek sajust kopību – ka 
mūsu ir daudz.

Tagad reizēm dzirdam, ka 
cilvēki padomju laikus atceras ar 
tādu kā jūsmu – bet tie laiki bija 
cilvēku pazemojoši. Lai kaut kur 
aizbrauktu, bija jāsaņem atļauja, 
veikalos nopirkt maz ko varēja, 
lai gan ražojām ļoti daudz, un 
vēl tie daudzie ierobežojumi, kas 
mūsdienu cilvēkam vispār ir grū-
ti aptverami. Tagad visas mazās 
pilsētiņas ir skaisti sakopušās, 
puķes sastādījušas, tolaik viss bija 
pelēks, izskatījās, ka viss iet uz 
galu. Tāpēc laikam arī Zemessar-
dze ātri noformējās, cilvēki vairs 
negribēja tā dzīvot.

„Man prieks, ka jaunie nāk 
uz Zemessardzi, mēs esam aiz-
sardzības spēkos, un tā ir armija. 
Manuprāt, katram zēnam ir jā-
māk apieties ar ieročiem, tas no-
der vienmēr, īpaši tagad, Ukrai-
nas notikumu iespaidā. Domāju, 
ka arī jaunie ies aizstāvēt savu 
valsti, ja būs tāda vajadzība.”

Paldies Uldim Rumbam par 
vērtīgo sarunu. 

I. Skrastiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sveicam novada iedzīvotājus Latvijas 
valstij nozīmīgākajos svētkos – 

Lāčplēša dienā un 
Latvijas valsts dibināšanas gadadienā!

Stopiņu novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,

kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.

Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,

šo zemi par Latviju sauc.
/A. Sakse/
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Par savu dzīvi varētu gari 
stāstīt, mani gadi iegājuši de-
vītajā desmitā, mūžā daudz 
ko esmu pieredzējis. Mūža 
lielāko daļu esmu nodzīvojis 
Stopiņu novadā, nesen gan 
kļuvu rīdzinieks, bet sirdī pa-
lieku zemgalietis.

1970. gada oktobrī sāku dzīvot 
Upeslejās, tolaik Tuberkulozes 
slimnīcas ciematā ar trim mājām. 
Slimnīcas celtniecība tuvojās no-
beigumam, bet, nākot ziemai, ne-
bija apkures. Tika meklēts cilvēks, 
kas būtu atbildīgs par katlumāju 
un slimnīcā nodrošinātu siltumu. 
Ciematā tika solīts dzīvoklis, bet 
alga bija „pliki” 90 rubļi, pre-
tendenti uz šo amatu neatradās. 
Sagadījās, ka mēs ar sievu Ivetu, 
ārsti terapeiti, meklējām dzīvokli, 
un es bez domāšanas pieteicos uz 
vakanto vietu. Kaut pēc izglītības 
esmu elektriķis, man bija gāze-
nieku tiesības, augstspiediena 
katliem steigā nokārtoju. Tiku 
pieņemts darbā, sāku strādāt. 
Katli izrādījās vēl nenodoti valsts 
inspekcijai, slimnīcas apkures 
sistēma nepabeigta. Ar visu ti-
kām galā, apkure slimnīcā sāka 
darboties, celtnieki varēja veikt 
apdares darbus. Strādāja ieslo-
dzītie no stingrā režīma nomet-
nes. Slimnīcas teritoriju apjoza 
dubults dzeloņdrāšu žogs, stūros 
atradās tradicionālās „viškas” – 
sargu būdas uz augstiem stabiem. 
Lai iekļūtu slimnīcā, civilperso-
nām bija nepieciešamas speciālas 
caurlaides. Celtnieki slimnīcu 
Valsts komisijai ekspluatācijā gan 
nodeva 1970. gada 31. decembrī, 
bet cietumnieki turpināja krā-
sošanu un flīzēšanu līdz marta 
sākumam, pirmie slimnieki tika 
uzņemti 1971. gada vasarā.

Slimnīcā nostrādāju piecus 
gadus, tad uzskatīju, ka dzīvokli 
esmu atpelnījis, atgriezos iepriek-
šējā darbā rūpnīcā VEF. Sieva 
Iveta Tuberkulozes slimnīcā no-
strādāja līdz sava mūža beigām –  
1990. gada beigām, pēc Medicī-
nas institūta beigšanas tagad tur 
strādā meita Evija. Slimnīcā at-
griezos 1993. gada rudenī un no-
strādāju par darba aizsardzības 
inženieri gandrīz desmit gadus, 
tikai tad devos pensijā.

Kā jau sākumā minēju, nāku 
no Zemgales. Piedzimu Rīgā, pir-
mos desmit dzīves gadus aizvadīju 
leišmalē, tēva mājās „Šaltēs” aiz 
Bauskas, Grenctālē. 1941. gada 14. 
jūnijā mūsu ģimeni – tēvu, māti, 
vecomāti un mūs – trīs bērnus – 
izsūtīja uz Sibīriju. Tēvs gāja bojā 
Vjatlaga nāves nometnē 1942. gada 
27. februārī. Izmeklētājs viņam bija 

pieprasījis augstāko soda mēru – 
nošaušanu, bēdīgi slavenā „troika” 
tēvam pēc nāves piesprieda des-
mit gadus ieslodzījumā – laboša-
nas darbu nometnē. Vecāmāte un 
māte mira 1944. gada otrajā pusē, 
mēs ar māsu un brāli kļuvām apaļi 
bāreņi, vieni starp krieviem un kal-
mikiem. Tie izrādījās labi cilvēki, 
palīdzēja izdzīvot. Mums laimējās, 
ar brāli skaitījāmies strādājošie, bi-
jām ganiņi un nenonācām bērnu-
namā, kur dažādās vecuma grupās 
varējām viens otru pazaudēt.

1946. gadā ap 1200 latviešu 
bērnu bāreņu un pusbāreņu 12 
vagonos tika no Sibīrijas pārves-
ti uz Latviju, arī mēs ar brāli un 
māsu bijām viņu vidū. Sekoja bēr-
nunams Rīgā, tad brāļa un māsas 
audzināšanu uzņēmās mātes mā-
sīcas – trīs vientuļas sievietes –, 
es uzaugu tēva māsīcas ģimenē. 
Sāku mācīties pamatskolā. Līdz 
izsūtīšanai biju beidzis otro kla-
si, Sibīrijā, no sākuma mācoties, 
trešajā klasē skolu slēdza, sāku 
strādāt – pīt grozus. Mājās pār-
braucot, man bija 15 gadi, neva-
rēju vairs sēsties solā ar trešklas-
niekiem, sāku mācīties sestajā 
klasē, gāja grūti. Tiku galā, 1948. 
gadā beidzu Rīgas 2. pamatskolu 
un iestājos Industriālā politeh-
nikuma Elektrotehnikas nodaļā. 
Pēc pirmā kursa beigšanas sāku 
strādāt un mācības turpināju va-
kara nodaļā. Tikai piecarpus gadi 
man bija lemti mierīgam darbam 

Stāstu par sevi. 
Ilmārs Šalts, Stopiņu novada Goda Pilsonis

un mācībām, kad atkal tiku vests 
lopu vagonos nezināmā virzienā. 
1952. gada 23. februārī no tehni-
kuma ceturtā kursa tiku iesaukts 
armijā. Kopā ar aptuveni 300 pui-
šiem no Latvijas, tikpat no Lietu-
vas un Veļikije Luki puses krie-
viem nonācu Bogdanovkas ak-
meņlauztuvēs Rostovas apgabalā. 
Visi tur nonākušie izrādījāmies 
ar „sabojātām” biogrāfijām –  
pabijuši paši vai mūsu ģimenes 
Sibīrijā, tēvi leģionāri vai ieslo-
dzījumā, dažs atradies mazga-
dīgo kolonijā. Akmeņlauztuvēs 
mēs nomainījām ieslodzītos, 
mantojām no viņiem arī barakas 
un dzeloņdrāšu žogus. Par mūsu 
komandieriem kļuva vairāki izbi-
jušie cietumsargi. Tika saformēts 
Iekšlietu ministrijas kara celtnie-
cības bataljons, mums uzlika če-
kistu uzplečus. Sākumā nonācu 
akmeņlauztuvēs, kur nācās skal-
dīt akmeņus un ar rokām kraut 
pašizgāzējos. Nedaudz vēlāk sāku 
strādāt drupinātavā par elektriķi, 
kur darbs bija vieglāks, bet putek-
ļi sabeidz plaušas. Sāku nodar-
boties ar sportu, kas ienesa kaut 
nelielas pārmaiņas armijas ikdie-
nā. Ieročus mums neuzticēja, to 
vietā saņēmām akmeņu skaldā-
mos veserus un lāpstas darbam 
karjerā. Trīs gadus novergojām 
akmeņlauztuvēs, tad 1955. gada 
vasarā bataljonu pārcēla un Pie-
maskavas pilsētiņu Tučkovu, 
kur drausmīgos apstākļos nācās 

strādāt ķieģeļcepļos. Oktobrī ti-
kām demobilizēti, atgriezos Rīgā, 
dzīvoju pie audžuvecākiem. Sāku 
strādāt un turpināju pārtrauktās 
mācības tehnikumā.

Sibīrija un armija bija drū-
mākie gadi manā mūžā. Darbā 
esmu aizvadījis gandrīz 60 gadus, 
strādājis dažādos amatos piecās 
darbavietās, 12 gadus vadu pen-
sionāra statusā.

Jaunībā man bija laba atmiņa, 
atcerējos notikumus bērnībā, ve-
cāku un vecāsmātes stāstīto. Au-
džumāte, pati liela grāmatniece, 
mudināja pierakstīt savas atmi-
ņas par Sibīrijā un armijā piedzī-
voto. Toreiz tam nebiju gatavs, 
bet galvenais – rakstīšanai nesa-
skatīju jēgu, jo atmiņas tāpat ne-
vienam nedrīkstētu rādīt – tāda 
satura pieraksti varēja kļūt arī par 
iemeslu apsūdzībai pretvalstiskā 
darbībā. Tikai pārmaiņām valstī 
sākoties, kad tika publicētas pir-
mās represēto atmiņas un parā-
dījās Melānijas Vanagas grāmata 
„Veļupes krastā”, sapratu, ka arī 
es nedrīkstu klusēt. Mana pirmā 
grāmata „Nolaupītā bērnība. Pie-
cas ziemas Sibīrijā” tika publicēta 
2001. gadā. Debija izrādījās veik-
smīga, pēc trim gadiem sekoja 
atmiņu grāmata par armijā pava-
dīto laiku „Karjeristi”. Abas grā-
matas ir tulkotas angļu valodā un 
izdotas Amerikā. Jūtos gandarīts, 
ka manas grāmatas varēs lasīt 
visā plašajā pasaulē. Sāku pētīt arī 

Šaltu dzimtas vēsturi, man likās 
svarīgi uzzināt, no kurienes esmu 
cēlies. Ar vairākiem pārtrauku-
miem 18 gadu garumā tapa „Šal-
tu dzimtas hronika”. Tika vāktas 
ziņas arhīvos, iztaujāti tuvinieki 
ārzemēs, braukts uz Lietuvu un 
Pēterburgu Krievijā. Rakstīšanu 
neesmu pārtraucis, aizsāku pie-
rakstīt agrās bērnības atmiņas 
par laiku, ko aizvadīju tēva mājās 
leišmalē. Rakstu dienasgrāmatu, 
fiksēju dažādus notikumus pa-
saulē, daudz lasu. Vasaras vadu 
savā vasarnīcā Vidzemes jūrma-
lā, diemžēl arvien retāk iznāk 
pabūt leišmales „Šaltēs”, kuras ir 
brāļa pārziņā.

Rakstīšana un tradicionālās 
Grāmatu dienas, tikšanās ar grā-
matu lasītājiem izmainīja manu 
dzīvi vecumdienās. Atradās radi-
nieki ārzemēs – Dānijā, Zviedrijā 
un Amerikā. Sāku saraksti ar vi-
ņiem un dažiem manu grāmatu 
lasītājiem arī aiz Latvijas robe-
žām. Man patīk ceļošana, esmu 
pabijis gan tuvākās ekskursijās, 
gan arī ārzemēs. Pirmais mans 
ārzemju ceļojums notika 1994. 
gada vasarā 22 dienu garumā 
caur Igauniju, Somiju, Zviedriju 
un Norvēģiju. Vēlākajos gados 
pabiju Čehijā, Vācijā, Dānijā un 
Krievijā pat divas reizes. Ar dzī-
vi esmu apmierināts, dotu tikai 
Dieviņš veselību un ļautu vēl da-
žus gadus padzīvot šai saulē.

Ilmārs Šalts
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27. oktobrī Stopiņu novada 
Ulbrokas kultūras namā tikās 
Mazās Juglas upes krastos 
esošo piecu pašvaldību pār-
stāvji, lai meklētu risinājumu 
plūdu un plūdu risku mazinā-
šanai applūstošajās teritorijās.

Sanāksmē piedalījās Stopiņu, Salas-
pils, Ropažu un Ikšķiles pašvaldību 
vadītāji un speciālisti, Ogres nova-
da pašvaldības, VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi”, iz-
pētes veicēja, VUGD Rīgas reģiona 
8. daļas pārstāvji, Stopiņu novada 
pašvaldības policijas vadītājs, Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa pārstāvis, 
Stopiņu novada PA „Saimnieks” 
direktors un Stopiņu novada Jug-
laskrastu ciema iedzīvotāju pārstāvis.

Tikšanās mērķis bija iepa-
zīstināt kaimiņu pašvaldības un 
Zemkopības ministrijas pārstāv-
jus ar Stopiņu novadā veikto pē-
tījumu plūdu risku apzināšanai 
„Stopiņu novada Piķurgas, Ķivu-
ļurgas applūduma izpēte Stopiņu 
novada ūdensteču (Mazās Juglas 
un Piķurgas) hidroloģiskā mode-
ļa izveidošana, dažādas atkārto-
jamības palu caurplūdumu aprē-
ķināšana, hidroloģisko aprēķinu 
veikšana palu situācijām, plūdu 
riska teritoriju noteikšana un 
paredzamo pretplūdu pasākumu 
ietekmes izpēte uz applūstošajām 
teritorijām” un rast iespējas veikt 

saskaņotas un plānotas turpmā-
kās rīcības.

Pēc iepazīšanās ar veikto iz-
pēti Stopiņu novadā notika sa-
nāksmes dalībnieku diskusija 
par iespējām, kādā veidā novērst 
plūdu situācijas nākotnē Mazās 
Juglas upes baseinā.

Tikšanās rezultātā dalībnieki 
vienojās par nepieciešamību vēr-
sties Ministru kabinetā, Saeimā, 
Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijā, Ekono-
mikas ministrijā ar lūgumu kā 
prioritāru izskatīt jautājumu par 
vienotu meliorācijas sistēmas sa-
kārtošanu un apsaimniekošanu 
valstī, palielinot valsts finansēju-
mu, atjaunot hidroloģiskā režīma 
novērojumu datubāzi, izveidojot 
jaunus monitoringa punktus, lī-
dzekļu piešķiršanu Mazās Juglas 
upes melioratīvo būvju un sistē-
mu inventarizācijas veikšanai, kā 
arī veikt virkni izmaiņu normatī-
vajos tiesību aktos, kas atvieglotu 

birokrātisko slogu ekspluatācijas 
un būvniecības procesā un paāt-
rinātu darbu veikšanu dabiskās 
un regulētās ūdenstecēs un citās 
melioratīvajās sistēmās.

Sanāksmes dalībnieki vie-
nojās par starpnovadu darba 
grupas izveidi, kuras mērķis būs 
saskaņot rīcības starp pašvaldī-
bām ūdensteču, tai skaitā grāvju 
ekspluatācijas pasākumu veikša-
nas procesos. Veicot plūdu risku 
apzināšanu, izstrādāt risināju-
mus, kurus būtu jāiekļauj katras 
iesaistītās pašvaldības teritorijas 
plānojumā, lai veicinātu vienotu 
Mazās Juglas upes baseina plūdu 
risku teritoriju samazināšanu un 
esošo apbūves teritoriju aizsar-
dzību. Pašvaldību vadītāji vieno-
jās par vienota pētījuma veikšanu 
Mazās Juglas upes baseinā, lai 
izvērtētu iespējamos plūdu ris-
kus un varētu veidot savstarpēju 
sadarbību plūdu risku novēršanā.

Stopiņu novada pašvaldība

Nr.19, 2014. gada 7. oktobrī. Izskatīti 99 personu iesniegumi. Piešķir-
ta sociālā palīdzība 6271,06 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit 
viens EUR, 6 centi).

Nr.20, 2014. gada 21. oktobrī. 4649,93 EUR (četri tūkstoši seši simti 
četrdesmit deviņi EUR, 93 centi).

Ar pilnu protokolu tekstu var iepazīties: http://www.stopini.lv/pub-
lic/32812.html. 

24. septembrī, protokols nr.35:
Apstiprināti Stopiņu novada paš-
valdības aģentūras „Stopiņu am-
bulance” saistošie noteikumi „Sto-
piņu novada pašvaldības aģentū-
ras „Stopiņu ambulance” sniegtie 
pakalpojumi.”

Apstiprināti grozījumi Stopiņu 
novada pašvaldības aģentūras 
„Saimnieks” saistošajos noteiku-
mos Nr.13/10 „Stopiņu novada 
pašvaldības aģentūras „Saim-
nieks” sniegtie pakalpojumi”.

Veikt izmaiņas saistošajos no-
teikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu 
novada budžetu 2014. gadam” 
pielikums Nr.1 „Pamatbudžeta ie-
ņēmumu plāns 2014. gadam”.

Veikt izmaiņas saistošajos no-
teikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu 
novada budžetu 2014. gadam” 
pielikums Nr.2 „Pamatbudžeta iz-
devumu plāns 2014. gadam”.

8. oktobrī, protokols nr.36:
Apstiprināts Stopiņu novada bāriņ-

tiesas sastāvs nākamajiem 5 gadiem.
Apstiprināti saistošie noteikumi 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa 
likuma atsevišķu normu piemēro-
šanu Stopiņu novadā”.

Iepirkumu komisijas ziņojums:
Iepirkums „Āra trenažieru uzstā-

dīšana Sauriešu un Līču ciemos”, 
identifikācijas Nr. SND2014/32(8.2) 
(ELFLA). Iepirkuma procedūras ie-
tvaros saņemti 3 piedāvājumi, iz-
vērtējot iesniegtos piedāvājumus, 
komisija nolēma slēgt līgumu ar 
SIA „Park”, reģ. Nr. 40103558898, 
juridiskā adrese: mednieku iela 24-
22, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 
cena EUR bez PVN 24 800.00, PVN 
21% 5208,00, cena EUR ar PVN 
30  008,00. Pamatojums: piedāvā-
jums atbilst nolikuma prasībām.

22. oktobrī, protokols nr.37:
Piešķirt vienreizēju pašvaldības 

pabalstu Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienā – 18. novembrī –  
Stopiņu novada politiski repre-
sētām personām 143,00 EUR ap-
mērā vienai personai. Pabalstus 
izmaksāt, sākot ar 2014. gada 3. 
novembri.

Iepirkumu komisijai veikt iepir-
kuma procedūru likuma noteiktajā 
kārtībā Ziemassvētku paciņu iegā-
dei pašvaldības administratīvajā 
teritorijā dzīvojošajiem bērniem.

Ar pilnu Stopiņu novada domes 
sēžu protokolu tekstu var iepa-
zīties: http://www.stopini.lv/pub-
lic/34828.html.

Līdz ar rudens iestāšanos aktuāls ir jautājums par 
atstarotāju nēsāšanu diennakts tumšajā laikā. 
Vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka ar 2014. 
gada 1. oktobri stājas spēkā jauni grozījumi „Ceļu 
satiksmes noteikumos” attiecībā uz atstarotāju 
lietošanu, kas nosaka, ka: 

• „diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, 
kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un 
vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa 
brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā ves-
tē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša 
materiāla elementiem”;
• „braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas 
redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos, ri-
teņu abās pusēs, jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem 
(dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē 
jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarka-
nas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbo-
jas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu 
atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju, un 
velosipēda vadītājam jābūt tērptam atstarojošā ves-
tē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša 
materiāla elementiem”.

Aicinām iedzīvotājus jau laikus parūpēties par 

savu un bērnu drošību.
Oktobrī, pašvaldības policijas darbiniekiem veicot 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Sauriešos, tika pa-
manīts jaunietis, kurš atradās publiskā vietā ar atvērtu 
alus rūpniecisko iepakojumu. Tā kā jaunietis nespēja 
uzrādīt personu apliecinošus dokumentus pēc polici-
jas darbinieku pieprasījuma un centās aizbēgt, jaunie-
tis tika aizturēts un veikta personīgo mantu pārbaude. 
Pārbaudes laikā pie jaunieša tika atrasts polietilēna 
maisiņš ar augu valsts izcelsmes maisījumu tumši zaļā 
krāsā. Jaunietis tika nodots Valsts policijas Salaspils ie-
cirkņa darbiniekiem tālākās izmeklēšanas veikšanai.

Kopumā oktobrī pašvaldības policijas darbinieki 
izbrauca uz 92 iedzīvotāju izsaukumiem (t.sk. ģime-
nes skandāli – 8, naktsmiera traucēšana – 1, klaiņojoši 
mājdzīvnieki – 26).

Pie administratīvās atbildības sauktas 19 personas.
Izskatīti 6 fizisku un juridisku personu iesniegumi.

Par likumpārkāpumu izdarīšanu aizturēta un no-
dota Valsts policijas Salaspils iecirkņa darbiniekiem 1 
persona.

Nogādāta uz diennakts patversmi Rīgā 1 persona 
alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, izmantojot pašvaldības 
policijas materiālus

19. oktobrī Emma Bēr-
ziņa svinēja savu 102. gads-
kārtu. Emmas kundze Stopi-
ņu novadā dzīvo no šā gada 
pavasara, kad pārcēlās pie 
mazmeitas. Līdz tam dzīvo-
jusi Rīgā, daudzstāvu mājas 
5. stāvā un pati ar visu tikusi 
galā.

Emmas kundze ir vecākā Stopiņu 
novada iedzīvotāja, un jubilejā viņu 
sveikt devās Stopiņu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un So-
ciālā dienesta pārstāves Ināra Šešera 
un Alīna Aleksandrova.

Emmas kundzes lielās aizrau-

šanās šobrīd 
ir puzles likšana un 
krustvārdu mīklu minēšana. 
Fotogrāfijā redzamā puzle ir sa-
likta nepilna pusgada laikā un 
sastāv no 1500 gabaliņiem. Tagad 
jubilāre sāks likt puzli, kura sa-
stāv no 3000 gabaliņu.

Paldies Emmas kundzei, 
mazmeitai Aigai ar mazmazmei-
tām par mīļo uzņemšanu un gar-
do ābolmaizi. Vēlam labu veselī-
bu, un uz tikšanos pēc gada, kad 
dosimies apskatīt jauno puzli!

Stopiņu novada pašvaldība

Sveicam Emmu Bērziņu 
102 gadu jubilejā!

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Pašvaldību sanāksme par plūdu risku izvērtēšanu 
un novēršanu Mazās Juglas upes baseinā

Informē pašvaldības policija

Stopiņu novada domes „Stopiņu novada Goda Pilsonis” Atzinības izvērtēšanas komisija 2014. gadā saņēma 
2 kandidātu pieteikumus atzinības „Stopiņu novada Goda Pilsonis” piešķiršanai.

Rūpīgi izvērtējot katru pieteikumu, Atzinības izvērtēšanas komisija atbalstīja novada iedzīvotāju ierosināju-
mus un 2014. gadā nolēma piešķirt atzinību „Stopiņu novada Goda Pilsonis”:

AIVARAM KOKTAM UN JANĪNAI KURSĪTEI
Svinīga atzinības pasniegšana notiks 15. novembrī plkst. 17.00 Ulbrokas kultūras namā Latvijas valsts 

96. proklamēšanas gadadienai veltītā koncerta laikā. Aicinām visus uz svētku koncertu, TLmS „Ulbroka” 
darbu izstādi un šā gada „Goda Pilsoņu” sveikšanu.

Stopiņu novada pašvaldība

Sociālā dienesta sēžu protokoli

ZINĀMI 2014. GADA STOPIŅU NOVADA 
„GODA PILSOŅA” ATZINĪBAS IEGUVĒJI



I. Vispārīgie noteikumi
1.  Saistošie noteikumi nosaka paš-
valdības aģentūras „Stopiņu ambu-
lance”, turpmāk tekstā – Aģentūra, 
izveidošanas mērķi, uzdevumus 
un funkcijas, tiesības, struktūru un 
pārvaldi, darbības pārraudzību, at-
bildīgās amatpersonas kompetenci, 
Aģentūras mantu, finansēšanas kār-
tību, kā arī administratīvo aktu izdo-
šanas un apstrīdēšanas kārtību. 
2.  Aģentūra ir Stopiņu novada Do-
mes, turpmāk tekstā – Dome, pār-
raudzībā esoša pašvaldības iestāde, 
kura īsteno Domes funkcijas vese-
lības aprūpes organizēšanas jomā 
Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā, nodrošinot Stopiņu nova-
da iedzīvotājiem veselības aprūpes 
pieejamību un veicinot iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu saskaņā ar nor-
matīvo aktu prasībām. 
3.  Aģentūra savā  darbībā ievēro 
Publisko aģentūru likumu, Ārstnie-
cības likumu, Domes lēmumus un 
noteikumus, kā arī citus normatīvos 
aktus, kas reglamentē ārstniecības 
pakalpojumu sniedzēju darbību. 
4.  Aģentūrai ir savs zīmogs ar paš-
valdības ģerboņa attēlu un pilnu 
Aģentūras nosaukumu, kā arī norē-
ķinu konts kredītiestādē. 
5.  Aģentūras juridiskā adrese un at-
rašanās vieta – Institūta iela 20, Ul-
broka, Stopiņu novads, LV-2130.
6.  Aģentūras sastāvā ir struktūrvie-
nība – Upesleju doktorāts, kas atro-
das Upeslejas ielā 11, Upeslejas, Sto-
piņu novads, LV-2118.
7. Aģentūras pilns nosaukums: paš-
valdības aģentūra „Stopiņu ambu-
lance”. Saīsinātais nosaukums: p/a 
„Stopiņu ambulance”. 

II. Aģentūras mērķi, 
uzdevumi un funkcijas
8. Aģentūras darbības mērķis ir 
sniegt publiskos pakalpojumus li-
kumā noteiktās pašvaldības kom-
petences ietvaros – aprūpēt Stopiņu 
novada administratīvajā teritorijā pie 
ģimenes ārstiem reģistrētos un citus 
pacientus, lai nodrošinātu veselības 
aprūpes nepārtrauktību, ārstu un 
citu medicīnas darbinieku un pa-
cientu sadarbību veselības aprūpes 
profilaksē, atjaunošanā un uzlaboša-
nā, slimību, traumu un nelaimes ga-
dījumu novēršanā, rezultātā panākot 
iedzīvotāju apmierinātību ar veselī-
bas aprūpi un sabiedrības veselības 
rādītāju uzlabošanos.
9.  Aģentūras uzdevums ir realizēt 
likumā „Par pašvaldībām”, Ārstnie-
cības likumā un citos normatīvajos 
aktos Domei noteiktos pienākumus 
veselības aprūpes jomā un veselīga 
dzīvesveida veicināšanā. 
10. Lai izpildītu noteikto uzdevumu, 
Aģentūra atbilstoši savai kompeten-
cei veic šādas normatīvajos aktos no-
teiktās darbības: 
10.1. apzināt, izvērtēt un analizēt sa-
biedrības veselības problēmas un iedzī-
votāju veselības riska faktorus, izstrādāt 
un īstenot pasākumu plānu problēmu 
risināšanai sabiedrības veselības jomā;
10.2. izstrādāt veselības aprūpes attīstī-
bas stratēģiju un gada darbības plānus; 
10.3. nodrošināt ar darba telpām 
un komunālajiem pakalpojumiem 

ģimenes ārstu un ārstu speciālistu 
prakses, kā arī veidot un nodrošināt 
medicīnisko kabinetu darbību; 
10.4. veikt normatīvajos aktos no-
teiktās darbības infekcijas slimību 
epidemioloģiskās drošības jomā un 
citu sabiedrības veselības jautājumu 
risināšanā;
10.5. normatīvajos aktos noteiktā kār-
tībā koordinēt valsts imunizācijas un 
profilakses programmu īstenošanu paš-
valdības teritorijā, sadarbojoties ar vis-
pārējās izglītības un pirmsskolas iestāžu 
ārstniecības personām, ģimenes ārstiem 
un citām iestādēm un personām, kuras 
piedalās vakcinācijas procesā;
10.6. normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un kārtībā piedalīties ār-
kārtas situāciju likvidācijā;
10.7. slēgt līgumu ar Veselības norē-
ķinu centru;
10.8. savas kompetences ietvaros 
sadarboties ar nevalstiskām organi-
zācijām un starptautiskām institū-
cijām, lai nodrošinātu savstarpējās 
informācijas apmaiņu; 
10.9. sniegt konsultācijas, ieteikumus 
un citu palīdzību ieinteresētajām in-
stitūcijām un personām sabiedrības 
veselības problēmu risināšanā; 
10.10. veikt iedzīvotāju izglītošanas 
un informēšanas darbu veselības ap-
rūpes un veselīga dzīvesveida popu-
larizēšanas jomā;
10.11.  piedalīties projektu izstrādē 
papildu finansējumu piesaistei. 

III. Aģentūras tiesības
11. Aģentūra ir tiesīga:
11.1. normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā pieprasīt un bez maksas sa-
ņemt no valsts un pašvaldību institū-
cijām, fizisko un privāto tiesību juri-
diskām personām Aģentūras funkciju 
izpildei nepieciešamo informāciju;
11.2. atbilstoši Domes apstiprināta-
jiem publisko pakalpojumu izceno-
jumiem iekasēt maksu par sniegta-
jiem pakalpojumiem;
11.3. saskaņā ar normatīvajiem ak-
tiem rīkoties ar aģentūras valdījumā 
esošo pašvaldības mantu un mantu, 
kuru Aģentūra pati iegādājusies dar-
bības nodrošināšanai;
11.4. atbilstoši kompetencei sadarbo-
ties ar valsts un pašvaldību institūci-
jām, nevalstiskajām organizācijām, 
fiziskām un juridiskām personām, kā 
arī ar ārvalstu institūcijām;
11.5. organizēt un vadīt sanāksmes, 
seminārus un citus pasākumus, lai 
risinātu jautājumus, kas saistīti ar ve-
selības aprūpi.
12. Aģentūrai ir tiesības nodot nomā 
personām Aģentūras valdījumā no-
doto mantu, saskaņojot to ar Domi. 

IV. Aģentūras struktūra un pārvalde
13. Aģentūras darbu vada Domes ie-
celts direktors, kurš rīkojas saskaņā ar 
Publisko aģentūru likumu, šo noliku-
mu un darba līgumu un ievērojot citus 
spēkā esošos normatīvos tiesību aktus. 
Aģentūras direktoru pieņem darbā uz 
laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. 
Izbeidzoties darba līgumā noteiktajam 
termiņam, līgumu var atjaunot uz ter-
miņu, kas nepārsniedz piecus gadus.
14. Aģentūras direktors savas kom-
petences ietvaros saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām:
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Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas. Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1. Saistošo noteikumu pieņemšanas nepieciešamību nosaka likuma „Publisko aģentūru likuma” 2. panta otrā daļa, kas nosaka, ka „Pašvaldības 
aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence 
pakalpojumu sniegšanas jomā”.
2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Noteikumi paredz aģentūras kompetenci un reglamentē citus Publisko aģentūru likuma 16. pantā paredzētos jautājumus. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
3.1. Saistošo noteikumu pieņemšana pašvaldības budžetu nepalielinās. Noteikumu izpilde tiks nodrošināta apstiprinātā pašvaldības aģentūras 
„Stopiņu ambulance” budžeta ietvaros. Papildu budžeta izdevumi nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Stopiņu novada dome un Stopiņu ambulance.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot 
lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.
6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Protokols Nr.34, p. 3.2.1.

Saistošie noteikumi nr. 8/14
„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 43. panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu.

14.1. organizē, vada un ir atbildīgs 
par Aģentūras darbu, nodrošina 
Aģentūras darbības nepārtrauktī-
bu atbilstoši Domes apstiprinātajai 
Aģentūras darbības stratēģijai un 
kārtējā gada darbības plānam;
14.2. nodrošina Aģentūras darbības 
stratēģijas, kārtējā gada darbības plā-
na un kārtējā gada budžeta projekta 
izstrādi un to iesniegšanu noteiktajā 
termiņā Domei; 
14.3. nodrošina Aģentūras darbības 
kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju 
izpildi; 
14.4. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas 
ar Aģentūras mantu un finanšu lī-
dzekļiem, pārstāv Aģentūru valsts un 
pašvaldības institūcijās, sabiedrībās 
(uzņēmumos), attiecībās ar ārvalstu un 
starptautisko institūciju pārstāvjiem, fi-
ziskām un juridiskām personām Aģen-
tūras kompetencē esošajos jautājumos;
14.5.  nosaka Aģentūras struktūru un 
personāla sarakstu; 
14.6. nodrošina Aģentūras personāla 
vadību, pieņem darbā un atbrīvo no 
darba Aģentūras darbiniekus, nosaka 
viņu kompetenci un atbildību; 
14.7. nodrošina Aģentūras darbības 
tiesiskumu un Aģentūras resursu 
lietderīgu izmantošanu; 
14.8. sniedz Domes ieceltai atbildīgai 
par Aģentūras darbības pārraudzību 
amatpersonai nepieciešamo infor-
māciju un priekšlikumus jautājumos, 
kas saistīti ar Aģentūras kompetencē 
esošo jautājumu risināšanu; 
14.9. nodrošina Aģentūras grāmatve-
dības uzskaiti un pārskata par finanšu 
resursu izlietojumu sagatavošanu un 
iesniegšanu Domei atbilstoši Publisko 
aģentūru likumā, likumā „Par budže-
tu un finanšu vadību” un likumā „Par 
grāmatvedību” noteiktajām prasībām. 
Nodrošina Aģentūras publiskā pār-
skata sagatavošanu un publicēšanu;
14.10. atbilstoši savai kompetencei 
izdod rīkojumus, kas saistoši Aģen-
tūras darbiniekiem;
14.11. slēdz darba un saimnieciskos 
līgumus, izsniedz pilnvaras, apstipri-
na darbinieku amatu aprakstus, atver 
kontu kredītiestādē;
14.12. normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā nodrošina informāciju par Aģentūras 
darbību veselības aprūpes jautājumos;
14.13. veic citas darbības Aģentūras 
funkciju īstenošanai.

V. Domes kompetence 
Aģentūras darbības uzraudzībā
15. Aģentūras darbības pārraudzībai 
Dome veic šādus pasākumus: 
15.1. apstiprina Aģentūras darbības 

stratēģiju, gada darbības plānu un 
gada budžetu; 
15.2. pieņem darbā un atbrīvo no 
darba Aģentūras direktoru, kā arī 
nosaka viņa amatalgu; 
15.3. novērtē Aģentūras darbības re-
zultātus.
16. Domei savu pienākumu veikšanai 
ir tiesības pieprasīt un saņemt infor-
māciju par Aģentūras darbību. 
17. Aģentūras darbības uzraudzību 
veic Dome, kas:
17.1. apstiprina Aģentūras darbības 
stratēģiju, darbības plānus un kopējā 
gada budžeta apjomu;
17.2. lemj par Aģentūras nolikuma 
grozījumiem un papildinājumiem;
17.3. lemj par finanšu līdzekļu pie-
šķiršanu Aģentūrai;
17.4. lemj par Domes mantas nodo-
šanu Aģentūras valdījumā;
17.5. novērtē Aģentūras darbības re-
zultātus;
17.6. pieprasa no Aģentūras direkto-
ra jebkuru informāciju par Aģentū-
ras darbību;
17.7. lemj par nekustamā īpašuma 
pirkšanas, pārdošanas, dāvinājuma 
vai citu atsavināšanas darījumu, kā 
arī galvojumu sniegšanas Aģentūrai 
apstiprināšanu;
17.8. lemj par Aģentūras sniedzamajiem 
pakalpojumiem un to izcenojumiem.
18. Domes izpilddirektors pārrauga 
Aģentūras darbību un informē Domi 
par Aģentūras darbību. Izpilddirek-
tors, veicot Aģentūras darbības uz-
raudzību, ir tiesīgs:
18.1. sniegt atzinumu par Aģentūras 
izstrādāto darbības stratēģiju, darbī-
bas plānu un gadskārtējo budžetu;
18.2. sniegt atzinumu par kārtējo un 
gada pārskatu, kā arī Aģentūras dar-
bību un finanšu līdzekļu izlietojumu;
18.3. sniegt atzinumu par Aģentūras 
direktora darbību;
18.4. izskatīt sūdzības par Aģentūras 
darbību un sniegt priekšlikumus Do-
mei attiecībā uz nepieciešamo rīcību.

VI. Aģentūras manta 
un finanšu līdzekļi
19. Aģentūras mantu un finanšu lī-
dzekļus veido:
19.1. Aģentūras valdījumā esošā no-
šķirtā pašvaldības manta;
19.2. Domes piešķirtie līdzekļi;
19.3. ieņēmumi no sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem;
19.4. finanšu palīdzība;
19.5. ar projektiem piesaistītie lī-
dzekļi;
19.6. līdzekļi, kas iegūti, atsavinot 
Aģentūras valdījumā esošo kustamo 

mantu;
19.7. juridisko un fizisko personu 
ziedojumi un dāvinājumi.
20. Aģentūra ir atbildīga par savām 
saistībām ar tās valdījumā esošo 
nošķirto Domes mantu. Ja ar Aģen-
tūrai valdījumā esošo nošķirto Do-
mes mantu nepietiek vai Aģentūras 
saistību izpilde var traucēt Aģentūras 
darbību, par Aģentūras saistībām at-
bild Dome.
21. Aģentūra ir tiesīga iznomāt tās 
valdījumā nodotās un Aģentūras 
neizmantotās telpas trešajām perso-
nām. Līdzekļus, kas iegūti no šo telpu 
iznomāšanas, izmanto telpu remon-
tam un uzturēšanai. 
22. Par sabiedriskiem (komunāliem) 
pakalpojumiem Aģentūra ir tiesīga 
pastāvīgi slēgt līgumus tieši ar attiecī-
go pakalpojumu sniedzējiem un par 
saņemtajiem pakalpojumiem (auk-
stais un karstais ūdens, elektroener-
ģija, ēkas apsaimniekošana, sakari, 
atkritumu izvešana u.c.) norēķinās 
tieši ar pakalpojumu sniedzējiem. 
23. Aģentūrai ir tiesības normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties 
savai darbībai nepieciešamo mantu, 
kā arī atsavināt valdījumā esošo kus-
tamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti 
kustamās mantas atsavināšanas re-
zultātā, ieskaita Aģentūras budžetā. 
24. Gada beigās Aģentūras kontā esošo 
līdzekļu atlikums, kas radies no Aģen-
tūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot 
pašvaldības budžeta dotācijas, ja tas ne-
pārsniedz gada laikā faktiski saņemto lī-
dzekļu apjomu, paliek Aģentūras rīcībā 
un tiek izlietots nākamajā gadā. 

VII. Administratīvo 
aktu izdošanas un 
apstrīdēšanas kārtība
25. Administratīvos aktus savas kom-
petences jautājumos izdod Aģentū-
ras direktors. 
26. Aģentūras direktora izdoto admi-
nistratīvo aktu var apstrīdēt Stopiņu 
novada Domē, iesniedzot sūdzību 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāša-
nās dienas atbilstoši Administratīvā 
procesa likuma prasībām. 

VIII. Noslēguma jautājums
27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē Stopiņu novada pašval-
dības aģentūras „Stopiņu ambulan-
ce” nolikums, kas tika apstiprināts ar 
Stopiņu novada Domes 2005. gada 2. 
februāra lēmumu Nr.7.§ 7.4. (proto-
kols Nr.103).

Jānis Pumpurs, 
domes priekšsēdētājs 
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Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas.

Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1. Saistošo noteikumu pieņemšanas nepieciešamību nosaka:
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešā daļa – „Savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā 
noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošos noteikumus”, 15. panta pirmās daļas 6. 
Punkts – „Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, 
kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”;
Likuma „Publisko aģentūru likuma” 2. panta otrā daļa – „Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības 
izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā”,
17. panta ceturtā daļa – „Pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi 
apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem”.
2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Noteikumi paredz Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegto 
pakalpojumu veidus, to cenrādi un maksāšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. Nav plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā būtiski neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Stopiņu 
novada dome un Stopiņu ambulance.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas 
domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv 
un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot 
lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.
6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā 
un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Protokols Nr.35, p. 4.2., 2.1.

Saistošie noteikumi nr. 11/14
„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta ceturto daļu.

Pielikums Nr.1. Pakalpojumu cenrādis 
Kods Pakalpojums Cena 

EUR
Ārsta apmeklējums

1. Pacienta iemaksa par ģimenes ārsta apmeklējumu 1,42

2. Vizīte pie ģimenes ārsta nereģistrētiem pacientiem 10,00
3. Ginekologs 7,50

Ģimenes ārsta mājas vizīte

4. bērniem līdz 18 gadiem (kuri reģistrēti pie ģimenes 
ārsta un dzīvo ģimenes ārsta apkalpošanas zonā)

bez-
maksas

5. Pirmās grupas invalīdiem bez-
maksas

6.

Ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem vecākiem par 80 
gadiem; pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidē-
mijas laikā; ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte 
pie pacienta pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta izsaukuma

2,85

7. Ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem no 18 līdz 79 
gadiem dzīvojošiem ģimenes ārsta apkalpošanas zonā 10,00

8. Ģimenes ārsta mājas vizīte pieaugušajiem pacientiem 
dzīvojošiem ārpus ģimenes ārsta apkalpošanas zonas 25,00

9. Ģimenes ārsta mājas vizīte bērniem dzīvojošiem ārpus 
ģimenes ārsta apkalpošanas zonas 5,00

Diagnostiskie izmeklējumi
10. EKG ar 12 novadījumiem pieraksts 1,50

11. EKG ar 12 novadījumiem apraksts 2,20

12. Cukura noteikšana asinīs ar teststrēmeli 0,80

13. Kopējā holesterīna noteikšana asinīs ar teststrēmeli 1,20

14. Triglicerīdu noteikšana asinīs ar teststrēmeli 3,50

15. Urīna analīzes veikšana ar aparātu URILUX 2,00

16. A grupas hemolītiskais streptokoks ātrais tests 4,00

17. Spirometrija 1,50

18. Krāsu redzes pārbaude 3,00

Manipulācijas 

19. Asins noņemšana slēgtas sistēmas 1 stobriņā 0,80

20. Asins noņemšana slēgtās sistēmās 2 un vairāk 
stobriņos 1,10

21. Intramuskulāra injekcija bez medikamenta 0,80

22. Intravenoza injekcija bez medikamenta 1,20

23. Intravenozs infūzs 30 min un ilgāk bez medikamenta 3,50

24. brūces primāra apdare 4,30

25. Primāri dzīstošas brūces pārsiešana 2,85

26. Primāri nedzīstošas brūces pārsiešana 3,60

27. Diegu un skavu noņemšana 2,50

28. Dezo fiksējoša pārsēja uzlikšana 2,85

29. Cirkulārā ģipša pārsēja noņemšana 2,00

30. Ģipša pārsēja noņemšana 0,70

31. Sēra korķa izņemšana, vienas auss skalošana 3,00

32. Urīnpūšļa kateterizācija  3,50

1. Saistošie noteikumi nosaka Sto-
piņu novada pašvaldības aģentūras 
„Stopiņu ambulance” (turpmāk – 
aģentūra) sniegto pakalpojumu vei-
dus, to cenrādi un maksāšanas kār-
tību.
2. Aģentūras sniegto pakalpojumu 
veidi un maksa par tiem noteikta 
saskaņā ar cenrādi (Pielikums Nr.1).
3. Samaksu par aģentūras sniegta-
jiem pakalpojumiem aģentūra sa-
ņem skaidrā naudā ambulances kasē 
vai ar bezskaidras naudas norēķinu 
(kredītiestādes izsniegtu maksājumu 
karti), ja tas ir tehniski iespējams.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Tēvzemīte”.

Piezīmes:
1. Saskaņā ar „Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma” 52. panta pirmās 
daļas 3. punktu pievienotās vērtības 
nodoklis par pakalpojumiem nav jā-
maksā.
2. Atvieglojumi noteikti šādām per-
sonām:
1.1. Nestrādājošiem pensionāriem ir 
Stopiņu novada domes piešķirtais at-
vieglojums 50% apmērā no pacienta 
iemaksas pie ģimenes ārsta;
1.2. Nestrādājošiem pensionāriem 
un 2. grupas invalīdiem ir Stopiņu 
novada domes piešķirtais atvieglo-
jums 50% apmērā no pakalpojuma 
summas par mājas vizīti.

Jānis Pumpurs,
domes priekšsēdētājs 

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas. Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Šo noteikumu pieņemšanas nepieciešamību nosaka Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturtā daļa 
(aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina ar saistošajiem noteikumiem).
Noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras „Saimnieks” ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla pakalpoju-
ma maksu.
To pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar izmaksu palielināšanos, kas tieši saistītas ar minimālās algas, 
elektroenerģijas, degvielas un citu materiālu cenu palielināšanos, kā arī ar veiktajiem ieguldījumiem 
esošo tīklu rekonstrukcijas un jaunu tīklu izbūves darbos.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi paredz pašvaldības aģentūras „Saimnieks” ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkla pakalpojuma maksas paaugstinājumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmēs. 
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu grozījumu pieņemšana nemainīs esošās administratīvās procedūras. Privāt-
personas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Stopiņu novada pašvaldības aģentūrā 
„Saimnieks”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un saņemto sabiedrības pār-
stāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks 
iekļauti saistošajos noteikumos.
Sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas 
pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.stopini.lv. 

Protokols Nr.35, p. 4.2., 2.2.

Saistošie noteikumi nr. 12/14
„Grozījumi 2010. gada 15. decembra saistošajos noteikumos nr. 13/10 

„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” sniegtie pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
15.12.2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 13/10 „Stopiņu novada pašvaldī-
bas aģentūras „Saimnieks” sniegtie 
pakalpojumi” ar grozījumiem, kas iz-

darīti ar 2012. gada 5. septembra sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 22/12, kuri 
publicēti „Tēvzemītē” 05.02.2013., 
spēkā no 06.02.2013., 2013. gada 30. 
janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.4/13, kuri publicēti „Tēvzemītē” 
05.03.2013., spēkā no 06.03.2013., 
un 2013. gada 13. novembra saistoša-
jiem noteikumiem Nr.18/13, spēkā no 
01.01.2014., šādus grozījumus: 

1.5. Papildināt saistošos noteikumus 
ar Pārejas noteikumiem, izsakot šādā 
redakcijā: 
2. Ar Stopiņu novada domes sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 12/14 
apstiprinātās maksas pakalpojumu 

izmaiņas piemērojamas pēc Likumā 
„Par dzīvojamo telpu īri” 11.3. panta 
5. daļā noteiktās brīdināšanas kārtī-
bas nosacījumu izpildes, nosakot, ka 
iepriekš noteiktā brīdināšanas kārtī-
ba ir jāuzsāk viena mēneša laikā pēc 

noteikumu spēkā stāšanās dienas.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

Jānis Pumpurs,
domes priekšsēdētājs 

1.4. Izteikt Pielikuma Nr. 1. „Komunālo pakalpojumu cen-
rādis” tabulas 6. p. šādā redakcijā:

Nr.
p.k. Pakalpojums Mērvienība Maksa bez 

PVN PVN Maksa, ies- 
kaitot PVN

6 Kanalizācijas tīkla 
pakalpojumi EUR /cilv. 5,7604 21% 6,97

1.3. Izteikt Pielikuma Nr. 1. „Komunālo pakalpojumu 
cenrādis” tabulas 5. p. šādā redakcijā:

Nr.
p.k. Pakalpojums Mēr-

vienība
Maksa 

bez PVN PVN Maksa, 
ieskaitot PVN

5 Kanalizācijas tīk-
la pakalpojumi EUR /m3 0,7681 21% 0,93

1.2. Izteikt Pielikuma Nr. 1. „Komunālo pakalpojumu cen-
rādis” tabulas 2. p. šādā redakcijā:

Nr.
p.k. Pakalpojums Mēr-

vienība
Maksa, 

bez PVN PVN Maksa 
ieskaitot PVN

2 Ūdensapgāde – 
atdzelžots ūdens EUR /cilv. 3,8529 21% 4,66

1.1. Izteikt Pielikuma Nr. 1. „Komunālo pakalpojumu 
cenrādis” tabulas 1. p. šādā redakcijā:

Nr.
p.k. Pakalpojums Mēr-

vienība
Maksa, 

bez PVN PVN Maksa ieskaitot 
PVN

1 Ūdensapgāde – 
atdzelžots ūdens EUR/m3 0,5137 21% 0,62

33. Urīnpūšļa skalošana 3,00

34. Ērces noņemšana 2,00

35. bankas 1,20

36. Inhalācijas bez medikamenta 1,40

Ginekoloģiskās manipulācijas

37. Dzemdes spirāles ievadīšana 10,00

38. Dzemdes spirāles izņemšana 5,00

39. Onkocitoloģiskā analīze 3,60

Vakcinācija 

40. bērni – atbilstoši bērnu vakcinācijas kalendāram bez-
maksas

41. Pieaugušie – pret difteriju un stinguma krampjiem bez-
maksas

42. Vakcinācija pret ērču encefalītu 34,20
43. Vakcinācija pret gripu 7,50

44. Vakcinācija pret pneimokoka infekciju 30,00

Fizikālās medicīnas procedūras

45. Elektroforēze 2,10

46. Dobumu elektroforēze 1,70

47. Amplipulss terapija 2,00

48. Ultraskaņa vai fonoforēze  3,00

49. Ultravioletais apstarojums 0,70

50. Ultraīsviļņu terapija UVČ 1,50

51. magnēts UNDATERm 1,50

52. Lāzers 3 punkti 1,80
Administratīvos nolūkos veiktas profilaktiskās 
apskates, izziņas, pakalpojumi

53. Ģimenes ārsta profilaktiskā apskate, noformējot 
sanitāro grāmatiņu 7,50

54. Ginekologa apskate, noformējot sanitāro grāmatiņu 7,50

55. Autovadītāju medicīniskā apskate A un b kategorijām 20,00

56. Autovadītāju medicīniskā apskate pagaidu tiesībām 15,00

57.
Izziņas (baseinam, nometnei, darbam, pirmsskolas 
izglītības iestādēm, skolai) 

0,70

58. Izziņa par veselības stāvokli pēc pacienta pieprasījuma 3,00

59. Dokumentu noformēšana bērnudārzam 2,50

60. Dokumentu noformēšana DEAK 3,00

61. medicīnisko izziņu noformēšana stacionāru 
rehabilitācijas un/vai tehnisko palīglīdzekļu saņemšana 1,00

62. Atkārtota darba nespējas lapu, recepšu, izziņu, 
nosūtījumu izsniegšana nozaudēšanas gadījumā 1,00

63. mātes pase 2,50
64. Potēšanas pase, sanitārā grāmatiņa 1,00

65. Kopēšana 1lpp. 0,10
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Stopiņu novada dome sadar-
bībā ar SIA „NOCTICUS” un 
a/s „Ceļu inženieri” sagatavo 
divus tematiskos plānoju-
mus – Stopiņu novada Tūris-
ma un rekreācijas tematisko 
plānojumu un Stopiņu nova-
da Satiksmes infrastruktūras 
tematisko plānojumu –, kas 
pēc būtības ir sagatavošanās 
darbs teritorijas plānojuma 
izstrādei.

Ņemot vērā, ka šobrīd izstrā-
des stadijā ir Rīgas plānošanas 
reģiona (turpmāk tekstā RPR) 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2014.–2030. gadam un Attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam, 
paredzēts abu Stopiņa novada 
tematisko plānojumu pirmās 
redakcijas pabeigt pēc šo doku-

mentu apstiprināšanas, lai varētu 
tajos ievērtēt abus RPR doku-
mentus.

Pašreiz notiek arī dzelzceļa 
līnijas „Rail Baltica” Latvijas pos-
ma detalizētās izpētes projekta 
aktivitātes. Vairāki no piedāvā-
tajiem dzelzceļa līnijas poten-
ciālajiem variantiem šķērso arī 
Stopiņu novadu pie Cekules cie-
ma, un iespējams ievads Rīgā pa 
Rīgas–Ērgļu dzelzceļa līniju. RPR 
Rīgas domē 17. oktobrī sarīkoja 
sanāksmi pašvaldībām, kuru teri-
torijas skar līnijas trašu novieto-
juma varianti. Sanāksmes mērķis 
bija klātienē pārrunāt jautāju-
mus, kas saistās ar „Rail Baltica” 
trases novietojumu, un vienoties 
par kopēju RPR viedokli. Divi 
trašu varianti tiks izvēlēti tālākai 
darbībai oktobra beigās. Ja „Rail 

Baltica” tiks plānota, arī šķērsojot 
mūsu novadu, tad arī tas ievērtē-
jams novada attīstības dokumen-
tos, tai skaitā lokālplānojumos.

Ir veikts iepirkums, un tiks 
uzsākta divu Stopiņu novada 
domes finansētu lokālplānoju-
mu sagatavošana sarkano līniju 
precizēšanai vai noteikšanai – 
„Stopiņu novada Sauriešu ciema 
daļas” un „Stopiņu novada Drei-
liņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, 
Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes 
ciemu daļu lokālplānojums”. Lo-
kālplānojuma pirmā redakcija 
plānota 2015. gada pavasarī, un 
visas iesaistītās personas par to 
tiks informētas.

Turpmāk Latvijā attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde 
notiks un būs unificēta Terito-
rijas attīstības plānošanas infor-

mācijas sistēmā (TAPIS). Stopi-
ņu novada dome ir iesaistījusies 
Valsts reģionālās attīstības aģen-
tūras pilotprojektā, kurā darbu 
ar TAPIS apgūst plānošanas spe-
ciālisti un kartogrāfi. TAPIS būs 
pieejams plašai sabiedrībai ar 
iespējām pasūtīt informāciju par 
funkcionālo zonējumu jebkurai 
vietai vai īpašumam Latvijā, ja 
šai teritorijai jau būs sagatavots 
vai ievadīts teritorijas plānojums 
TAPIS ietvaros.

TAPIS apkopos detālplāno-
jumus, lokālplānojumus, terito-
rijas plānojumus, attīstības pro-
grammas un ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas. Stopiņu novada dome 
plāno jauno teritorijas plānoju-
mu sagatavot, izmantojot jauno 
sistēmu, kas sāks darboties 2015. 
gadā.

Jaunā Stopiņu novada terito-
rijas plānojuma izstrādes sākuma 
posmā ir iegūti nosacījumi no 
ieinteresētajām institūcijām, ne-
kustamā īpašuma īpašniekiem, 
sagatavota topogrāfiskā pamat-
ne ciemiem. Gada nogalē tiks 
izsludināts iepirkums par teri-
torijas plānojuma sagatavošanu. 
Tuvākajā laikā plānots Stopiņu 
novada Attīstības programmas 
2012.–2018. gadam realizācijas 
izvērtējums un Investīciju plāna 
aktualizācija. Ja iedzīvotājiem ir 
priekšlikumi vai vēlaties ierosi-
nāt izmaiņas Rīcības plānā un 
Investīciju plānā, Stopiņu nova-
da dome aicina izteikt priekšli-
kumus rakstiskā veidā līdz 2014. 
gada 22. decembrim.

Inese Pivare, attīstības un 
plānošanas speciāliste

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Stopiņu novada administratīvajā te-
ritorijā tiek piemērotas likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” atse-
višķas normas nodokļa aprēķinam 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
(to daļām), vidi degradējošām būvēm.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāji par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju (tās daļu)
2. Nekustamā īpašuma nodokli par 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās 
daļu) un pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja at-
rodas, maksā daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas (tās daļu) :
1) īrnieki un nomnieki, kuriem īres 
un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību 
vai deleģēto institūciju, 
2) personas, kuras īpašuma tiesības uz 
dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas 
līdz dzīvojamās mājas privatizācijai; 
3) dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītā-
ji (līdz nekustamā īpašuma reģistrē-
šanai zemesgrāmatā);
4) personas, kurām ar pašvaldības 
institūcijas lēmumu nekustamais 
īpašums nodots valdījumā;
5) nekustamā īpašuma lietotājs (fak-
tiskais lietotājs), kuram daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas daļa nav no-
dota valdījumā, bet uz likuma vai cita 
pamata atrodas tā lietošanā (faktiskā 
lietošanā).

III. Kārtība, kādā ar nekustamā 
īpašuma nodokli apliek 
vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves
3. Būvi, kas klasificēta par vidi degra-
dējošu, sagruvušu vai cilvēku drošī-
bu apdraudošu, apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā no lielākās turpmāk minētās 
kadastrālās vērtības: būvei piekritī-
gās zemes kadastrālās vērtības vai 
būves kadastrālās vērtības, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc būves klasificē-
šanas attiecīgajā būvju kategorijā.
4. Noteikumos lietotie termini: 
4.1. sagruvusi būve – ēka (būve), kas 
cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas 
rezultātā (t.sk. ugunsgrēkā, plūdos 
u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja 
darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji 
vai pilnīgi sagrautas nesošās konstruk-
cijas, tā nav izmantojama un atjaunoja-
ma iepriekš paredzētajai funkcijai; 
4.2. vidi degradējoša būve – ne-
apdzīvota vai saimnieciskajai dar-
bībai neizmantota ēka (būve), kas 
konstruktīvi cieši saistīta ar zemi, 
tajā skaitā nepabeigtās būvniecības 
objekti, kuriem būtiski bojātas neso-
šās vai norobežojošās konstrukcijas, 
tai nav veikta konservācija un tā ir 
pieejama nepiederošām personām, 
īpašnieka, valdītāja vai lietotāja dar-
bības vai bezdarbības dēļ būve vizuāli 
zaudējusi savu sākotnējo izskatu un 
negatīvi ietekmē novada ainavu;

Par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi

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 22. oktobra domes sēdes 

protokolu Nr.37 3.1.1. punktu izdarīti grozījumi Stopiņu novada domes 
2014. gada 29. janvāra sēdes lēmumā „Par lokālplānojuma „Stopiņu no-
vada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes 
ciemu daļu lokālplānojums” izstrādes uzsākšanu” (ar 2014. gada 30. ap-
rīļa domes sēdes protokola Nr.25 lēmuma 2.1. p. un 2014. gada 10. sep-
tembra domes sēdes protokola Nr.34 lēmuma 1.32. p. grozījumiem) pie-
likumos – darba uzdevumā un shēmā, papildinot tos ar nekustamiem 
īpašumiem Līčos. Ar materiāliem var iepazīties novada tīmekļa vietnē 
www/stopiņi.lv/Attīstība/Sabiedrības līdzdalība/Lokālplānojumu saga-
tavošana.

Inese Pivare, attīstības un plānošanas speciāliste 

4.3. cilvēku drošību apdraudoša 
būve – būve, kurai trūkst nosedzošu 
konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas 
ir pamesta būvniecības stadijā un 
nav nodrošināta pret nepiederošu 
personu iekļūšanu tajā vai tajā ir ne-
drošas konstrukcijas, kas var nokrist, 
apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot 
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/
vai veselībai; 
4.4. būvei piekritīga zeme:
Stopiņu novada teritorijā ēkai (bū-
vei) piekritīgā zeme ir zeme, ko aiz-
ņem ēkas (būves) un pagalms, kā arī 
šo ēku (būvju) uzturēšanai nepiecie-
šamā zeme – saskaņā ar apbūves no-
teikumiem.
5. Būvju klasificēšana:
5.1. Pašvaldības būvvaldes būvin-
spektors apseko vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku apdraudošas 
būves un veic šādas darbības:
5.1.1. sagatavo aktu, kurā fiksē vidi 
degradējošās, sagruvušās un cilvēku 
drošību apdraudošās būves; 
5.1.2. veic šo būvju fotofiksāciju; 
5.2. sagatavo atzinumu, kurā norāda 
pārbaudāmās būves vispārējo vizuālo 
stāvokli, priekšlikumus īpašniekam 
būves, teritorijas savešanai pienācīgā 
kārtībā, šo darbu izpildes termiņu.
5.3. Pēc pašvaldības būvvaldes būv-
inspektora atzinuma saņemšanas 
būves īpašniekam, valdītājam un/
vai lietotājam ir pienākums atzinumā 
noteiktajā termiņā sakārtot būvi.
5.4. Pēc atzinumā noteiktā termiņa 
pašvaldības būvvaldes būvinspektors 
veic atkārtotu būves pārbaudi un pēc 
atkārtotās pārbaudes rezultātu izvēr-
tēšanas sagatavo un iesniedz Stopiņu 
novada domē lēmuma projektu par 
būves klasificēšanu par vidi degradē-
jošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvi.
5.5. Lēmumu par būves klasificēša-
nu par vidi degradējošu, sagruvušu 
vai cilvēku drošību apdraudošu būvi 
pieņem Stopiņu novada dome.
6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, 
kas klasificēta par vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku drošību ap-
draudošu, Stopiņu  novada dome 
nosūta nodokļa maksātājam viena 
mēneša laikā no dienas, kad admi-
nistratīvais akts par būves klasificē-
šanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis 

neapstrīdams vai ir beidzies termiņš  
augstākās iestādes izdotā administra-
tīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākot-
nējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas 
nav pārsūdzēts.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa pār-
rēķinu par būvi likumā „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” noteiktajā kār-
tībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc 
lēmuma par šo noteikumu 5.punktā 
minētā būves statusa atcelšanu. 

IV. Noslēguma jautājumi
8. Stopiņu novada domes 2014. 
gada 8. oktobra saistošie noteikumi 
Nr.13/14 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa likuma atsevišķu normu 
piemērošanu Stopiņu novadā” tiek 
piemēroti ar 2015. gada 1. janvāri.
9. Ar 2015. gada 1. janvāri uzskatīt 
par spēku zaudējušiem Stopiņu no-
vada domes 2013. gada 30. janvāra 
saistošos noteikumus Nr.3/13 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli 2013. 
gadā Stopiņu novadā”.

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS
Izstrādāts saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43.1 pantu
Paskaidrojuma raksta sadaļas:
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums – Saistošo noteikumu 
mērķis ir noteikt vienotus principus, 
kuri jāievēro pašvaldībai un nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksātājam 
likumā „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteikto tiesību normu 
piemērošanā par Stopiņu novada ad-
ministratīvajā teritorijā esošo nekus-
tamo īpašumu, īstenojot pašvaldībai 
deleģētās tiesības apliekamo un ne-
apliekamo nekustamo īpašumu no-
teikšanā un attiecīgu nodokļa likmju  
piemērošanā.
1.1. Noteikumu pieņemšanas nepie-
ciešamība saistīta ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” (kurš 
stājas spēkā 01.01.2015), kas dod tie-
sības pašvaldībām savos saistošajos 
noteikumos noteikt vairākus ar šī 
nodokļa likuma piemērošanu saistī-
tos jautājumus.
1.2. Saistošo noteikumu izdošanas 
mērķis ir noteikt:
Nekustamā īpašuma nodokļa likmes, 

kas saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3. pan-
ta 1.4 daļu (stājas spēkā ar
01.01.2013.);
1.3. Saskaņā ar likuma „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” 2. panta astoto 
daļu un 2. panta astoto prim daļu, 
pieņemot saistošos noteikumus, paš-
valdība īsteno tiesības noteikt nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
kārtību, ka par pašvaldības daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) 
Nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
tāji ir arī īrnieki un nomnieki.
2. Īss projekta satura izklāsts – Sais-
tošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā 2015. gadā ar nekustamā 
īpašuma nodokli tiek apliktas vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves, nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
kārtību par daudzdzīvokļu dzīvoja-
mām mājām (tās daļām), kas ierak-
stītas zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda, un pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas 
atrodas.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu - 
Saistošo noteikumu īstenošanā nav 
plānota pašvaldības budžeta ieņē-
mumu daļas būtiska palielināšanās. 
Saistošo noteikumu izpildei nav ne-
pieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai paplašināt esošo institūciju kom-
petenci vai veidot jaunas štatu vietas.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā – Ar šiem 
saistošajiem noteikumiem tiks vei-
cināta degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu būvju 
nojaukšana un vides sakārtošana.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām – Informāciju par 
saistošo noteikumu piemērošanu var 
saņemt Stopiņu novada domes admi-
nistrācijā pie nodokļu inspektores.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām – Saistošo noteiku-
mu izstrāde procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav veiktas.
7. Cita informācija – Ar saistošajiem 
noteikumiem un paskaidrojuma 
rakstu var iepazīties Stopiņu novada 
domes mājas lapā www.stopini.lv. 

Protokols Nr.36, p. 5.5.

Saistošie noteikumi nr. 13/14
„Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Stopiņu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta (8) un (8.1) daļu, 3. panta 1.4 daļu.



7“tĒVZEMĪtE“
OTRDIENA, 4. NOVEmbRIS, 2014.

Ulbrokas Mūzikas un māk-
slas skolas skolēnus un kultū-
ras pasākumu apmeklētājus 
turpmāk sagaidīs mākslinieks 
bruņurupucis – jaunais nova-
da vides objekts.

Tā kā šobrīd „jaunais māksli-
nieks” ir bez vārda, bet vārdadie-
nu svinēt gribas, aicinām skolē-
nus palīdzēt un izdomāt vārdu 
bruņurupucim. Vārda variantus 
var iesniegt Ulbrokas Mūzikas 

un mākslas skolā pie dežurantes 
Ingūnas.

Vides objekts tapis metu kon-
kursa „Stopiņu novada kultūr-
vēsturisko vietu un apskates ob-
jektu informatīvo stendu dizaina 
izstrāde” rezultātā, kuru Stopiņu 
novada dome izsludināja 2013. 
gada beigās. Konkursā 1. vietu 
ieguva Beāte Ose, kas arī ir bru-
ņurupuča – vides objekta idejas 
autore.

Stopiņu novada pašvaldība

Šogad tika veikta Ulbrokas kultūras nama vienkāršotā renovā-
cija un jumta nomaiņa. Darbu izmaksas 54 814,25 EUR.

2014. gada 8. oktobrī tika 
parakstīta vienošanās par 
Eiropas Savienības fonda 
darbības programmas „Infra-
struktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.2. prioritā-
tes „Teritoriju pieejamības 
un sasniedzamības veicinā-
šana” 3.2.2. pasākuma „IKT 
infrastruktūra un pakalpo-
jumi” 3.2.2.2. aktivitātes 
„Publisko interneta pieejas 
punktu attīstība” projekta  
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/013 „Publisko interne-
ta pieejas punktu attīstība 
Stopiņu novadā” īstenošanu. 

Projekta mērķis ir paaugstināt 
piekļuves iespējas internetam pla-
šākām sabiedrības grupām Stopi-
ņu novadā, nodrošinot piekļuvi 
publiskās pārvaldes un komercsa-
biedrību piedāvātajiem elektronis-
kajiem pakalpojumiem un infor-
mācijai, lai veicinātu iedzīvotāju 
iekļaušanos sabiedrības sociālajos, 
ekonomiskajos un kultūras proce-
sos un uzlabotu dzīves kvalitāti.

Projekta attiecināmās izmaksas 

ir 12 300,00 EUR. ERAF līdzfinan-
sējums ir 85% no kopējām attiecinā-
majām izmaksām (10 455,00 EUR), 
valsts budžeta dotācija – 1,5% – no 
kopējām attiecināmajām izmaksām 
(184,50 EUR), kā arī Stopiņu nova-
da domes finansējums ir 13,5% no 
kopējām attiecināmajām izmaksām 
(1660,50 EUR).

Šis finansējums tiks izmantots 
publiskā interneta pieejas punkta 
izveidei Stopiņu novada domes 
ēkā, kā arī esošā interneta pieejas 
punkta Upeslejās pilnveidei.

Projekta realizācijas termiņš: 
2015. gada 7. maijs.

L. Badūne, projektu vadītāja

Uzsākti Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

Šodien Pierīgā, Stopiņu no-
vadā, svinīgi tika atklāts jau-
ns loģistikas centrs „Amber 
Logistics”, kas specializēsies 
alkoholisko dzērienu uzgla-
bāšanā un pārvadājuma pa-
kalpojumu sniegšanā Baltijas 
reģionā. Tajā atradīsies a/s 
„Latvijas balzams” vietējā tir-
gus preču noliktava un alko-
holisko dzērienu izplatītāja 
SIA „SPI Distribution (Latvia)” 
importa un vairumtirdznie-
cības preču noliktava, kā arī 
uzņēmuma birojs.

„Amber Logistics” centra attīstībā 
un darbības nodrošināšanā in-
vestēti vairāk nekā 500 tūkstoši 
eiro.

 „Amber Logistics” būs viens 
no lielākajiem specializētajiem 
loģistikas pakalpojumu centriem 
Latvijā ar kopējo platību vairāk 
nekā 12 tūkstoši kvadrātmet-
ru. Plānots, ka gada laikā kravu 
plūsma „Amber Logistics” centrā 
sasniegs 35 miljonus litru, kas ir 
gandrīz 25% no visa pērn realizā-
cijai nodotā alkoholisko dzērienu 
apjoma Latvijā (izņemot alu). 

„Amber Logistics” centrs ir daļa 
no holdinga kompānijas „Amber 
Beverage Group”, kuru Latvi-
jā pārstāv alkoholisko dzērienu 
ražotājs a/s „Latvijas balzams”, 
specializēto veikalu tīkls „Latvi-

jas balzams” veikali un dzērienu 
izplatītājs SIA „SPI Distribution 
(Latvia)”.

„Sākotnēji mūsu loģistikas 
centrs sniegs pakalpojumus „SPI 
Group” uzņēmumiem Latvijā – 
pamatā ražotājam a/s „Latvijas 
balzams” un alkoholisko dzērie-
nu importētājam un izplatītājam 
SIA „SPI Distribution (Latvia)”, 
tādējādi optimizējot kravu plūs-
mas un uzglabāšanu. Taču jau 
ar nākamo gadu apkalposim arī 
citus grupas uzņēmumus Baltijā, 
kā arī plānojam sniegt loģistikas 
ārpakalpojumus trešajām pu-
sēm,” informē Aigars Ģērmanis, 
„Amber Beverage Group” holdin-
ga komercdirektors. 

Šeit atradīsies arī alkoholisko 
dzērienu izplatītāja SIA „SPI Dis
tribution (Latvia)” biroji un no-
liktavas. Uzņēmuma apgrozījums 
pērn veidoja vairāk nekā 89 mil-
jonus eiro, un tas ir lielākais alko-
holisko dzērienu izplatītājs Latvi-
jā, kas vietējā tirgū pārstāv tādus 
zīmolus kā „Stolichnaya, Moskov
skaya”, „Remy Martin”, „Metaxa”, 
„Tullamore Dew”, „Grants”, „Zel
jonaja Marka”, „Bosca”, „Jager
meister”, „Jim Beam”, „Red Bull”, 

„Vittel”, „Frontera”, „Rīgas Mel-
nais balzams”, „Bonaparte”, „Rī-
gas šampanietis”, „Moka” u.c. 

„Amber Logistics” centrs atro-
das Stopiņu novadā, „Priedītēs”.

Kā jau tika informēts, lai nodro-
šinātu vienotu biznesa resursu pār-
valdību Baltijā, ir izveidota holdinga 
kompānija „Amber Beverage Group” 
SIA, kura apvienos starptautiskās 
alkoholisko dzērienu kompānijas 
„SPI Group” uzņēmumus Baltijas 
valstīs. Pēc holdinga izveides tajā 
ietilpstošie uzņēmumi saglabā savu 
nosaukumu un vadību.

 „Amber Beverage Group” holdin-
gā ietilpst šādi uzņēmumi: alkoho-
lisko dzērienu ražotājs a/s „Latvijas 
balzams”, dzērienu izplatītāji „SPI 
Distribution Latvia”, „SPI Distribu
tion Estonia” un „Bennet Distribu
tors” Lietuvā, specializēto dzērienu 
veikalu ķēde „Latvijas balzams” 
veikali Latvijā un „Darija” Lietuvā, 
kā arī loģistikas pakalpojumu snie-
dzējs „Amber Logistics”. 

Stopiņu novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Pumpurs, piedalo-
ties loģistikas centra atklāšanā, 
pateicās uzņēmumam par iegul-
dījumu novada infrastruktūras 
attīstībā, jaunu darba vietu radī-
šanā un uzņēmējdarbības attīstī-
bā Stopiņu novadā.

Informāciju sagatavoja 
Dana Hasana, a/s „Latvijas 

balzams” komunikācijas vadītāja 

Jauns vides objekts 
Stopiņu novadā

Ulbrokas kultūras nams 
jaunā izskatā

2014. gada 30. jūnijā, parak-
stot līgumu Nr. KPFI- 15.3/43, 
uzsākta projekta „Komplek-
si risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināša-
nai Upesleju internātpa-
m at s ko l ā - re h a b i l i t ā c i j a s  
centrā”.  

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju un SIA „Vi-
des investīciju fonds”. Kā līdzfi-

nansētājs piedalās Stopiņu nova-
da dome.

Projekta īstenošanas gaitā 
paredzēti skolas ēku energoefek-
tivitātes paaugstināšanas renovā-
cijas darbi – ārsienu remonts un 
siltināšana, logu nomaiņa, kā arī 
jumtu remonts. Kopējās projekta 

izmaksas pārsniedz 400 000 eiro, 
no kuriem 84% ir Klimata pār-
maiņu finanšu instrumenta (bu-
džeta apakšprogrammas 27.00.00 
„Klimata pārmaiņu finanšu in-
struments”) līdzekļi. Ar 16% 
līdzfinansējuma piedalās Stopiņu 
novada dome.

Darbi jāpabeidz līdz 2015. 
gada 31. janvārim.

Agris Žilde, Upesleju internātpa-
matskolas-rehabilitācijas centra 

saimnieciskās daļas vadītājs

Stopiņu novadā tiks izveidots publisks interneta pieejas punkts

Darbu uzsāk jauns loģistikas 
centrs – „Amber Logistics’’
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Novadpētniecības jaunās di-
mensijas atmiņu institūciju 
sadarbībā ir Latvijas biblio-
tēku novadpētniecības kon-
ferences divu dienu darba 
saturs Dobeles novadā. Kā 
zināms, kultūras telpa ir visa 
sabiedriskā vide, kuras galve-
nais un nozīmīgākais kompo-
nents ir cilvēks. Plašākā nozī-
mē kultūra veido indivīda un 
sabiedrības vērtību, zināšanu 
un prasmju sistēmu, nodroši-
not sabiedrības pastāvēšanu 
un vietējās identitātes vei-
došanu. Viens no pašvaldību 
publisko bibliotēku pamat-
uzdevumiem ir novadpētnie-
cības darbs, kas sevī ietver 
novada teritorijas materiālu, 
galvenokārt publikāciju apzi-
nāšanu, sistematizēšanu, gla-
bāšanu, pieejamības nodroši-
nāšanu un popularizēšanu.

Par inovatīva un radoša satura 
veidošanu tiek runāts vidēja ter-
miņa politikas plānošanas doku-
mentā „Kultūrpolitikas pamat-
nostādnes 2014.–2020. gadam 
„Radošā Latvija”” (2014), kas 
paredz stiprināt nacionālās iden-
titātes un kultūras vērtību nozīmi 
sabiedrībā – katrā konkrētā no-
vadā un pašvaldībā, veicinot sa-
biedrības ieinteresētību un līdz-
dalību kultūras procesos, veido-
jot kultūras mantojuma saglabā-
šanu digitālā vidē, kur kvalitātes 
rosinoša ir sadarbība ar nozaru 
stratēģijām, kas ietver muzejus, 
bibliotēkas, arhīvus, kultūras pie-
minekļus, nemateriālo kultūras 
mantojumu, digitalizāciju, kul-
tūrizglītību, literatūru, mūziku, 
teātri, deju, vizuālo mākslu, fil-
mas, arhitektūru un dizainu.

Divus gadus Ulbrokas biblio-
tēka ir strādājusi pie Stopiņu no-
vada kultūras mantojuma – no-
vada jostas stāsta (2012) un seno 
māju apzināšanas projekta (2013) 
darbības, realizācijas un attīstī-
bas, kas konkrētajā apvidū iden-
tificē un iezīmē noteiktas kul-
tūrvērtības. Apzinātais saturs –  
iedzīvotāju darinātā josta, seno 
mājvietu un dažādu priekšmetu 
apzināšana, kultūrainavisko ēku 
foto fiksācija, kā arī vietējo iedzī-

votāju atmiņu stāstu pieraksti ir 
skatāmi interneta vidē vai globā-
lajā tīmeklī, kā arī novadpētnie-
cības darba mapēs, muzeja un 
bibliotēkas apkopotajos resursos. 

Paveiktais kultūrvēsturiskā 
mantojuma apzināšanas darbs 
ir apkopots fotogrāfijās un atmi-
ņu pierakstos, veidojot drukāto 

Vasarā, kad Latvijas Nacionā-
lā bibliotēka ar plašu pasāku-
mu klāstu gatavojās jaunās 
ēkas atklāšanai, Latvijas Bib-
liotekāru biedrība (LBB) un 
Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka (LNB) izsludināja kultūras 
projektu konkursu „Augstvēr-
tīga tulkotā un oriģināllitera-
tūra bibliotēkās”, ko finansē 
Valsts Kultūrkapitāla fonds 

(VKKF). Kultūras projektu 
konkursa izstrādātāju mēr-
ķis ir sekmēt augstvērtīgas 
tulkotās un latviešu oriģināl-
literatūras izdevumu pieeja-
mību Latvijas publiskajās 
bibliotēkās, veicināt Latvijas 
un pasaules kultūras klasisko 
vērtību un laikmetīgās litera-
tūras iepazīšanu ar grāmatu  
starpniecību.

Stopiņu novada pašvaldības 
publiskās bibliotēkas jau 2013. 
gadā piedalījās līdzīgā projektu 
konkursā – „Latviešu oriģinālli-
teratūra un autori bibliotēkās” –,  
kam saņēma atbalstu, un biblio-
tēku krājumi tika papildināti ar 
interesantiem, lasītājiem sais-
tošiem izdevumiem. Ulbrokas 
un Sauriešu bibliotēku lasītāju 
atzinība un interese par iegū-

to kolekciju veicināja arī šogad 
iesniegt pieteikumu kultūras 
projektu konkursam. Iesniegtais 
projekts tika atbalstīts, oktobrī 
Ulbrokas un Sauriešu bibliotēka 
saņēma augstvērtīgu tulkotās un 
oriģinālliteratūras kolekciju, kurā 
iekļauta daiļliteratūra, dokumen-
tālā literatūra, klausāmgrāmatas.

Ar kolekcijas jaunieguvumu 
sarakstu bibliotēkās var iepa-

zīties Stopiņu novada tīmekļa 
vietnē: http://www.stopini.lv/pub
lic/31170.html – Ulbrokas bib-
liotēka un http://www.stopini.lv/
public/36790.html – Sauriešu bib-
liotēka, kā arī bibliotēkās klātienē.

Laipni gaidīti Ulbrokas un 
Sauriešu bibliotēkā!

Informāciju sagatavoja 
Kristīne Cimdiņa,

Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba dimensiju kopums

Jauna augstvērtīga tulkotās un oriģinālliteratūras kolekcija Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkā

un digitālo saturu, http://www.
zudusilatvija.lv/objects/sub
ject/6088/, http://www.stopini.lv/
public/34942.html, http://www.
biblioteka.lv/MyLibrary/. LTV1 
kanālā video stāstā „No sētas uz 
sētu” Stopiņu novads vai tīmekļa 
vietnē http://www.youtube.com/
user/ulbbibl08.

Vietējam saturam pētniecis-
kajā projektā „Senās mājvietas 
Stopiņu novadā” joprojām ir vai-
rāku dimensiju darbības aspekts, 
kas atrodas mainībā un tālākā 
attīstībā, atrodot satura un darba 
formas arī pēc pētniecības mate-
riālu apzināšanas.

Stāstā par „Kalēju” mājām 

joprojām ir svarīgi „saujā nest 
dvēselīti”, saglabājot dzejnieka 
un atdzejotāja Pētera Brūvera 
rakstniecības vidi, palīdzot pa-
vasarīgi atdzimt, ziedēt un zelt 
„Kalēju” mājas esībai. „Lielkājas” 
ir tēlnieka Ulda Sterģa dzimtās 
mājas.   Nacionālās un laikmetī-
gās identitātes mijiedarbība Ulda 
Sterģa Akmens rakstu darbnīcā 
un projekta „Senās mājvietas Sto-
piņu novadā” liecībās aktualizējās 
sarunā ar prozas meistariem Val-
di Rūmnieku un Andreju Miglu 
par tematu „Kam rada tēlnieks – 
tautai, karaļiem vai sev?”. Par šo 
novadpētniecības pieredzi citiem 
kolēģiem zināja stāstīt Stopiņu 
novada Ulbrokas bibliotēkas va-
dītāja Daiga Brigmane. Ne tikai 
pašmāju piemērs darīja atbildīgu 
šo konferences darbu, ne mazāk 
būtiski un svarīgi bija dzirdēt 
Latvijas labāko novadpētnieku 
darbu pieredzi un iestrādes.

Raksta pilnu versiju atradīsiet 
Stopiņu novada tīmekļa vietnē 
sadaļā Ulbrokas bibliotēka http://
www.stopini.lv/public/31161.
html, kas runā, skaidro un aplie-
cina starpnozaru sadarbības vēla-
mo kopumu muzeju, bibliotēku, 
arhīvu jomā.

Visā notiekošajā, pilnīgi no-
teikti, latviešu tautas vienā no 
vērtību skalām par izcilu mākslas 
darbu kopumu ir iekļaujams kul-
tūras kanona literāts Uldis Bēr-
ziņš, kas konferences dalībnie-
kus ar LNB Bibliotēku attīstības 
institūta Bibliotēku konsultatīvā 
centra projektu vadītājas Liegas 
Piešiņas gādību aicina uz saru-
nu par lokālās un globālās dzejas 
vērtībām. „Izlokšņu spilvens” ir 
dzejnieka un tulkotāja Ulda Bēr-
ziņa pamatvērtība, vienlaikus ai-
cinājums katram novadam iden-
titātes un vietējo vērtību meklē-
jumos iemācīties vietējo izlokšņu 
valodu. Uz jautājumu: „Cik vecai 
ir jābūt kultūrai, lai viņai pievēr
stu uzmanību?” dzejnieks atbild, 
„tai nav un nevar būt vecuma.” 
Manuprāt, tas varētu būt izcilāko 
un ievērojamāko kultūras norišu 
dažādu dimensiju kopums. 

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas vadītāja

Bibliotēku jaunumi
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Sākoties mācību gadam, Sto-
piņu pamatskolas pirmssko-
las izglītības iestādes (PII) ve-
cāko grupu „Zīļuki” un „Taure-
nīši” bērni labprāt uzzina un 
apgūst ko jaunu. Turpinot 
lielisko sadarbību ar PII, sep-
tembrī Sauriešu bibliotēka 
„Zīļukus” un „Taurenīšus” ai-
cināja ielūkoties trollīšu Mu-
minu piedzīvojumu pasaulē. 
Bērni varēja apskatīt bibliotē-
kā pieejamās grāmatas, kurās 
lasāmi interesantie stāsti par 
Muminiem un viņu piedzīvo-
jumiem, kuru autore ir Somi-
jas zviedru bērnu rakstniece 
Tūve Jānsone. Kopīgi lasījām 
fragmentu no stāsta par ne-
redzamo bērnu, kā arī kopā ar 
Muminiem un viņu draugiem 
skaitījām zvaigznes, un bērni 
parādīja lieliskas zināšanas 
skaitīšanā, bet kas notiek, 
kad Mumini atrod Burvju ce-
puri, to bērni uzzināja, noska-
toties animācijas filmu.

Pēc ciemošanās bibliotēkā bēr-
ni vēlējās uzzināt, ko vēl šeit var 
darīt. Līdz ar to oktobrī „Zīļuki” 
un „Taurenīši” apmeklēja biblio-
tekāro stundu „Ko var darīt bib-
liotēkā?”. Meklēt atbildes uz šo 
jautājumu bērniem palīdzēja divi 
draugi – bruņurupucis Bonis, 
kurš par bibliotēku zina gandrīz 

visu, un kucēns Tobis, kurš bib-
liotēkā bija pirmo reizi.

Bruņurupuča pavadībā visi 
kopā izstaigāja bibliotēku, pētīja 
grāmatas, žurnālus, avīzes, da-
torus, kāda iekārta pārsteidza ar 
spēju nokopēt krāsainu attēlu.

Tobis un bērni uzzināja, ka 
grāmatas un žurnālus var la-
sīt gan uz vietas bibliotēkā, gan 
ņemt līdzi lasīšanai mājās. Bonis 
atgādināja, ka uz mājām grāma-
tas tiek dotas tikai uz noteiktu 
laiku, paņemtās grāmatas lasot 
jāsaudzē, nedrīkst tās bojāt un 

noteiktajā laikā jānes atpakaļ, 
jo arī citi bērni vēlēsies tās lasīt. 
Bērni aktīvi iesaistījās sarunā ar 
Boni un Tobi, lai noskaidrotu, ko 
tad bibliotēkā dara skolēni, kā arī 
pieaugušie, kuri jau strādā, studē, 
kā jāuzvedas bibliotēkā. Daudzi 
bibliotēkas lasītāji nāk atdot ie-
priekš paņemtās un izvēlas citas 
grāmatas lasīšanai mājās, citi lasa 
žurnālus un avīzes bibliotēkā, 
skolēni mēdz pildīt skolā uzdotos 
mājas darbus, meklēt informāciju 
grāmatās un internetā, lai uzrak-
stītu projektu darbus, izmantojot 

datorus un pieeju internetam cil-
vēki sazinās ar radiem, draugiem. 
Kad bibliotēkā kāds lasa, mācās 
vai strādā, jāuzvedas mierīgi, lai 
netraucētu citus koncentrēties 
veicamajam darbam.

Bērnu stūrītis Tobi un bērnus 
pārsteidza ar savu krāsainību un 
dažādām iespējām tur pavadīt 
brīvo laiku – bērnu grāmatas, 
žurnāli, spēles, puzles, krāsoja-
mās lapas, televizors ar iespēju 
skatīties DVD filmas, galds, pie 
kura sēžot var lasīt, spēlēties, 
zīmēt, arī pildīt skolā uzdotos 

mājas darbus, bet uz mīkstajiem 
sēdspilveniem, satiekoties ar sa-
viem draugiem, pārrunāt intere-
santas lietas. Mājīgajā bērnu stū-
rītī laiks aizrit nemanot.

Bonis, Tobis un bērni secinā-
ja, ka bibliotekārs ir cilvēks, kurš 
pārzina šo brīnumaino pasauli 
un vienmēr palīdzēs rast atbildes 
uz jautājumiem.

Uzzinot, ka uz bibliotēku nāk 
gan pieaugušie, gan bērni, Tobis 
rosināja par šo interesanto vidi 
stāstīt mājās. Ikviens var izman-
tot daudzveidīgos bibliotēkas 
pakalpojumus, bet, lai ņemtu 
grāmatas lasīšanai mājās, jākļūst 
par reģistrētu bibliotēkas lasītāju, 
tādēļ pirmo reizi bērnam jāatnāk 
kopā ar kādu no vecākiem.

Lai pārliecinātos, cik uzma-
nīgi bērni ir klausījušies, Bonis 
ierosināja uzspēlēt spēli. Bērni 
sadalījās komandās un atbildē-
ja uz vienkāršiem jautājumiem 
par bibliotēku un tās darbību ar 
„JĀ” vai „NĒ”, paceļot atbilstošas 
krāsas lapiņu. Bērni kopā ar Tobi 
bija ļoti uzmanīgi klausījušies 
Boņa stāstītajā, jo gandrīz visas 
atbildes bija pareizas. Tas vieš 
pārliecību, ka uz bibliotēku kā 
interesantu, izglītojošu un saisto-
šu vietu nāks jauna un zinātkāra  
paaudze.

Kristīne Cimdiņa,
Aija Sausiņa

24. oktobrī Ulbrokas kultūras namā noti-
ka Stopiņu novada iedzīvotāja Jura Rando 
grāmatas „Ieskatīties sevī” atvēršana.

Juris Rando ir iniciatīvas bagāta un radoša per-
sonība, pēc izglītības – inženieris, kas savā brī-
vajā laikā atmiņu ierakstos fiksējis savas dzīves 
spilgtākos notikumus, kuros atspoguļojas viņa 
redzējums uz svarīgiem Latvijas politiskās at-
modas procesiem, personībām un notikumiem.

Jura Rando autobiogrāfiskā grāmata „Ieska-
tīties sevī” ir kā papildinājums Latvijas vēstures 
grāmatai no cita skatupunkta. 

Grāmata atspoguļo apbrīnojami sīksto un 
patriotisko jūtu piepildīto dzimtas dzīvi no Lat-
vijas pirmās Republikas posma, cauri Otrajam 
pasaules karam un staļinisko represiju perio-
dam, padomju totalitārisma sistēmai un Jura 
Rando personisko, neparastām peripetijām 
bagāto dzīvi ar aktīvu līdzdalību Latvijas neat-
karības atjaunošanas procesos līdz mūsdienām.

Grāmata ir lasāma elektroniski vietnē www.
las.am. 

Paldies vokālajiem ansambļiem „Ievziedi” 
un „Sagšas” par skaisti izdziedātajām dziesmām 
ar Jura Rando vārdiem un mūziku.

Stopiņu novada pašvaldība

Kultūra

Bibliotēku jaunumi

Ko var darīt bibliotēkā?

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. Jau-
niešu domes sēdes notiek regu-
lāri, un visu aktuālo informāciju 
par tās darbību un iecerēm ir 
iespējams iepazīt „draugiem.lv” 
sadaļā Stopiņu Jauniešiem kā arī 
„Twitter” kontā @JauniesiSto-
pini. Ja gribi pievienoties un 
iesaistīties Jauniešu domes dar-
bā un sniegt savu ieguldījumu 
sava novada attīstībā, piesakies 
mājaslapā http://www.stopini.lv/
public/36318.html.

11. novembrī Jauniešu domes 
dalībnieki piedalīsies Lāpu gājie-
nā, Upeslejās, par godu Lāčplēša 
dienai, kas sāksies plkst. 18.00.

14. novembrī Jauniešu dome 
īstenos radošo darbnīcu 
Upesleju dienas centrā plkst. 
18.00. Esat mīļi gaidīti.

3. novembrī dienas centrā 
„Saurieši” ieradīsies brīvprātī-

gais jaunietis no Spānijas, kurš 
gadu uzturēsies mūsu novadā. 
Mūsu jauno brīvprātīgo uzņem-
sim ar „Sagaidīšanas pasākumu” 
Sauriešu dienas centrā 5. novem-
brī plkst.16.00, kur varēs iepazī-
ties un uzzināt daudz jauna gan 
par pašu brīvprātīgo, gan arī ci-
tām aktuālām lietām, kas saistītas 
ar ERASMUS + programmu un 
Eiropas brīvprātīgo darbu.

Ja tev – jaunieti – ir vēlēšanās 
doties brīvprātīgajā darbā uz 
kādu Eiropas vai arī ārpus Ei-
ropas valsti, izmantojot ERAS-
MUS + programmas sniegtās 
iespējas, droši jautā Stopiņu 
novada jaunatnes lietu spe-
ciālistam Aivim Šibajevam, 
zvanot vai rakstot: 27757385, 
jauniesi@stopini.lv. Tev tiks 
sniegta visa informācija, kas 
ir pieejama par programmu 
Erasmus +, un vienkārši iz-
skaidrots, kādas ir priekšro-
cības, vērtības un ieguvumi, 
veicot šādu brīvprātīgo darbu 
kādā citā valstī.

Jauniešiem

Jura Rando grāmatas „Ieskatīties sevī” 
atvēršana
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GRAND PRIX mūsu akordeo-
nistu duetam Montai Megijai 
Igaunei un Taisijai Kožarinai, 
skolotāja Anita Rieksta.

Pirms rudens brīvdienām mūsu 
akordeonistu duets piedalījās 
Starptautiskajā XXXII akordeona 
mūzikas konkursā – festivālā Pēr-
navā, Igaunijā. Konkursā bija trīs 
kategorijas – solisti, ansambļi (līdz 
7 dalībniekiem) un orķestri. Šogad 
konkursā bija bagātīgi pārstāvēta 
solistu un ansambļu kategorija, tā-
pēc īpašs prieks par mūsu meiteņu 
panākumiem! Apsveicam!

EKSPERIMENTA!
Mūsu skolas Mākslas no-

daļas 7. kursa audzēkņi Andra 
Blažģe,  Artūrs Noviks,  Katrīna 
Anevica,   Lelde Estere Cvilikov-
ska, Sabīne Kalēja, Anna Marija 
Kubile, Diāna Ružanska,  Elza 
Šarlote Šarakova,   kā arī  Darja 
Sediha,  Irīna Pušņenkova,  Jeļi-
zaveta Progļada,  Ruslana Bor-
hova  un  Karīna Solomeičuka 
jau aprīlī zināja, ka ir izcīnījuši 
iespēju pārstāvēt Latviju starp-
tautiskā jauniešu laikmetīgās 
mākslas triennālē EKSPERI-
MENTA! Igaunijā. Konkursā trīs 
no iesniegtajām deviņām UMMS 
idejām guva atbalstu turpmākai 
realizācijai. Visu vasaru jaunieši 
radoši darbojās, lai oktobra sā-

kumā idejas būtu realizētas ma-
teriālā. Pirms rudens brīvlaika 
audzēkņi kopā ar skolotājiem 
Santu Podgaisku un Rolandu 
Vēgneru devās uz Igaunijas gal-
vaspilsētu Tallinu, kur piedalījās 
Latvijas ekspozīcijas iekārtošanā 
un EKSPERIMENTA! atklāšanas 
pasākumā. Izstādē savus dar-
bus prezentēja jaunie autori no 
11 valstīm. Tēma – „Māksla un 

zinātne”. Ideja – veidot izpratni 
par mūsdienu mākslu, sasaistīt 
mākslas izglītību un dažādas zi-
nātnes jomas, sekmējot starpdis-
ciplināru pieeju un laikmetīgās 
mākslas popularizēšanu. Latviju 
starptautiskajā izstādē pārstāv 
13 darbi. EKSPERIMENTA! ir 
unikāls starptautisks jauniešu 
laikmetīgās mākslas pasākums, 
kura mērķis ir dot iespēju skolas 

vecuma jauniešiem piedalīties 
starptautiskā mākslas notikumā 
ar augsta līmeņa mākslas kritiķu 
un kuratoru piedalīšanos. Žūrija 
atzinīgi novērtēja Latvijas ekspo-
zīciju un kuratores Ilzes Kupčas 
darbu. Izstādi iespējams apskatīt 
līdz 23. novembrim Tallinā. 

Vita Pinne,
Ulbrokas mūzikas un 

mākslas skolas direktore

Komponistam Volfgangam 
Amadejam Mocartam reiz vai-
cāja: „Kā tāds vīrs kā jūs, tik 
liels klaviernieks, gribat spēlēt 
ērģeles, instrumentu, kuram 
nav nedz salduma, nedz jūtī-
guma, ne piano, ne forte, bet 
allaž viss skan vienādi?” Uz to 
Mocarts atbildēja: „Tam visam 
nav nekādas nozīmes. Manās 
acīs un ausīs ērģeles tomēr ir 
visu instrumentu karaliene.”

Jau septīto reizi Cēsīs notika Starp-
tautiskais Alfrēda Kalniņa jauno 
ērģelnieku festivāls. Tajā pulcējās 
dažādu pilsētu un valstu jaunie 
ērģelnieki, lai rādītu savu spēles 
prasmi un klausītos citu sniegumu, 
kā arī veicinātu pedagogu sadar-
bību un pieredzes apmaiņu. Šis ir 
vienīgais jauno ērģelnieku festi-
vāls Latvijā. Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolu pārstāvēja 5. klases 
audzēkne Santa Zmuško, kura ēr-

ģeļspēli ar lielu interesi mācās jau  
otro gadu.

Festivāla ietvaros notika divi 
koncerti – jaunajā Vidzemes kon-
certzāles „Cēsis” Ērģeļzālē un Cēsu 
Sv.Jāņa baznīcā. Santai bija lieliska 
iespēja ieskandināt gan atjaunoto 
J. Kalniņa Vidzemes koncertzā-
les instrumentu, gan brīnišķīgās 
„Walcker” firmas ērģeles Sv.Jāņa  
baznīcā.

Liels prieks par visiem topo-

šajiem ērģelniekiem! Katrs no 
viņiem apgūst kādu citu instru-
mentu, jo skolā ērģeles ir izvēles 
instruments. Var redzēt, ka tā 
bērniem un jauniešiem patiešām 
ir sirdslieta. Mūsu skolas audzēk-
ņiem ir paveicies, jo instruments 
ir siltā kluba zālē, par ko liels pal-
dies Stopiņu novada domei. Fes-
tivāla laikā daži no dalībniekiem 
atklāja, ka vingrināties spēlēt ēr-
ģeles dodas uz baznīcu, kur zie-

mas laikā temperatūra reizēm ir  
zem nulles.

Gribu pateikties Santai Zmuš-
ko par neatlaidīgo darbu, par 
pacietību! Vēlos aicināt arī citus 
skolēnus atklāt un iemīlēt šo vare-
no instrumentu, kas daudzus gad-
simtus priecē cilvēci un ceļ dvēseli 
augšup.

Digna Markule, 
Ulbrokas mūzikas un mākslas 

skolas ērģeļspēles skolotāja

Krāsaino lapu virpulī ātri 
pagājis rudens, un klāt jau 
skolēnu brīvdienas. Gaismas 
skolas bērni bijuši aktīvi spor-
tisti – visi kopā esam jautri 
pavadījuši Olimpisko dienu. 
Skolas labākie sportisti parā-
dījuši lielisku rezultātu valsts 
Speciālās olimpiādes rudens 
krosā Lielplatonē – četras  
1. vietas! 

11. un 12. oktobrī Rīgas Olimpis-
kajā centrā notika pirmais Bal-
tijas valstu atvērtais čempionāts 
ušu cīņas veidā, kurā piedalījās 
arī mūsu skolas 9. klases skolēns 

Mārcis Sidorčiks. Mēs lepojamies 
ar Mārča sasniegumiem – 1. vietu 
divcīņā un 2. vietu tradicionālajā 
ušu cīņas formā.

7. un 9. klašu skolēni devās 
mācību ekskursijā uz pasākumu 
„Zemūdens valstības noslēpumi”, 
kur iegūtās zināšanas tālāk varēja 
papildināt Latvijas Dabas muzeja 
darbinieku veidotajā nodarbībā 
„Kā zivs ūdenī.”

Komerczinību programmas 
ar kvalifikāciju „Tirdzniecības zā-
les pārzinis” skolēni iepazinās ar 
SIA „JYSK” noliktavām un darba 
iespējām šādā lielā uzņēmumā. 
Skolēni redzēja, kādas prasmes 

un zināšanas nepieciešamas 
tirdzniecības uzņēmuma nolikta-
vas darbiniekam.

Oktobrī Gaismas skolā cie-
mojās ne vien visi Stopiņu no-
vada izglītības iestāžu darbinie-
ki, patīkamā gaisotnē pavadot 
jauku vakaru savos profesionā-
lajos svētkos – Skolotāju dienā. 
Mūs apciemoja arī kolēģi no 
Upesgrīvas internātpamatsko-
las, ar kuriem dalījāmies darba  
pieredzē.

Gatavojoties XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kiem, mūsu skola ir pieteikusi 
dalību projektā „Mēs rakstām 

sevi Dziesmusvētkos”. Mūsu sko-
las skolotājas Elga Pole-Polīte un 
Regīna Grebežniece ir šī projekta 
mākslinieciskās daļas sagatavoša-
nas virsvadītājas. 

Projekta koncertā iekļautie 
koppriekšnesumi ir virsvadī-
tāju radošie darbi. 22. oktobrī 
Gaismas internātpamatskolā 
notika seminārs valsts speciā-
lo mācību iestāžu – šī projekta 
dalībnieču – mākslinieciskās 
pašdarbības pulciņu vadītājiem. 
Vadītāji apguva jaunās dejas un 
dziesmas, lai pēc rudens brīv-
laika tās varētu iemācīt saviem  
audzēkņiem.

Dažas dienas pirms skolēnu 
rudens brīvlaika uzzinājām patī-
kamu jaunumu – mūsu skolēnu 
radošie darbi ieguvuši ļoti pozi-
tīvu novērtējumu un no 20. līdz 
30. novembrim būs skatāmi Rīgā, 
Kongresu namā, izstādē, ko orga-
nizē fonds „Nāc līdzās”. Paldies 
skolotājiem Olgai Pušpurei, Āri-
jai Vītoliņai un Oļegam Gurkov-
skim par prasmi iemācīt saviem 
skolēniem veidot rūpīgi izstrādā-
tus darbus!

Regīna Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas 

ārpusklases darba 
organizatore

Rudens krāsas Gaismas skolā

Instrumentu karaliene

Igaunijas nedēļa Ar GRAND PRIX no kaimiņzemes!

Izglītības iestādēs
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Pasākuma moto  –  „Iepazīsties –  
mini handbols”.

Jau otro gadu pēc kārtas Ulbrokas 
vidusskola, atsaucoties Latvijas 
Olimpiskās komitejas aicināju-
mam, organizē Olimpisko dienu. 
Šogad tā notika 26. septembrī.

Diena sākās ar kopīgu rīta 
vingrošanu, kad pēc uzaicināju-
ma visu klašu skolēni devās uz 
sporta zāli, lai kopīgi vingrotu.

Dažu klašu skolēni jau pirms 
šīs dienas bija iepazinušies ar 
„Olimpiskās dienas 2014” mācību 

video un sākuši apgūt tajā piedāvā-
to rīta vingrošanas kompleksu.

Pēc kārtīgas izvingrošanās 
klašu grupām notika dažādas 
sportiskās aktivitātes. Katras kla-
ses septiņi skolēni sacentās mini 
handbolā. Komandās pārsvarā 
bija zēni, tomēr varēja manīt arī 
pa kādai meitenei.

Pārējie klašu skolēni pieda-
lījās stafetēs. 1. un 2. klasēm tās 
notika sporta zālē, bet citi sacen-
tās stadionā. Lai gan laikapstākļi 
bija diezgan nemīlīgi, pūta auksts 
vējš, tas tomēr nemazināja cī-

ņassparu un sacensību garu. Par 
tiesnešiem Olimpiskajā dienā 
darbojās vecāko klašu puiši un 
meitenes.

Protams, ne visiem izdevās 
sasniegt kāroto mērķi – plūkt uz-
varētāja laurus savā klašu grupā, 
tomēr jāatceras, ka galvenais ir 
piedalīties un būt aktīvam! Atbal-
stīsim arī turpmāk Latvijas Olim-
piskās komitejas aicinājumu – 
visi vingro, visi spēlē visā Latvijā!

Sākumskolas žurnālistu pul-
ciņa dalībnieces 

Lana un Līga, un sk. Valda

Olimpiskā diena 
Ulbrokas vidusskolā

30. septembrī Ulbrokas vidus-
skolā viesojās zinātnieki Egils 
Stalidzāns no Lauksaimniecības 
universitātes un Kitija Bite no Rī-
gas Stradiņa universitātes. Viņu 
lekcijā piedalījās vidusskolēni, 
kuri 10. klasē mācās pētnieciskā 
darba teoriju, bet 11. klasē jau 
pašiem skolēniem ir jāveic pir-
mie praktiskie pētījumi.

Lekcijā jaunieši uzzināja par prak-
tisko un teorētisko zinātni Latvijā. 
Tika runāts par to, kas ir zinātne, 
kam vajadzīga zinātne un kā kļūt 
par labu zinātnieku. Zinātnieku 
uzdevums ir domāt, saprast likum-
sakarības, spēt modelēt dažādas si-
tuācijas un piedāvāt jaunus risinā-
jumus. Zinātnieku spriedumi tiek 
balstīti uz eksperimentiem un seci-
nājumiem. Zināšanu sabiedrībā ir 
vieglāk un kvalitatīvāk īstenojams 
princips: domā, pirms dari!

Zinātniskais darbs sastāv no 
vairākiem posmiem:
• plānot pētījumu (rakstīt projek-
tus, meklēt sadarbības partnerus, 
plānot darba gaitu un nepiecieša-
mos resursus);
• veikt pētījumu (apkopot esošos 
datus, veikt eksperimentus, apko-
pot un analizēt rezultātus, veikt 
darba matemātisko apstrādi);
• publiskot rezultātus (piedalīties 
konferencēs un izstādēs, rakstīt 
publikācijas, sniegt intervijas).

Zinātniekam nepieciešamās 
prasmes:
• angļu valoda;
• spēja īsi, skaidri, interesanti iz-

klāstīt savu ideju vai vajadzību, 
spēja komunicēt;
• spēja plānot savu darbu un laiku;
• precizitāte;
• spēja domāt analītiski;
• būt radošam. 
Interesanti bija uzzināt par Latvi-
jas zinātnes sasniegumiem 2013. 
gadā. Daži piemēri no Latvijas 
zinātnieku sasniegumiem:
• izstrādāti un ieviesti jauni, da-
biski glikopeptīdus saturoši uztu-
ra bagātinātāju sastāvi, kuri pie-
lietojami onkoloģijā un virusolo-
ģijā (Rīgas Stradiņa universitāte);
• izstrādāta jauna optiskās diag-
nostikas un monitoringa metode 
un radītas ierīces ādas melano-
mas bezkontakta noteikšanai 
(Latvijas Universitāte);
• izveidota un publicēta „Lielā 
ķīniešu – latviešu vārdnīca”, ie-
kļaujot plašu kultūrvēsturisku 
komentāru (Dr.n.c. Pēteris Pilde-
govičs, Latvijas Universitāte);
• izcili rezultāti kvantu skaitļošanas 
teorijā (akad. Andris Ambainis (LZA 
Lielā medaļa, Eiropas grants kā vie-
nam no 300 Eiropas izcilākajiem pēt-
niekiem) Latvijas Universitāte);
• veikti vispusīgi pētījumi šūnu 
bioloģijā un ļaundabīgo audzēju 
molekulāro pamatu izzināšanā, 
principiāli jaunas iespējas vēža 
ārstēšanā (akad. Jekaterina Ēren-
preisa. LR Ministru kabineta bal-
va 2013. g. Latvijas Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centrs).

M. Grīviņa-Krauze, Ulbrokas 
vidusskolas skolēnu pētījumu 

teorijas vadītāja

Labdarības  organizācija „Pa-
līdzēsim.lv” jau sesto gadu or-
ganizē akciju „Labo darbu ne-
dēļa” – nedēļu, kad īpaši aktīvi 
darām labus darbus gan paši, 
gan mudinām to darīt arī citus.

No 13. līdz 19. oktobrim Latvijā 
notika „Labo darbu nedēļa 2014”, 
kurā Stopiņu pamatskolas skolē-
ni turpināja savus labos ikdienas 
darbus, kā arī veica neikdienišķus 
darbiņus.

Sākumskolas skolēni devās 
ciemos pie saviem bijušajiem ro-
taļu biedriem uz mūsu skolas bēr-
nudārza grupiņām. Skolēni atnesa 
dāvanā savas rotaļlietas un grāma-
tas, no kurām jau ir „izauguši”.

Ceturtās klases skolēnu krā-
sainie zīmējumi iepriecināja 
Gaiļ ezera bērnu slimnīcas 1. no-
daļas bērnus.

Piektā klase pagatavoja no-

lieguma zīmes „Nemest atkritu-
mus!”, „Nevediet suņus skolas sta-
dionā!”, kuras kopā ar atkritumu 
maisiem „draudzīgi” piestiprināja 
pie kokiem no skolas līdz bērnu-
dārzam, lai cilvēki un arī paši sko-
lēni nemestu atkritumus mežā.

Sestā klase apciemoja bērnu 
sociālās aprūpes centru „Pļavnie-
ki” un aizveda skolēnu sarūpētās 
dāvanas – rotaļlietas, drēbes, sal-
dumus.

Vecāko klašu skolēni palīdzē-
ja saviem vecākiem un vecve-
cākiem sakopt mājas pagalmus, 
nokopt dārzus pēc rudens dar-
biem, izgatavoja putnu barotavas 
un novietoja mežā, grāba lapas 
skolas apkārtnē, baroja pamestos 
kaķus.

Tā varētu uzskaitīt vēl dau-
dzus labos darbus. Mūsu skolas 
skolēni saprot, ka „Bagāts nav tas, 
kas ņem, bet tas, kas dod!”.

Izglītības iestādēs

Jaunie zinātnieki 
Ulbrokas vidusskolā

„Labo darbu nedēļa”  Stopiņu pamatskolā
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Šogad Ekoskolu Globālās rīcības 
dienas notiks no 3. līdz 9. novem-
brim un tās ir saistītas ar atbildī-
ga dzīvesveida kampaņu. Otro 
gadu arī mēs, Ulbrokas vidussko-
las skolēni un darbinieki, pieda-
līsimies Rīcības dienās, iegūstot 
informāciju, nododot to tālāk, 

rīkojot zibakcijas un starpnova-
du draudzības pasākumu. Mūsu 
mērķis – pievērst uzmanību at-
bildīga dzīvesveida aspektiem ik-
dienas dzīvē.

Nedēļas nogalē (8.–9. novem-
brī) veiksim videi draudzīgu rīcī-
bu mājās.

Aicinām visas nedēļas garu-
mā ikvienu pievienoties, rīkoties 
un mest „zaļo” izaicinājumu dzī-
vot videi draudzīgāk!
Pēc www.videsfonds.lv materiāliem 

sagatavoja Ekopadome

Jau vairākus gadus Upesleju 
internātpamatskolas-rehabi-
litācijas centra kolektīvs uztur 
draudzīgas sadarbības saites 
ar Cēsu internātpamatskolu-
rehabilitācijas centru. Esam 
vairākkārt viesojušies Cēsīs, un 
Cēsu kolektīvs – mūsu skolā.

9. oktobrī uzņēmām Cēsu viesus 
mūsu skolā. Šoreiz iepazīstinājām 
draugus ar Stopiņu novadu. Tēl-
nieks Uldis Sterģis aizrāva visus 
ar interesanto stāstījumu par Līgo 
parka tapšanas vēsturi un enerģē-
tiski stiprajiem akmeņiem ar lat-
viešu rakstu zīmēm. Uzņēmumā 
„KNAUF” iepazinām mūsdienu 
tehnoloģiju pielietojumu būvnie-
cības materiālu ražošanā. Gan 
bērniem, gan skolotājiem bija 
daudz jautājumu par Stopiņu no-
vada vēsturi un attīstību.

Dienas otrajā daļā ieprieci-
nājām viesus ar koncertu, kurā 
šoreiz uzstājās skolas darbinieki: 
mūzikas terapeite Vēsma Keire ar 
savu folkgrupu, skolotājas Anita 
Martinsone un Signe Sniedze, 
speciālā pedagoģe Ludmila Oniš-
čenko, pirmsskolas pedagoģe Jū-
lija Gregžde, deju skolotāja Baiba 
Miķelsone, mūzikas skolotāja 

Lauma Vicinska-Karakona ar 
dēlu Artūru. Koncerts bija pa-
tiess baudījums ne tikai viesiem, 
bet visam Upesleju skolas kolek-
tīvam, jo ļāva iepazīt daudzus 
pedagogus no citas puses. Paldies 
visiem darbiniekiem par skaisto 
koncertu.

Tikšanās noslēguma daļā bēr-
ni izdziedājās karaoke turnīrā un 
izdejojās diskotēkā. Pedagogi dar-
bojās Sauriešu dienas centra vadī-
tājas Aijas Šibajevas vadītajā rado-
šajā darbnīcā un gatavoja dekorus 
artišoku tehnikā, dziedāja karaoke 
un tērzēja pie kafijas tases. 

Diena aizritēja nemanot. 
Prombraucot Cēsu viesi teica: 
„Uz tikšanos Cēsīs 25. oktobrī!” 
Esam uzaicināti uz Cēsu inter-
nātpamatskolas-rehabilitācijas  
centra 60 gadu jubileju.

Sarmīte Kļaviņa, 
direktores vietniece

Saulainā atvasaras piektdienā 
PII „Pienenīte” „Mārīšu” grupas 
bērnu vidū valda satraukums. 
Jau ilgi plānotā un gaidītā 
ekskursijas diena ir klāt. Bērni 
sakāpj autobusā un brauc uz 
Rīgu iepazīt tās lidostu „Rīga”. 
Ierosme braucienam radās, 
padziļināti iepazīstot katra ve-
cāka profesiju. Vecāki savas 
profesijas prezentācijai veidoja 
informatīvi ilustratīvu apskatu, 
tā arī uzzinājām, ka Toma mā-
miņa ir dispečere lidostā. Plā-
nojot rudens ekskursiju, Toma 
māmiņa atsaucīgi piekrita to 
noorganizēt savā darbavietā.

Esam klāt! Daži jau šeit pabijuši, 
dodoties ārzemju ceļojumā kopā ar 
vecākiem, bet lielākajai daļai bērnu 
šis ir pirmais lidostas apmeklē-
jums.

Pirmā iepazīšanās ar lidostu sā-
kas pie informācijas centra, tiekoties 
ar zinošo un jauko lidostas gidi. Ap-
lūkojam bagāžas nodošanas procesu, 
tai seko pirmā satrauktā tikšanās ar 
lielajiem „metāla gaisa putniem”. Pa 
lielo lidostas logu vērojam to pacel-
šanos un nolaišanos. Bērnus vērotais 
sajūsmina, atskan spiedzieni un ap-
lausi, sajūsmināti izsaucieni.

Dodamies tālāk iepazīt tik inte-
resanto un pārsteigumu pilno lidos-
tas ikdienu. Izejot cauri muitas zo-
nai, izjūtam tur valdošo stingro uz-

raudzību, tiek ievēroti visi drošības 
pasākumi, pieaugušajiem jāuzrāda 
pases, bet bērni savu identitāti ap-
liecina, nosaucot vārdu un uzvārdu.

Katrs saņemam atstarojošas 
vestes, lai mēs būtu labāk pamanā-
mi lielajā lidostas apmeklētāju pūlī. 
Un ar lidostas autobusu mums tiek 
sniegta iespēja izbraukt visu pla-
šo tās teritoriju, iepazīstot gan tās 
darbinieku ikdienas darbu, gan arī 
sajūsmināties par lidmašīnām. Pār-
liecināmies, ka tās atšķiras gan pēc 
lieluma, gan krāšņā krāsojuma, rak-
sturojot valsti, no kuras pasažieri vai 
krava atceļojusi pie mums. Mums 
veicas, un redzam arī ļoti lielu lid-
mašīnu, kas mūsu acu priekšā cēli 
piezemējas un lēni ieslīd savā stāv-
vietā. „Tik lielas lidmašīnas nemaz 
tik bieži mūsu lidostu neapciemo,” 
stāsta mūsu jaukā gide.

Bērni vēro lidostas darbinieku 
profesionālo, pārdomāto un saska-
ņoto rosību, sagaidot lidmašīnas 
un pavadot tās tālajā ceļā.

Paldies Toma māmiņai par 
noorganizēto ekskursiju un atsau-
cīgajiem lidostas darbiniekiem par 
silto uzņemšanu! Ļoti iespējams, 
ka kādam no „Mārīšu” grupas 
bērniem vērotais rosinās centīgi 
mācīties, lai izaugot kļūtu par lid-
mašīnas pilotu!

Sandra Pavasare, 
Anita Circene, 

,„mārīšu” grupas skolotājas

Cēsu viesi Upeslejās

„Mārīšu” grupas 
ekskursija uz Rīgas lidostu

Globālās rīcības dienas 
Ulbrokas vidusskolā
Globālā rīcības diena ir Starptautiskā Vides izglītības fonda 
(„Foundation for Environmental education”) Ekoskolu program-
mas iniciatīva, kas aicina jauniešus būt par pārmaiņu ierosi-
nātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties šo pār-
maiņu sasniegšanā. Ik gadu tajās piedalās vairāk nekā desmit 
miljoni skolēnu visā pasaulē, organizējot pasākumus, kuros 
jaunieši aktualizē jautājumus par videi draudzīgu dzīvesveidu, 
kā arī iesaista pasākumos sabiedrību.

Izglītības iestādēs
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Izglītības iestādēs

Tradicionāli Miķeļdienu svin 
29. septembrī, kad saule pa-
griežas uz ziemas pusi. Tie ir 
rudens saulgrieži. Šie svētki 
ir cieši saistīti ar ražas novāk-
šanu. Arī mūsu iestādes bērni 
to labi zina, jo katru gadu šie 
svētki tiek godināti. Ieskandi-
not Miķeļdienu, mūsu iestādē 
notiek dažnedažādas aktivi-
tātes:

• tradicionāli, sadarbojoties ar 
vecākiem, tie ir dažādi no rudens 
veltēm darināti paklāji āra lauku-
miņos;
• dažās grupiņās tiek organizē-
ti Miķeļdienas gadatirgi, kuros 
bērni pārdod pašaudzētas vai 
pašdarinātas lietas, savukārt pir-
cēji ir vecāki, draugi un skolotāji. 
„Valūta”, ar ko Miķeļdienas tirgū 
norēķināties, ir salasītās zīles un 
kastaņi;
• grupiņās tiek veidotas dažādas 
izstādes, kurās var aplūkot krā-
sainas un bagātīgas rudens veltes 
un to dažādību;
• savukārt citas grupiņas ieskan-
dina Miķeļdienu ar teatrālu svēt-
ku svinēšanu.

Šajā mācību gadā tieši Miķeļ-
dienā – 29. septembrī – „Taurenī-
ši”, „Burtiņi”, „Knīpas un knau-

ķi”, kā arī „Spārītes” tika aicināti 
kopīgi izzināt, izdziedāt, izspēlēt 
un izgaršot šos svētkus. Kā tas 
notika?

Bērnus sagaidīja pats Miķe-
lis, kurš ķerrā bija sev līdzi atve-
dis ēdelīgo palaidni āzīti Jumīti. 
Iedomājieties tik! Āzītis bija sa-
strādājis dažādas blēņas! Bērni 
pastāstīja āzītim, kāda ir laba un 
kāda ir slikta uzvedība, un ko-
pīgi secināja, ka „labi darbi nes 
saldus augļus”. Šajā reizē ar rota-
ļu, ticējumu un mīklu palīdzību 
bērni izzināja rudens saulgriežu 
tradīcijas un visi kopīgi izspēlēja 
teātri par lielo ķirbi. Tad nu bija 
liela jautrība – palīdzēt vectēti-
ņam nāca dažādi tēli: vecmāmi-
ņa, mazmeitiņa, sunītis, kaķīši 
un pelītes. Pašu lielāko prieku 
radīja kopīgā darbošanās – tajā 
„maskojās” un iesaistījās ikkatrs 
klātesošais: bērni, audzinātājas 
un auklītes.

Liels paldies jums, vecāki, par 
palīdzību galvas masku sagata-
vošanā un bagātīgo rudens velšu 
degustāciju klāstu. Pateicoties 
kopīgajai sadarbībai, mūsu bērni 
pilnvērtīgi varēja izzināt Miķeļ-
dienas tradīcijas.

Savukārt paši mazākie bērni-
ņi – „Podziņas” un „Skudriņas” –  
savus pirmos svētkus mūsu 

„Pienenītē” tika aicināti ieskan-
dināt kopīgi ar vecākiem. Šis ir 
satraucošs laiks mums visiem –  
gan mazajiem bērniņiem, gan 
jums, vecāki, un arī mums –  
iestādes darbiniekiem. Gaisā vir-
mo satraukums, nedrošība, un, 
lai to kliedētu, rudens svētki tika 
organizēti grupiņas telpās, jo šī 
vide bērniņiem ir jau iepazīta. Lai 
būtu drošāk mazajām sirsniņām, 
aicinājām palīgos viņu vecākus. 
Paldies jums par lielo atbalstu un 
līdzdarbošanos dažādajās aktivi-
tātēs!

Kas tad ir svētki bez viesiem 
un dāvanām? Visiem par pārstei-
gumu pie bērniem ciemos atnāca 
daži meža dzīvnieki. Pirmais bija 
lāčuks, kurš atnesa kastaņus, lai 
tos kopīgi ar vecāku atbalstu sa-
vērtu virtenēs. Ezītis atnesa pilnu 
grozu ar sēnēm. Tās tika saskai-
tītas un sašķirotas. Arī vāverīte 
bērniem bija sarūpējusi pārstei-
gumu – skanošus lazdu riekstus! 
Savukārt vecāki bija sagādājuši 
veselīgu un gardu mielastu – 
dzērvenes, burkānus, puķkāpos-
tus, gurķus un citas rudens veltes.

Paldies visiem par sadarbību 
un kopīgu svētku sajūtas radīša-
nu –

Agnese Ušacka, PII „Pienenīte” 
mūzikas skolotāja

Ieskandinām Miķeļdienu!

Stopiņu pamatskolas pirms-
skolas grupu pasākumu plānā 
bija ļoti interesanta, radoša 
nedēļa par to, kā rodas mai-
zīte. No kurienes to iegūst? 
Kā tā izaug un veidojas, kā tā 
bagātina mūsu kultūras tra-
dīcijas un cik tomēr svarīga 
un neatņemama sastāvdaļa 
tā ir mūsu mielastam. Saga-
tavošanas grupas „Taurenīši” 
bērniem bija iespēja doties 
ekskursijā uz ceptuvi, kur vi-
ņiem interesanti un saprota-
mi izstāstīja par to, kā maize, 
pīrādziņi, cepumi un bulciņas 
nonāk uz galda.

Kā bērniem, tā arī pieaugušajiem 
bija interesanti pavērot šo ilgo un 
rūpīgo procesu. Jo ir pierasts, ka 
ik dienu veikalā viegli var iegā-
dāties svaigu maizīti. Tomēr, cik 
liels darbs un mīlestība tiek iegul-
dīta maizītes ceļā uz galdu, par to 
bieži vien neiedomājamies. Bērni 
uzdeva jautājumus par to, kas vi-
ņus interesēja un nebija zināms. 
Un pēc izzinošās ekskursijas bija 
iespēja nogaršot tikko ceptu mai-
zīti un cepumus. Mazliet bērni 
jau ielūkojās arī Ziemassvētku 
brīnumos un nogaršoja jauno pi-
parkūku mīklu. Tas bija burvīgs 
pārsteigums kā lieliem, tā ma-
ziem.

Atgriežoties mājās, grupiņas 

„Taurenīši” audzinātājas kopā ar 
bērniem un vecākiem organizēja 
izstādi „Maize uz galda – tas ir 
mūsu prieks!”. Ciemos tika uzai-
cināti bērni arī no citām Stopiņu 
pamatskolas grupām. Bērniem 
un audzinātājām bija iespēja uz-
zināt par to, kā maize nonāk uz 
mūsu galda. Ar interesantu spē-
ļu palīdzību bija iespēja pagar-
šot vecāku sarūpētos cepumus, 
kūciņas, maizīti, piparkūkas un 
baranciņas. Ieklausījāmies bērnu 
stāstījumos par to, kā viņi gatavo-
jās izstādei, kā kopā ar māmiņām 
un vecmāmiņām gatavoja šos 
gardumus. 

Un kā gan var stāstīt par mai-
zi, nepamēģinot pašiem to izcept! 
Tādu iespēju bērniem piedāvāja 
viņu vecāki, atnesot uz bērnu-
dārzu maizes cepeškrāsni. Tajā 
jau no agra rīta gatavojās maizī-
te. Bērni vēroja visu procesu, un 
šī kopējā maizes cepšana atnesa 
daudz prieka bērniem un arī pe-
dagogiem. Silta maizīte silda arī 
sirsniņas!

Izstādē tika pateikts daudz 
labu vārdu par maizi kā par ļoti 
lielo vērtību cilvēkam. Izstāde ra-
dīja daudz prieka, pozitīvu emo-
ciju kā grupiņas saimniekiem, tā 
arī viesiem. Paldies maizītei!

Neļa Robermane,
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas 

grupu skolotāja

2014. gada 18. oktobrī dienas 
centrā „Līči” norisinājās spēļu 
turnīrs galda tenisā. 

Jau no pavasara dienas centrā 
ir entuziasti, kas centīgi trenē-
jas šajā spēlē, lai vēlāk varētu 
sacen sties un noskaidrot labā-
ko. 18. novembra pēcpusdienā 
brīvā, draudzīgā atmosfērā tika 
noskaidrots dienas centra galda 
tenisa „olimpiskais sešinieks”. 
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņē-
ma medaļas, 1.–6. vietas ieguvē-
ji – vitamīniem bagāto veiksmes 
augli. Pirmās vietas absolūtais 
čempions iepriecināja pēdējās 
vietas ieguvēju un dāvanā viņam 
pasniedza galda tenisa raketi, lai 

nezustu entuziasms un būtu mēr-
ķis, pēc kā tiekties.

Paldies Jauniešu domei par at-
balstu spēļu tiesāšanā un punktu 

skaitīšanā! Uz tikšanos nākamajā 
spēļu turnīrā!

Zanda Pelše, 
dienas centra „Līči”  vadītāja

Šā gada 25. oktobrī jau otro 
reizi šajā rudenī dienas cen-
trā „Līči” tikās vietējie garšas 
meistari pieredzes apmaiņas 
pasākumā „Pankūkas manā 
virtuvē”. 

Šajā dienā dienas centrā bija ie-
spēja degustēt dažādas mājās ga-
tavotas pankūkas, dalīties recep-
tēs, dažādos virtuves un garšas 
noslēpumos, lai pilnveidotu sevi 
un pabūtu kopā ar citiem entuzi-
astiem, kam interesē receptes un 
jaunas idejas garšas pasaulē. No-
garšojām divu veidu kartupeļu 
pankūkas ar dažādām piedevām, 
divu veidu ābolu pankūkas, ze-
meņu – biezpiena pankūkas, pil-

dītās pankūkas. Pagājušajā mēne-
sī tikāmies šāda veida pasākumā 
„Rudens dārzā un burciņās”, kad 
bija iespēja dalīties pieredzē ievā-
rījumu gatavošanā, konservēša-
nā, marinēšanā u.c.

Paldies aktīvajām dalībnie-
cēm par uzņēmību, centību, ak-
tīvu iesaistīšanos. Dienas centrā 
jau varam sākt veidot recepšu 
grāmatu ar izcilākajām Līču ie-
dzīvotāju receptēm.

Tā kā latvieši ir ēdāju tauta, 
tad šādu pieredzes apmaiņas pa-
sākumu turpināsim arī nākotnē, 
cerot, ka pievienosies vēl vairāk 
garšas baudītāju.

Zanda Pelše, 
dienas centra „Līči” vadītāja

Galda teniss dienas centrā „Līči” Garšas meistari dienas centrā „Līči”
Dienas centros

Kā maizīte nonāk uz galda?
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Dienas centros

Košās zeltītās krāsas, kuras 
mūs priecē katru rudeni, cen-
tāmies ienest arī savās telpās –  
dienas centrā „Ulbroka”. 

Tā katru ceturtdienas vakaru 
dienas centrā notiek floristikas 
nodarbības, un šajā laikā, var 
teikt, ka daļa meža un dārza ie-
nāk mūsu centrā. Nodarbību lai-
kā esam mācījušies pareizi veidot 
ziedu pušķus, kompozīcijas no 
klūgām ar oāzē veidotu ziedu 
kārtojumu, ar krāsainajām ru-
dens lapām greznojuši putuplasta 
formas, izgatavojuši rudens rožu 
pušķus un kļavu lapu cepures, no 
klūgām un sūnām veidojuši ragu, 
kas savu formu un krāsu nemai-
nīs ilgu laiku, vien atliek katros 
svētkos izrotāt, lai radītu attiecīgo 
svētku noskaņu savās mājās. Kat-
ra floristikas nodarbība ir īpaša 
un iemāca katram tā dalībniekam 
dažādas floristikas mākslas nian-
ses. Floristikas nodarbības vēl 
turpināsies līdz novembra bei-
gām, kuru nobeigumā jau gata-
vosimies Ziemassvētkiem, kopā 
veidosim adventes vainagus un 
Ziemassvētku dekorus, lai katrs 
no mums savām rokām varētu 
radīt un veidot svētku sajūtu savā 
mājā. Ikviens, kam ir interese, var 

pievienoties šīm nodarbībām, jo 
katrā no tām ir jauns uzdevums, 
ko iemācīties uzmeistarot.

Noslēgumam tuvojas projekts 
„Stopiņu māmiņu radošā izglīto-
šanās biedrībā „Māra””, kuru at-
balsta Borisa un Ināras Teterevu 

fonds. Projekta ietvaros Ulbrokas 
un Sauriešu dienas centros no-
vembrī sestdienās vēl pāris reizes 
būs iespējams apgūt zīda apglez-
nošanu (skatīt sludinājuma sa-
daļu). Šajās nodarbībās projekta 
dalībnieces, kuras apguva šo no-

darbošanos, varēs padalīties ar 
zināšanām un viena otrai ierādīt 
zīda apgleznošanas mākslas pa-
matus. 

Novembrī un decembrī treš-
dienu vakaros no 18.00 līdz 20.00 
dienas centrā plānojam uzsākt 8 

nodarbību ciklu „Stikla darbnī-
ca”, kuras laikā gatavosim dažādu 
formu stikla priekšmetus, kurus 
pēc tam apgleznosim, greznosim 
ar plastiku un struktūrpastu, ko-
dināsim un mēģināsim arī skaisti 
iegravēt. Šī būtu lieliska iespēja 
apmeklēt šādu darbnīcu, lai jau 
laikus varētu sagatavot dāvanas 
saviem mīļajiem Ziemassvētkos. 

Lai gan Ulbrokas ciems ir iz-
gaismots, tomēr, kā paredz satik-
smes noteikumi, diennakts tum-
šajā laikā ikvienam ir nepiecie-
šams atstarotājs, lai cilvēks būtu 
pamanāms. Otrdienu pēcpusdie-
nās turpināsim no atstarojošām 
lentēm gatavot dažādu formu at-
starotājus, kas ļaus drošāk justies 
uz ielas. Tā kā lentes ir krāsainas, 
ir viegli izgatavot atstarotāju mūsu 
Latvijas valsts karoga krāsās, ko arī 
bērni un jaunieši ar prieku izvēlas 
uzmeistarot. Kaut ar nelielu sim-
boliku pie jakas atloka vai kapuces 
tiks sagaidīts mums tik valstiski 
svarīgais novembris, kurā atzīmē-
jam un svinam nozīmīgus valsts 
svētkus: 11. novembrī – Lāčplēša 
dienu un 18. novembrī – Latvijas 
Republikas proklamēšanas gada-
dienu. 

Anda Višķere,
 Ulbrokas dienas centra vadītāja

Sauriešu dienas centrā ok-
tobrī uzsākām savas aktivitā-
tes ar radošajām darbnīcām. 
Šogad ir piebiedrojušies ļoti 
daudz jaunu mazo dalībnie-
ku, kuri ar lielu interesi darbo-
jas radošajās aktivitātēs. Bēr-
ni varēja apgūt kvilinga lokš-
ņu locīšanas tehniku un paga-
tavotās atklātnītes Skolotāju 
dienā dāvināt skolotājiem un 
bērnudārza audzinātājām.

Ļoti interesanti tika pavadīta 
Kosmosa diena, kur dalībnieki 
saņēma interesantu un izsmeļo-
šu informāciju par mūsu Saules 
sistēmu, par planētām, kā tās 
izvietotas, u.c. informāciju. No-
darbību nobeigumā visi zīmēja 
uz asfalta planētas, kas ļāva fan-
tazēt un attēlot kosmosa pasauli. 
Interesanta bija pēcpusdiena par 
Indijas tradīcijām, kur iepazinā-
mies ar indiešu Jauno gadu Divali,  
uzzinājām leģendas, kas saistītas 
ar šiem svētkiem, ēdām saldos 
gardumus. Pasākuma noslēgumā 
dalībnieki zīmēja Rangoli man-
dalas, tās pabeidzot, uz katra zī-
mējuma tika iedegta svecīte, kas 
apstaroja pašu zīmētās mandalas 
un deva iespēju izprast pasauli, 
sajust skaistumu visapkārt. No-
darbību laikā iepazināmies ar  
S. Rēriha mākslu, kurš ļoti mīlē-
ja Indiju, un ar viņa gleznu pa-
līdzību uzzinājām par šīs valsts 

tradīcijām, skaistumu, krāsu 
daudzveidību. Paldies nodarbību 
vadītājai Irinai Šmiģeļskai par in-
teresantajām nodarbībām.

Dzīvnieku aizsardzības die-
nā atcerējāmies, kā apmeklējām 
Līču dzīvnieku patversmi „Ulu-
bele”, pastāstījām viens otram par 
saviem mājdzīvniekiem – saviem 
mīluļiem –, un noslēgumā katrs 
pagatavoja sev stilīgas rokassprā-
dzes. Tā kā no dienas centra ir 
aizbraucis jau otrais brīvprātī-
gais jaunietis, tad Starptautiskajā 
pasta dienā visi kopīgi rakstījām 
lielas pateicības vēstules saviem 
draugiem – brīvprātīgajiem jau-
niešiem: Aleksandro no Spānijas 
un Diānai no Moldāvijas. Paš-
reiz gatavojamies sagaidīt jaunu 
brīvprātīgo jaunieti no Spānijas –  
Kristiānu, aicinām visus uz sagai-
dīšanas ballīti.

Ir liels prieks, ka bērni un sko-
lēni ar tik lielu interesi nodarbo-
jas stikla, dekupāžas nodarbībās, 

trauku izgatavošanā no korķa 
materiāla. Arī turpmāk bērniem 
un skolēniem tiks rīkotas radošās 
darbnīcas, kurās aicinām kopā 
piedalīties arī māmiņas.

Oktobrī beidzās Stopiņu no-
vada domes finansētais projekts 
„Vasaras iedvesma”, kura ietvaros 
varēja apgūt gleznošanas pras-
mes un iemaņas mākslinieces 
Maijas Brašmanes vadībā. Četru 
dienu plenērs noslēdzās ar izstā-
di dienas centrā „Saurieši”, kuru 
var aplūkot līdz 7. novembrim. 
Dienas centrā „Saurieši” tika 
pavadītas 4 gleznošanas plenēra 
dienas. Šajā laika posmā projekta 
dalībnieki guva jaunus iespaidus, 
nostiprināja jau iepriekš iegūtās 
zināšanas, daži mācījās gleznot 
no pirmsākumiem. Nodarbībās 
tika dota iespēja novērtēt savas 
prasmes, emocionāli izpausties, 
apgūt glezniecības žanrus, iepa-
zīt glezniecības tehnikas, apgūt 
krāsu mācības pamatus, izprast 
dabas formas, ainavas uzbūvi. 
Vienā nodarbībā katram dalīb-
niekam tapa vairāki darbi. Da-
lībnieki iemācījās saskatīt dabas 
procesos harmoniju, prast prie-
cāties par to. Nodarbības notika 
brīvā dabā, un tajās piedalījās 
Sauriešu un Upesleju iedzīvotāji. 
Fotogalerija: http://www.stopini.
lv/public/36763.html. 

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas centra vadītāja

Oktobrī Stopiņu novadā nori-
sinājās Veselības nedēļas ak-
tivitātes.

8. oktobrī Ulbrokas Sporta kom-
pleksa stadionā norisinājās vese-
lības skrējiens, kurā piedalījās un 
labus rezultātus guva gan lieli, gan 
mazi: vīriešu konkurencē 1. vietā –  
Gatis Krasovskis, 2. vietā – Raivis 
Arčs un 3. vietā – Atis Verden-
hofs. Sievietēm: 1. vietā – Elīna 
Siliņa, 2. vietā – Evita Arča. Ma-
zajiem, sacenšoties vecuma grupā 
no 4 līdz 6 gadiem, 1. vieta Lienei 
Avotiņai, 2. vieta Elzai Avotiņai,  
3. vieta Sofijai Verdenhofai. Vecu-
ma grupā 7 gadi un vecāki bērni: 
1. vieta Annijai Arčai un 2. vieta 
Šarlotei Verdenhofai.

11. oktobrī Ulbrokas dienas 
centrs sadarbībā ar Ulbrokas Spor-
ta kompleksu rīkoja novada nūjo-
tāju braucienu uz Siguldu, lai iz-
baudītu nūjošanu pa kalnainajām 
Gaujas senlejas takām. Ar jaunāko 
tehnoloģiju palīdzību tika konsta-
tēts, ka kopā mūsu pārgājiens bija 
14 km garš. Lai arī nogurums pēc 
šādas staigāšanas ir liels, taču iegu-
vumu ir daudz: labs garastāvoklis, 
enerģijas pieplūdums, par 46% 
vairāk sadedzinātu kaloriju, nekā 
vienkārši soļojot bez nūjām, kā arī 
stresa mazināšanās.

Ainārs Vaičulens, 
sporta organizators,

Anda Višķere, 
Ulbrokas dienas 

centra vadītāja

Sports
Veselības nedēļa Stopiņu novadā Krāsainais oktobris Sauriešu dienas centrā

Iekrāsojam rudenīgās aktivitātēs dienas centra „Ulbroka” ikdienu!

GALDA TENISA 
NODARBĪBAS JAUNIEŠIEM UN PIEAUGUŠAJIEM

No 10. novembra Ulbrokas Sporta kompleksā 

Aicinām pieteikties visus interesentus.
Pieteikšanās pirmajā nodarbībā – 10. novembrī plkst.20.00 

Ulbrokas Sporta kompleksa mazajā zālē.
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26. oktobrī Pierīgas novadu 
sporta spēļu peldēšanas sa-
censībās Stopiņu novada ko-
manda guva uzvaru jau otro 
gadu pēc kārtas. Sacensību 
dalībnieki sacentās 50 met-
ru brīvā stila peldējumā pie-
cās vecuma grupās un 4x50 
metru jauktajā kompleksajā 
stafetē. Kopā sacensībās pie-
dalījās vairāk nekā 80 dalīb-
nieku no septiņiem Pierīgas 
novadiem.

Stopiņu novada peldētāju ko-
mandas dalībnieku rezultāti: 
vecuma grupā 1985./98. g.dz. 
otro vietu dāmu konkurencē 
izcīnīja Agnese Ozola, bet vī-
riem trešo vietu – Arvis Aigars. 
Otrajā vecuma grupā (1975./84. 
g.dz.) labākos rezultātus sasnie-

dza Līga Libere, trešajā grupā 
(1965./74. g.dz.) dubultuzvara Ilzei 
Aigarei un Jurim Bulkinam. Ce-
turtajā grupā (1955./64. g.dz.) in-
dividuālās uzvaras izcīnīja Edgars 
Ozoliņš, bet vecākajā piektajā gru-
pā (1954. g.dz. un vecāki) pirmā 
vieta Vitālijam Barnolickim. Arī 
sacensībās 4x50 metru komplek-
sajā stafetē uzvaru svinēja Stopiņu 
novada peldētāju komanda – Vik-
tors Komarovs, Irina Vaitone, Alvis 
Aigars un Ilze Aigare.

Apsveicam mūsu peldētā-
jus ar gūtajiem panākumiem un 
izsakām pateicību peldēšanas 
komandas kapteinim Viktoram 
Komarovam par veiksmīgas ko-
mandas organizēšanu!

Stopiņu peldbaseina 
administrācija un Stopiņu 

novada pašvaldība

Šosezon par čempiona titulu 
cīnīsies septiņas komandas –  
Stopiņu NHK, SK „Latgols”, 
LSPA, Dobeles SS/REIR, Sa-
laspils SS, LAT-98 un Skrīveru 
vienības. Pagājušās sezonas 
Stopiņu NHK sieviešu hand-
bola komanda, kura atguva 
čempiona titulu pēc gada, 
šogad startēs čempionātā ar 
pavisam citu sastāvu. 

Komandu kopumā uz nenoteiktu 
laiku ir atstājušas pavisam desmit 
spēlētājas. Neskatoties uz to, Gin-
tas Ozoliņas vadītā komanda ir 
nokomplektējusi sastāvu, un tai ir 
pievienojušās jaunas spēlētājas –  
Ineta Lazdiņa, Daina Sergejeva, 
Gita Brodzinska, Annija Dežuro-
va, Dace Nīce, Jelizavete Poriete 
un Līga Pozņaka.

„Salīdzinot ar iepriekšējo se-
zonu, sastāvs ir krietni mainījies, 
taču tas nekādi neietekmē koman-
das cīņassparu, jo katra no spēlē-
tājām ir ieguvums, un mums tas ir 
jāizmanto,” uzsver Stopiņu NHK 
trenere Ginta Ozoliņa.

Stopiņu NHK sezonu atklā-
jām 4. oktobrī Ulbrokas Sporta 
kompleksā. Pirmā spēle bija ļoti 
atbildīga un grūta, jo komandai 
bija jātiekas ar pagājušās sezonas 
sudraba medaļas ieguvējām SK 
„Latgols” vienību (atgādinām, 

ka iepriekšējās sezonas finālā 
sacentās Stopiņu NHK un SK 
„Latgols” vienības, uzvarētājas 
tika noskaidrotsa trīs spēļu sē-
rijā, un ar rezultātu 3:1 čempio-
nātā triumfēja Stopiņu NHK). 
Komanda bija gatavojusies šai 
spēlei, jo zināja, ka uzvara nenāks 
viegli, taču kopīgiem spēkiem 
uzvara tika izcīnīta ar rezultātu –  
29:27. Diemžēl šajā spēlē viena 
no rezultatīvākajām spēlētājām 
Elita Ekkerte guva ceļa traumu 
un, visticamāk, komandai pievie-
nosies tikai nākamo sezonu. Arī 
nākamā čempionāta spēle nesolī-
jās būt viegla, jo nācās spēlēt pret 
LSPA komandu, pagājušās sezo-
nas bronzas medaļniecēm, taču 
arī šoreiz komanda noskaņojās 
un izcīnīja uzvaru ar 21:18. Tre-
šajā spēlē Stopiņu NHK tikās ar 
Dobeles SS/REIR komandu, tika 
piedzīvots pirmais zaudējums – 
25:30. „Komandai ir jāsaprot, ka 
sastāvs ir mainījies un mums jā-
piedomā vairāk pie aizsardzības 
nekā uzbrukuma. Meitenes ir pie-
radušas gūt pārliecinošas uzvaras 
un dažreiz varbūt ne līdz galam 
noskaņojas it kā uz tām nosacīti 
„vieglajām” spēlēm. Šis zaudējums 
būs laba mācība, izanalizēsim spē-
li, savas kļūdas un mācīsimies no 
tām,” secina Ginta Ozoliņa.

Latvijas sieviešu handbola čem-

pionāta izspēle neatšķirsies no pagā-
jušā gada, tiks aizvadīts trīs apļu tur-
nīrs. Izslēgšanas spēļu pusfināliem 
automātiski kvalificēsies regulārā 
turnīra divas labākās komandas, bet 
vienības, kas izcīnījušas no trešās līdz 
sestajai vietai, aizvadīs ceturtdaļfinā-
lus (3. vieta – 6. vieta un 4. vieta – 5. 
vieta). Ceturtdaļfinālā uzvarētājas 
tiks noskaidrotas divu spēļu summā, 
pusfinālā, finālā un spēlē par trešo 
vietu – sērijā līdz divām uzvarām. 
„Komandas mērķis ir nosargāt čem-
piona titulu. Pašlaik koncentrēsimies 
uz regulāro čempionātu, spēlēsim tā, 
lai tiktu pusfinālā, un tad, protams, 
finālā. Domājams, ka uz fināliem 
mums pievienosies spēlētājas, kuras 
šobrīd nevar palīdzēt,” stāsta Stopiņu 
NHK galvenā un pagājušā gada la-
bākā sieviešu handbola trenere Lat-
vijā Ginta Ozoliņa.

Stopiņu NHK ir vienīgā ko-
manda Latvijas sieviešu handbo-
la čempionāta vēsturē, kuras par 
čempionēm ir kļuvušas septiņas 
reizes. Komandu visu šo sezonu 
garumā ir atbalstījusi Stopiņu no-
vada dome.

Stopiņu NHK komandas 
sastāvs: Ivita Asare, Elza Seržan-
te, Daina Sergejeva, Jelizavete 
Poriete, Annija Dežurova, Gita 
Brodzinska, Līga Pozņaka, Ineta 
Lazdiņa, Dace Nīce.

Elza Seržante

Sācies 2014./2015. gada Latvijas sieviešu 
čempionāts handbolā

Jau otro gadu mūsu 
peldētāji labākie Pierīgā

Sports

Sludinājumi
Projekta „Gudriem skolēniem izglītoti vecāki” 
ietvaros Ulbrokas vidusskolas 3. stāva zālē notiks 
izglītojošas lekcijas vecākiem: 
5. novembrī plkst. 18.40 „Vecāku strīdi un šķiršanās”, lektore Gunta Vītola.

19. novembrī plkst. 18.40 „bērna melošana”, lektore Vita Valdmane.
Iepriekšējo lekciju aprakstus lasiet: http://www.stopini.lv/public/33471.html. 

Rudens krāsu paletē gleznotājas 
Maijas Tabakas (1939) daiļradei 
veltīta tematiskā izstāde 
„Portrets. Telpa. Laiks”.

20. gadsimta 70. gadu glezniecī-
bas tendences ir citādas mākslas 
un realitātes atklāsmes, kas no-
jauc žanru robežu ieviešanu un 
rada brīvākas telpas un laika uz-
tveri. 

Savu iedomu inscenējumi 
Maijas Tabakas darbos atstāj pa-
liekošu vietu latviešu glezniecībā 
un Eiropas mākslā. To raksturo 
māksliniecei piemītošais laikme-
ta vides raksturojums, asredzība, 
attēlotās personības psiholoģis-
kais raksturojums, intelektuālā 
un emocionālā mākslinieciskā 
darba klātesamība.

Rakstniekam 
Kārlim Skalbem – 135.
Latviskās apziņas pūrā bagāts 
mūžs, jūtīgs un sirds gudrs lite-
rārais mantojums, galvenokārt 

pateicoties literārajām pasakām, 
emocionāli tēlainai valodai. Sko-
lotājs un sabiedriski politisks dar-
binieks. Latvijas valstiskuma vei-
dotājs. Tematiskā izstāde „Jūtu un 
domu ugunskurs” Latvijas valsts 
un Kārļa Skalbes (1879–1945) 
dzimšanas dienas mēnesī, lai ir 
kopīga atbildība, piederība laikam 
un vietai, kurā dzīvojam.

Ikgadējā Ziemeļvalstu Bibliotēku 
nedēļas „Krēslas stunda” 
lasītājiem piedāvā vakaru par 
tēmu „Troļļi Ziemeļvalstīs”.
Pirmdien, 10. novembrī, plkst. 
18.00, sēžot pie kafijas vai tējas tases, 
priecēsim acis ar Instagram fotoattēlu 
galeriju. Literārajā lasījumā klausīsi-

Izstāde
Runā ar darbiem – tā ir stiprākā 
un labākā valoda
/K. Skalbe/
Rakstniekam Kārlim Skalbem – 
135 (1879–1945)

Pasākumi:
„Laba tā diena, kas nodzīvota,
Kurai jau galvā zvaigžņu rota.”
/K. Skalbe/
11. un 12. novembrī Sauriešu 
bibliotēkā Stopiņu pamatskolas 
PII grupu „Zīļuki” un „Taurenī-
ši” bērniem pasākums, Latvijas 
Republikas 96. gadadienu gaidot.

„Troļļu spēles 
vai spēles ar troļļiem?”
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 
ietvaros 13. novembrī Rīta stun-
da kopā ar Stopiņu pamatskolas 
audzēkņiem.

Novembra aktualitātes Ulbrokas bibliotēkā Novembra aktualitātes 
Sauriešu bibliotēkā

mies fragmentus no Stēfana Spjuta 
grāmatas „Stallo”, kuras troļļi ir ļoti 
ziemeļnieciski – nedaudz baisi. Mi-
nēsim arī pasakas un daiļliteratūras 
darbus. Mēģināsim sameklēt un rak-
sturot to līdziniekus šeit pat – Latvijā. 
Varbūt arī jūsu mājās mīt viens vai 
vairāki troļļi? Aicinām tos paņemt 
līdzi „Troļļu gājienā” uz bibliotēku. 
Visi laipni aicināti!

Pieteikšanās Stopiņu novada 
Ulbrokas bibliotēkā vai pa tāl-
runi 67910503.

Nacionālā teātra izrādes 
„MEITENES” 
kolektīvs apmeklējums.
Svētdien, 14. decembrī, plkst. 
18.30 Aktieru zālē. Meiteņu uz-

burtais stāsts ir par dzīvi, mīlestī-
bu, vilšanos, par ilgām un pārlie-
cību mainīt pasauli.

Izrādes režisors Elmārs Seņ-
kovs, scenogrāfs Aigars Ozoliņš. 
Lomās astoņas aktrises ar dzīves 
garšu un meitene Agate Zem-
niece. Izrāde ir 2012./2013. gada 
sezonas „Spēlmaņu nakts” pre-
tendente nominācijās „Gada lat-
viešu autora darba iestudējums” 
un „Gada režisors”. 

Pieteikšanās un samaksa 
Ulbrokas bibliotēkā līdz 24. no-
vembrim.



DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
4. novembrī plkst. 16.00 dziesmu 
ģenerālmēģinājums vakara ballītei.
5. novembrī plkst. 16.00 vakara 
ballīte, sagaidot brīvprātīgo jau-
nieti Kristiānu no Spānijas. 
4., 11., 12. un 19. novembrī plkst. 
18.00 floristikas nodarbības. Vada 
floriste Kristīne Burkovska. 
6. novembrī plkst. 15.00 gleznu, 
dekoru veidošana ar noņemamām 
plēvīškrāsām. Zīmējums pēc no-
žūšanas pārlīmējams uz stikla, flī-
zītēm vannas istabā, glāzēm u.c.
7. novembrī plkst. 15.00 sagatavo-
sim, savāksim dabas materiālus de-
koratīvo pasaku mājiņu gatavošanai. 
8. novembrī plkst. 11.00 Mārtiņ-
dienas tradīcijas, ticējumi, laika pa-
reģošana un ēdienu receptes, spēles.
8. novembrī plkst. 13.00 artišoka 
tehnikas nodarbības. Lūgums ie-
priekš pieteikties uz nodarbībām.
11. novembrī Lāčplēša diena – 
dienas centra noformēšana pie-
miņas dienai, pasākums, svecīšu 
aizdegšana.
13. novembrī plkst. 15.00 zīmē-
jumu-glezniņu veidošana ar pū-
šamajiem flomāsteriem.
14. novembrī plkst. 15.00 deko-
ratīvo pasaku mājiņu izgatavoša-
na. Nodarbības vada psiholoģe 
Irina Šmiģelska un brīvprātīgais 
jaunietis no Spānijas Kristiāns.
15. novembrī plkst. 11.00 Lat-
vijas Republikas Proklamēšanas 
dienai veltīts tematisks pasākums 
ar svētku kliņģeri. 
15. un 22. novembrī plkst. 12.00 
krāsaino smilšu mandalu veido-
šanas semināri. Nodarbības vada 
Dace Siliņa. Lūdzam iepriekš pie-
teikties uz nodarbībām.
21. novembrī plkst. 15.00 pasa-
ku terapijas nodarbības. 
29. novembrī plkst. 12.00 zīda 
apgleznošana.
Aicinām pieteikties Stopiņu no-
vada iedzīvotājus, kuri vēlētos 
apgūt latviešu valodas prasmes.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
No 4. novembra līdz 8. novem-
brim stilizētu Mārtiņdienas de-
koru veidošana.
Otrdienu pēcpusdienās atstaro-
tāju gatavošana.

Sākot ar 5. novembri, trešdienās 
no 18.00 līdz 20.00 astoņu no-
darbību cikls „Stikla darbnīca”, 
nodarbības vadīs A. Dobrjanska.
Ceturtdienās no 18.00 līdz 
20.00 floristikas nodarbības pro-
fesionālas floristes vadībā.
15. novembrī – Latvijas svētku 
priekšvakarā tematiska pēcpus-
diena ar svētku kliņģeri.
Otrdienās un ceturtdienās no 
12.00 līdz 13.45 nūjošana, nūjas 
nodrošina dienas centrs.
Sestdienās no 10.00 aicinām uz 
radošo nodarbību rītiem – dažādu 
rotu veidu gatavošana, zīda apglez-
nošana ar Teterevu fonda atbalstu.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
10. novembrī plkst. 18.00 Mār-
tiņdienas jautro budēlīšu vakars –  
„Kas dimd, kas rīb pa istabiņu? 
Mārtiņa gailīši dancīti veda...”.
11. novembrī plkst. 18.00 – Lāč-
plēša dienai veltīts lāpu gājiens uz 
1919.g. kritušo karavīru kapiem 
kopā ar Jauniešu domi.
14. novembrī plkst. 18.00 Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai 
veltītas radošās darbnīcas „Es mīlu 
Latviju” kopā ar Jauniešu domi.
Katru dienu no 1. līdz 8. novem-
brim no plkst. 16.00 līdz 19.00 –  
lukturīšu gatavošana Lāčplēša 
dienas pasākumam; Mārtiņdie-
nas budēlīšu masku gatavošana.
15., 22. un 29. novembrī no 
plkst. 11.00 līdz 13.00 mezgloša-
nas apmācības nodarbības.
27. novembrī plkst. 17.00 radošu-
ma pēcpusdiena „Es dabā. Mēs arī 
to varam...”, vada M. Ķimeniece un 
D. Inzule.
Ikdienas nodarbības un pulciņi – 
galda teniss, datori, vēderdejas, vin-
grošana utt. ierastajos laikos: http://
www.stopini.lv/public/31093.html.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
Ceturtdienās plkst. 18.00 pērļo-
šanas nodarbības pieaugušajiem.
29. novembrī plkst. 11.00 ad-
ventes vainagu gatavošana.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
10. novembrī plkst. 16.00 „Mār-
tiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vār-
tiņi…” – Mārtiņdienas radošās 
darbnīcas bērniem.

No 10. līdz 22. novembrim ra-
došo darbu izstāde-konkurss 
„Mana Latvija” (darbus veido 
brīvā formā un tehnikā – dzeja, 
rokdarbi, zīmējumi u.c.). Darbu 
iesniegšana līdz 10. novembrim.
11. novembrī Lāčplēša dienai 
veltīts pasākums – pulcēšanās un 
svecīšu aizdegšana pie Lāčplēša 
ordeņa kavalieru piemiņas ak-
mens pie Ulbrokas vidusskolas.
13. novembrī konkurss bērniem 
un jauniešiem par Latviju „Latvi-
ja, mana dzimtene!”.
29. novembrī adventes vainagu vei-
došana. Līdzi jāņem materiāls vaina-
gu veidošanai. Dienas centrā būs pie-
ejami paraugi, radošas idejas, karstā 
līme, iespēja izveidot dekorus.
Dienas centrā apmeklētājiem ikdie-
nā ir iespēja ne tikai piedalīties die-
nas centra organizētajās aktivitātēs, 
bet arī pavadīt laiku, lasot jaunāko 
„Neatkarīgās Avīzes” laikrakstu, 
dažādus žurnālus, spēlējot novusu, 
galda tenisu, dažādas galda spēles.

SPORTA PASĀKUMI
28. novembrī plkst. 19.00 Ulbro-
kas Sporta kompleksā sacensī-
bas zolītē. Nolikums: http://www.
stopini.lv/public/31153.html.
ULBROKAS SPORTA 
KOMPLEKSĀ:
Florbols: 23. novembrī plkst. 
15.30 Ulbroka/FS Masters – 
Lekrings Florbols: 29. novembrī 
plkst. 19.30 Ulbroka/FS Masters –  
FK Kurši
Handbols, vīriešu komandām, 1. lī-
gas spēle: 15. novembrī plkst. 16.00 
Stopiņu NHK – Dobeles SS
Handbols, vīriešu komandām, 1. lī-
gas spēle: 22. novembrī plkst. 14.00 
Stopiņu NHK – ONSC/HK Ogre
Handbols, sieviešu virslīgas spē-
le: 6. decembrī plkst. 14.00 Stopi-
ņu NHK–LSPA
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 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Nez no kurienes uzradies tas –

Klēpī ievēlies kamolīt’s mazs,
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,

Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

Konstanci Nartišu, Juri Liepiņu, 
Timofeju Meļņiku, Gustavu Kļaviņu, Alanu Sevčuku, 

Hannu Jansoni, Aleksandru Bondarevu
Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Lai saule spoži mirdzot it kā saka:

„Daudz koku savā ceļā iestādīt!”
Lai krāšņi plaukst tava dzīves taka,

Lai tā pret kalnu zaļā lokā iet.

Vjačeslavu Cinovski, Jāni Krapovski, Margu Tropu, 
Jāni Andersonu, Mihailu Borovoju, Kseniju Kļaviņu, 

Arvīdu Mazitānu, Alekseju Openiševu, Ņinu Karakoni, 
Zinaidu Ļutovu, Angelinu Skomorokhovu, Viju Brūveri, 
Paulīni Gurjevu, Līviju Klementjevu, Jeļenu Matveičuku

 Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Paliek balta ziedu taka,

Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļas laimes akas

Pasmelts tik, cik atvēlēts.

Nataļja Alijeva, Vladislavs Gržibovskis, Svetlana Kreile, 
Janīna Šestakova, Olga Truhane

Skumjās esam kopā ar tuviniekiem.

Pasākumi novembrī

Līdzjutības
Un, kad es paskatos uz rietiem,

Kāds roku man uz pleca liek:
Mums šajā dzīvē visa pietiek,

Mums tikai laika nepietiek.

Izsakām līdzjūtību un skumstam kopā ar Intu Kalniņu,  
tēvu mūžībā pavadot

Senioru deju kolektīvs „Ulenbroks”

Pierimst soļi, klusē domas, 
Neskan mīļā tēva balss, 

Tikai klusa sāpe sirdī 
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Intai Kalniņai un piederīgajiem, tēvu 
mūžībā pavadot.

Sieviešu kora „Madara” dalībnieces

Izsakām dziļu līdzjūtību kultūras dzīves vadītājai Intai Kalniņai, 
tēvu mūžībā pavadot.

Jauktais koris „Ulbroka” un diriģenti

Dārznieks dzīvo tik ilgi,  
cik ilgi viņa ābeles ābolus dod.

Izsakām līdzjūtību kultūras dzīves vadītājai Intai Kalniņai,  
tēvu mūžībā aizvadot.

Stopiņu novada Vēstures muzejs

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,

Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Skumju brīdī esam kopā ar Stopiņu novada kultūras dzīves 
vadītāju Intu Kalniņu, tēvu mūžībā izvadot.

Stopiņu novada dome

23. NOVEMBRĪ 
SVECĪŠU VAKARS 

Ulbrokas Meža kapos.

15. novembrī plkst. 17.00 
Ulbrokas kultūras namā 

LATVIJAS VALSTS 96. dzimšanas 
dienai veltīts koncerts 

un TLmS „ULbROKA” darbu izstāde

Koncerta laikā sveiksim Stopiņu novada 
„Goda Pilsoņus”.

Autobuss:
plkst. 16.00 Cekule;
plkst. 16.10 Līči;
plkst. 16.20 Upeslejas;
plkst. 16.30 Saurieši;
plkst. 16.45 – Ulbrokas kultūras nams. 
Pēc koncerta – autobuss mājupceļam.

Pēc koncerta aicinām visus dalībniekus un 
klausītājus uz raitu balles dejas soli.

11. NOVEMBRĪ PLKST. 19.00 

LĀČPLĒŠA DIENAS ATCEREI 
VELTĪTS SVINĪGS PASĀKUmS  

pie Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas akmens 
pie Ulbrokas vidusskolas

Autobuss:  
plkst. 18.00 Cekule; 
plkst.18.10 Līči; 
plkst. 18.20 Upeslejas; 
plkst. 18.30 Saurieši  
plkst. 18.40 – Ulbrokas vidusskola; 
plkst.18.30 (otrs autobuss) – pietura „Institūts“ līdz 
Ulbrokas vidusskolai
Pēc svinīgā pasākuma autobuss mājupceļam.

Aicinām visus novada iedzīvotājus 11. novembra 
vakarā un visas valsts svētku nedēļas laikā iedegt 
savos logos atmiņu un svētku liesmiņu!


