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Nāc, Laimiņa, sētiņā
Vecā gada vakarā,

Iemin gaišas laimes pēdas
Jaunā gada gājumam.

Priecīgus Ziemassvētkus!
Labām domām, labiem darbiem un radošām 

idejām piepildītu Jauno gadu!
Stopiņu novada pašvaldības vārdā 

domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs

Novembris allaž mūsu sirdīs 
un emocijās iededz sarkan
baltsarkanās atmiņu un svēt
ku noskaņu liesmiņas. Lāčplē
ša diena un Latvijas Republi
kas proklamēšanas gadadie
na ir svētki, kas liek mums vai
rāk nekā ikdienā aizdomāties 
par patriotismu, valstiskumu, 
ģimeni, dzimtu, bērniem un 
daudzām citām nozīmīgām, 
reizēm arī sāpīgām tēmām. 

Mēs lepojamies, ka Stopiņu no
vadā mums ir tik kupla pašdarb
nieku saime, kas regulāri priecē 
mūs dažādos koncertos un citos 
pasākumos. Arī 15. novembra 
koncertā piedalījās visi mūsu ko
lektīvi – jauktais koris „Ulbroka”, 
sieviešu koris „Madara”, abi vidē
jās paaudzes deju kolektīvi „Lus
te” un „Stopiņš”, senioru deju 
kolektīvs „Ulenbroks”, vokālie 
ansambļi „Ievzieds” un „Sagša”, 
akordeonistu ansamblis „Ak
cents”. Paldies visiem kolektīvu 
dalībniekiem, kuri līdzās ikdie
nas darbam un sadzīviskajām rū
pēm velta savu laiku, sirdsdegsmi 
un emocijas pašdarbības mākslai, 
lai radītu prieku sev un līdzcil
vēkiem. Paldies mūsu kolektīvu 
brīnišķīgajiem vadītājiem un 
koncertmeistariem, kuri allaž ir 
padomājuši par interesantu, kon
certa saturam atbilstošu repertu
āru, enerģētiski stiprinājuši savus 
kolektīvus katram koncertam un 
rūpējušies arī par savu kolektīvu 
vizuālo pievilcību. Paldies Ulbro
kas Mūzikas un mākslas skolas 

Svētki sev un apkārtējiem!

pedagogiem par sadarbību un 
koleģialitāti. 

Izstāžu zālē koncerta dalīb
nieku un skatītāju acis priecēja 
fantastiskie mūsu TLMS „Ulbro
ka”  un Ārijas Vītoliņas skolnieku 
darbi. Krāsas, audumi, dzijas, da
žādas faktūras – acīm neaizmir
stams baudījums un iekšējs lep
nums par mūsu novada cilvēku 

sasniegto! 
Koncerta dalībniekus un ska

tītājus ar uzmundrinošiem vār
diem un dzejas rindām sveica 
Stopiņu novada domes priekšsē
dētājs Jānis Pumpurs. 

Atceroties brīnišķīgo salūtu 
Lāčplēša dienā pie Ulbrokas vi
dusskolas, ir sajūta, ka novembra 
svētki atkal skaisti aizvadīti – iz

justi sirdīs, dvēselēs un līdzpār
dzīvoti.

Ir sācies Adventes laiks. Ļau
simies sirdsmieram, klusumam, 
gaismai ap sevi un sevī, līdzjūtī
bai, labdarībai, labsirdībai. Mūsu 
novada pašdarbnieki gaidīs ik
vienu svētdien, 14. decembrī, 
plkst. 16.00 Ulbrokas kultūras 
namā uz koncertu „Ar gaišām 

domām pretī Ziemassvētkiem…”.
Ļausimies sajūtām un seko

sim līdzi decembra kultūras pa
sākumu kalendāram! 

Lai mums izdodas svētkus sa
gaidīt un aizvadīt ar gaišu vieglu
mu un gandarījuma sajūtu! 

Inta Kalniņa, 
ulbrokas kultūras 

nama vadītāja 



Sigita Amanda 
Uzule

Mācās rīgas 
teikas vidus
skolas 8.c klasē. 
Nodarbojas ar 
smaiļošanu, kā 
arī darbojas te
ātra studijā un 

modeļu skolā. Labprāt apmeklē bal
lītes. Nolēma iesaistīties Jauniešu 
domē, jo patīk piedalīties dažādos 
radošos, kā arī sabiedriskos pasāku
mos. Iedvesmo cilvēki un apkārtne. 

Moto: „Don’t take life too seri-
ously, there’s no way you’re going to 
get out of it alive!” (No angļu val.: 
„Neuztver dzīvi pārāk nopietni, tā
pat tu dzīvs no tās ārā netiksi!”)

Aiga Grizāne
Dzīvo Līčos. 
Mācās rīgas 
93. vidusskolā. 
Aigas hobiji ir 
volejbols, fut
bols un skrie
šana. Iesaistījās 
stopiņu novada 

Jauniešu domē, lai organizētu pa
sākumus aktīviem jauniešiem. Aiga 
uzskata, ka dalība Jauniešu domē ir 
lieliska iespēja iepazīt citu novadu 
jauniešus.

Aiga iesaka iesaistīties Jauniešu 
domē, lai daudzveidotu novada 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējas.

2 “tĒVZEMĪtE“
pIEktDIENA, 5. DECEMbrIs, 2014

Gaišas domas kā rotu
Eglītes pleciem apvīt.

Nebaidīties iedegt gaismu visapkārt,
Noslaucīt sliekšņa priekšu,
Noglāstīt klusumam vaigu

Un plaukstošam mieram.
(M. Laukmane)

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, 
cerība un mīlestība jauniem darbiem 

un sapņiem!
Stopiņu novada Jauniešu dome

2014. gada 21. jūlijā tika nodibināta Stopiņu novada Jauniešu 
dome. Tā aktīvi darbojas, lai izraibinātu iedzīvotāju, īpaši 
jauniešu, dzīvi mūsu novadā. Ar visu aktuālo informāciju par 
Jauniešu domes darbību un iecerēm ir iespējams iepazīties 
draugiem.lv sadaļā Stopiņu Jauniešiem, stopini.lv sadaļā 
Sabiedrība – Jauniešiem, kā arī Twitter kontā @JauniesiStopini. 
Ja tev ir vēlme līdzdarboties, raksti jauniesi@stopini.lv.

komentārs: *fotogrāfs: Didzis Ozoliņš; www.didzisozolins.com

Anžela 
Rustamova
protokoliste.

Ikdienā Anželu 
var sastapt Valsts 
sIA „rīgas tūris
ma un radošās 
industrijas tehni
kums” telpās, kur 

viņa ir labā feja jeb sekretāre. paralēli 
tam viņa ir fotogrāfa Didža Ozoliņa 
menedžere. brīvo laiku Anžela pava
da visdažādākajos veidos, no labas 
grāmatas lasīšanas līdz skrituļošanai. 
Anželu aizrauj mode un psiholoģija. 
Jauniešu domē Anžela iesaistījās, jo 
nevarēja iedomāties labāku veidu, kā 
iepazīt un pilnveidot stopiņu novada 
apkārtni. pašlaik Anžela aktīvi strādā 
pie projekta „Gada jaunietis”.

Moto: „Every finish line is begin-
ning of a new race!” 

Arnis Kļaviņš
Mācās rīgas 
93. vidusskolā. 
patīk skriešana, 
volejbols un 
r i teņbraukša
na. Iesaistījās 
Jauniešu domē, 
lai dotu iespē

ju stopiņu novadā dzīvojošajiem 
jauniešiem attīstīt savas intereses 
un dažādot brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. 

Moto: „Nav jau tā, ka nepatīk.”

Artūrs Noviks
Mācās ulbrokas 
vidusskolā un 
ulbrokas Māk
slas un mūzikas 
skolā. Nodarbo
jas ar florbolu 
un peldēšanu. 
brīvajā laikā aiz

rauj māksla un mūzika. Iesaistījās 
Jauniešu domē, jo ir sociāli un sa
biedriski aktīvs, kā arī komunikabls. 
Iedvesmo dažādi mūziķi, mākslinie
ki un vairāki politiķi. 

Moto: „Esi tu pats un nebaidies 
atšķirties no citiem.”

Beatrise Šulte
Mācās ulbrokas 
vidusskolā. pa
tīk lasīt grāma
tas, spēlēt volej
bolu un dejot. 
Jauniešu domē 
nolēma iesais
tīties, lai varētu 

piedalīties radošās un interesantās 
aktivitātēs, kā arī īstenot dažādus 
projektus.

Edgars 
Janeļuns

skotijā pabei
dzis bakalaura 
studijas arhi
tektūrā. Šobrīd 
strādā projek
tēšanas birojā 
„ArHIs”. Jau 

pirmsstudiju laikā bija ieinteresēts 
latviešu identitātes meklējumos, 
kas tikai pastiprinājās studiju lai
kā, šobrīd sasniedzot iespēju rea
lizēt šī meklējuma secinājumus arī 
darbos. stopiņu novada Jauniešu 
domi redz kā platformu, caur kuru 
var turpināt meklēt iesākto, saprast 
savu apkārtējo vidi, kā arī provocēt 
diskusiju gan ar pārējiem tās bied
riem, gan ar stopiņu novada iedzī
votājiem par tiem aktuāliem dzīves 
kvalitātes ietekmējošiem faktoriem 
pilsētvides mērogā.

Elīna Siliņa
Jauniešu domes 
priekšsēdētājas 

vietniece
Mācījusies ul
brokas vidus
skolā, absolvē
jusi rīgas Valsts 
1. ģimnāziju, 

rtu EEf Vides zinātnes bakalaura 
programmu un ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas kokles klasi. brī
vajā laikā patīk skriet un dejot tau
tas dejas. Jauniešu domē iesaistījās, 
lai, uzklausot jauniešu viedokli, vei
dotu viņiem labāku vidi novadā, kā 
arī iegūtu jaunus draugus un piere
dzi projektu izveidē un īstenošanā.
Elīnu iedvesmo viņas dzīvespriecī
gā mamma, kura bieži vien ir aktī
vāka par meitu, un viņas ģimene, 
kuras dēļ Elīna darītu visu.

Moto: „katru dienu darot vienu 
un to pašu, tu nenonāksi pie jauniem 
rezultātiem. Lai izmainītu rezultātus, 
kādus saņem, tev ir jāizmaina tas, ko 
tu dari.” (robins s. Šarma)

Evita Dimante
protokoliste.

Mācās ulbro
kas vidusskolas 
9. klasē. Dzīvo 
Līčos. brīvo lai
ku pavada ak
tīvi. Iesaistījās 
Jauniešu domē, 

jo vēlas padarīt interesantāku jau
niešu novadā pavadīto laiku, kā arī 
iegūtu pieredzi pasākumu organi
zēšanā un uzlabotu savas publiskās 
runas spējas. Jauniešu domi uzska
ta par lielisku vietu, kur iegūt jaunus 
draugus savā un citos novados. Ie
dvesmojas no filozofiem un novēr
tē nesavtīgus cilvēkus.

Evita aicina iesaistīties stopiņu 
novada Jauniešu domē, lai lietderī
gi pavadītu brīvo laiku, kā arī gūtu 
neatsveramu pieredzi.

Kristaps 
Mežatučs

Mācās ulbrokas 
vidusskolas 8. 
klasē, trenējas 
stopiņu peldba
seinā. kristaps 
nolēma pievie
noties Jauniešu 

domei pēc tam, kad dome viesojās 
ulbrokas vidusskolā. Atraktīvie jau
nieši iedvesmoja kristapu un viņa 
klasesbiedru pievienoties Jauniešu 
domes sastāvam, lai kopā īstenotu 
dažnedažādas idejas un interesanti 
pavadītu laiku.

Laura Badune
Jauniešu domes 

priekšsēdētāja
kopš dzimšanas 
dzīvo stopiņu 
novadā. Ab
solvējusi rīgas 
Valsts 1. ģimnā
ziju, ulbrokas 

Mūzikas un mākslas skolu, kā arī ie
guvusi Glāzgovas universitātes ba
kalaura grādu matemātikā. pašlaik 
strādā kā projektu vadītāja. brīvajā 
laikā dejo tautas dejas un aizraujas 
ar programmēšanu. Jauniešu domē 
iesaistījās, lai veicinātu jauniešu 
līdzdalību novada sabiedriskajā 
dzīvē un līdzdarbotos jauniešiem 
pievilcīga un draudzīga novada vei
došanā. Iedvesmo zinātkāri, darīt 
griboši un intelektuāli cilvēki. 

Moto: „Don’t wish for it more 
than you work for it! Vēlmes bez 
darbiem ir tikai skaisti sapņi.” Laura 

Veremeja
Mācās ulbrokas 
vidusskolas 9.a 
klasē un piedalās 
visos iespējamos 
pasākumos, lai 
uzkrātu pieredzi 

tālākajām gaitām. Jauniešu domē 
iesaistījās, lai gūtu jaunu pieredzi. Ie
dvesmo drosmīgi cilvēki un māksla. 

Reinis Višķeris
rīgas franču li
ceja absolvents. 
Šobrīd mācās 
rīgas tehniska
jā universitātē 
studiju pro
grammā „Medi
cīnas inženie

rija un fizika”. kopš 3 gadu vecuma 
dzīvo ulbrokā. pabeidzis ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolu, kurā ap
guvis mežraga spēli. brīvajā laikā 
muzicē grupā „The Citizens”, spēlē 
sintezatoru un ģitāru, kā arī dzied 
jauktajā korī „ulbroka”. Iesaistījās 
Jauniešu domē, jo iepriekš ir bijusi 
pieredze pasākumu organizēšanā, 
kā arī sevi uzskata par aktīvu jaunie
ti. uzskata, ka katrs cilvēks ir indivi
duāls un īpašs.

Moto: „Dzīvo brīvi, neko nelaid 
vējā.”

Ričards 
Sakovičs

Mācās ulbro
kas vidusskolas 
11. klasē. Aktī
va dzīvesveida 
piekritējs, no
darbojas ar ka
maniņu sportu. 

Jauniešu domē iesaistījās, jo vēlas 
sevi attīstīt un apgūt ko jaunu, kā 
arī iepazīt citus līdzīgi domājošus 
stopiņu novada jauniešus. Vēlas 
veicināt jauniešu labklājību mūsu 
novadā.

Moto: „Viss, kas mani nenogali
na, padara mani stiprāku.”

Roberts  Gurtiņš
Mācās ulbrokas vidusskolā, patīk spor
tot, nodarbojas ar florbolu un regbiju. 
brīvajā laikā pavada laiku ar draugiem. 
Jauniešu domē iesaistījās, jo vēlas or
ganizēt jauniešus interesējošas aktivi
tātes. Iedvesmo veiksmīgi cilvēki.

Dzīves moto: „Dzīvo tā, lai tur 
augšā visi aplaudētu un kliegtu – 
„AtkārtOt!”.”

Undīne Šarlote 
Šulca

rīgas 84. vidus
skolas 9. klases 
skolniece ar pla
šu skatījumu uz 
nākotni. patīk 
pavadīt laiku ar 
draugiem. Inte

resē fizioterapija, un aizraujas ar bi
ļešu krāšanu no vietām, kur ir bijusi. 
Iesaistījās Jauniešu domē, jo vēlas 
ko paveikt stopiņu novada labā.

Moto: „Dzīve ir pārāk īsa, smaidi!”

Jauniešu dome
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15. novembra vakarā Latvijas 
valsts dibināšanas 96. gada
dienai veltītā koncerta lai
kā sveicām Stopiņu novada 
Goda Pilsoņus 2014. gadā.

Šogad Atzinībai tika izvirzīti un 
sveikti divi pretendenti – Aivars 
Kokts un Janīna KursītePakule.
Stopiņu novada domes priekšsē
dētājs Jānis Pumpurs, pasniedzot 
Atzinības,  nedaudz raksturoja 
katru apbalvojamo.

Aivars Kokts ir ilggadējs Sto
piņu pagasta iedzīvotājs, strādājis 
valsts saimniecībā „Ulbroka” par 
galveno inženieri no 1987. gada 
un no 1992. gada ievēlēts par 
saimniecības vadītāju. Pašlaik 
vada uzņēmumu SIA „Ulbroka”. 
Pateicoties Aivara Kokta darbī
bai, SIA „Ulbroka” ir spējusi sa
glabāt ražošanu visus neatkarības 
gadus, pārdzīvot krīzes un turpi
nāt darboties kā viens no lielāka
jiem cūkgaļas ražotājiem valstī. 
Sava uzņēmuma darbībā un at
tīstībā īpašu vērību pievērš vi
des prasībām. 2011. gadā Aivars  
Kokts saņēma Pasaules Dabas 
Fonda gada balvu kā labākais 
Baltijas jūras reģiona lauksaim
nieks par labas prakses vides 
jomā veicināšanu lauksaimnie
cības nozarē. Aivars Kokts ir arī 
„Rotari” kluba dalībnieks.

Janīnas KursītesPakules lat
viskā dzīvesziņa, tautas godaprāts, 
degsme, pilsoniskā un sabiedriskā 
aktivitāte bija pamats izvirzīša
nai Atzinības saņemšanai. Ciešā

Svinīgi sveikti Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2014. gadā

ka sadarbība ar Stopiņu novadu 
aizsākās 2012. gadā, kad Stopiņu 
novada iedzīvotāju darinātai no
vada  jostai Janīna KursītePakule 
piešķīra īpašas nozīmes un lab
vēlīgas attieksmes statusu, skaid
rojot tās filozofisko un simbolis
ko nozīmi. Sadarbība turpinājās 
seno māju pētnieciskajā projektā 
novadā  2013. gadā, kuru realizē
ja Ulbrokas bibliotēka, piesaistot 
profesionālu ekspertu komandu. 
Pateicoties Janīnas KursītesPaku
les iesaistei projektā,  sadarbībā ar 
LTV1 filmēšanas komandu tika ra
dīts videostāsts „No sētas uz sētu” 
Stopiņu novads, kas pirmizrādi 
piedzīvoja 2014. gada 18. februārī. 

Videostāsts vērtējams kā pozitīva 
Stopiņu novada tēla veidošana un 
novada vārda popularizēšana plaši 
ārpus novada robežām. Sadarbība 
ar Stopiņu novadu un Ulbrokas 
bibliotēku turpinās arī citās jomās.
2013. gadā Atzinību ieguva Vera 
Zozuļa – Stopiņu novada iedzī
votāja, kas ir zināma plaši ārpus 
novada un Latvijas. Atzinība Ve
rai Zozuļai tika pasniegta šogad, 
jo pagājušajā gadā viņa piedalījās 
Ziemas olimpisko spēļu dalīb
nieku sagatavošanā.  Vera Zozuļa 
ir piedalījusies trīs Ziemas olim
piskajās spēlēs – 1976., 1980. un 
1984. gadā. 1980. gadā kļuvusi par 
olimpisko čempioni kamaniņu 

No kreisās: Aivars Kokts, Janīna Kursīte-Pakule, Vera Zozuļa, Jānis Pumpurs.

sportā sievietēm. Divkārtēja pa
saules čempione (1978. un 1980. 
g.), Eiropas čempione 1976. g. 
Piedalījusies daudzos pasaules un 

2014. gada 11. novembrī Sto
piņu novadā tika atzīmēta 
Lāčplēša diena, pieminot par 
Latvijas brīvību kritušos ka
ravīrus un varoņus. Svinīgie 
pasākumi notika daudzviet 
novadā.

Pašvaldības vadītājs, kā katru 
gadu Lāčplēša dienā, nolika zie
dus un aizdedza sveces piemiņas 
vietās novadā – pie Baltā krusta, 
Ulbrokas Meža kapos, noliekot 

ziedus uz Lāč plēša Kara orde
ņa kavaliera Kārļa Vītiņa kapa,  
19. Zemessardzes bataljona Sto
piņu novada rotas pirmā koman
diera Jāņa Stankeviča  kapa un 
Represēto piemiņas vietā.

Vakarā turpinājās Lāčplēša 
dienai veltīti svinīgi pasākumi, 
novada iedzīvotājiem pulcējoties 
pie Lāčplēša kara ordeņa kava
lieriem veltītā piemiņas akmens 
Vālodzēs. Ar katru gadu svinīgajā 
pasākumā piedalās arvien vairāk 

iedzīvotāju, kas nāk ar ģimenēm, 
bērniem, un visi kopā aizdedz 
sveces un noliek piemiņas vietā.

Svinīgajā pasākumā piedalījās 
un uzrunas teica Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Pum
purs, 19. Zemessardzes bataljo
na Veterānu apvienības vadītājs 
Uldis Rumba, Ulbrokas vidus
skolas Jaunsardzes pulciņa vadī
tājs Rihards Rozenbaums. Goda 
sardzē stāvēja 19. Zemessardzes 
bataljona un 19. Zemessardzes 
bataljona  Veterānu apvienības 
vīri. Skaistas dzejas rindas Lat
vijai veltīja Ulbrokas vidusskolas 
skolēni un Stopiņu novada Bērnu 
un jauniešu teātra studijas dalīb
nieki. Pasākuma noslēgumā visi 
baudījām skaistu svētku salūtu.

Paldies visiem, kas nāk un 
piedalās mūsu valstij  nozīmīgos 
pasākumos!

Paldies novada uzņēmējiem, 
kas atbalsta sarkanbaltsarkano 
lentīšu akciju mūsu novadā.

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/36877.html?t=foto.

Stopiņu novada pašvaldība

Apsveicu Aivaru Koktu ar Stopiņu novada 
Goda Pilsoņa Atzinības iegūšanu!

Ar Aivaru koktu esam pazīstami no viņa darbu gaitu sākuma sovhozā „ulbroka”. 
Jau no pirmās dienas Aivars kokts vienmēr apzinīgi pildīja darba pienākumus. 
pēc neatkarības atgūšanas pārņēma saimniecības vadību, veicot uzticēto darbu 
ar lielu atbildības sajūtu. Laika gaitā ir ieviesis daudzus jauninājumus saimnieko
šanā un veica saimniecības pārprofilēšanu uz cūkkopību. brīdī, kad bija iespēja 
izvēlēties vieglāku darbu, Aivars kokts palika sIA „ulbroka” un turpināja iesākto 
darbu, attīstot uzņēmumu un sasniedzot augstu tehnoloģisko līmeni.

Vēlu panākumus turpmākajā darbā!
Ilmārs Alberts Lūsis

Svinīgā noskaņā aizvadīta 
Lāčplēša diena Stopiņu novadā

Eiropas čempionātos, kur guvusi 
godalgotas vietas. 1998. un 2002. 
gadā bijusi Ziemas olimpisko spē
ļu Latvijas izlases trenere. Ilgus 
gadus Vera Zozuļa ir trenējusi 
Stopiņu novada iedzīvotāju Annu 
Orlovu, kas startējusi Ziemas 
olimpiskajās spēlēs un čempio
nātos. V. Zozuļa aktīvi piedalās 
sporta spēļu organizēšanā Stopiņu 
novadā, ir Stopiņu novada kama
niņu sekcijas sporta trenere. Viņas 
audzēkņi piedalās sacensībās un 
čempionātos un saņem godalgo
tas vietas Latvijas mērogā.  Iegul
dot savas profesionālās prasmes 
un pieredzi mūsu novada jaunajos 
sportistos, Vera Zozuļa veicinājusi 
Stopiņu novada un Latvijas atpa
zīstamību Eiropā un pasaulē.
Izsakām pateicību Atzinības ie
guvējiem par ikdienā godam pa
veikto darbu, kas dod nozīmīgu 
ieguldījumu novada izaugsmē.
Paldies novada iedzīvotājiem, kas 
novērtē līdzcilvēku paveikto!

Stopiņu novada pašvaldība

pašvaldības policijas darbā kārtības 
nodrošināšanai novadā arvien lie
lāku atbalstu dod novada teritorijā 
uzstādītās videonovērošanas ka
meras. tā novembra pēdējās brīv
dienās, kad ulbrokas ezera ūdens 
virsma tikko bija sākusi aizsalt, pa 
plāno ledus kārtiņu jau slidinājās 
bērni. pamanījuši šo faktu video
novērošanas kamerās, pašvaldības 
policijas darbinieki devās uz ezer
malu un, iespējams, novērsa lielāku 
nelaimi. Novembrī šādā veidā tika 
fiksēts, kā kāda automašīna sabojā 
ceļa zīmi. pateicoties ierakstam, vai
nīgais tika atrasts un pats salaboja 
nodarītos bojājumus. Videokame
ras novada teritorijā ir uzstādītas 
vairākos sabiedriski nozīmīgos ob
jektos un iedzīvotāju iecienītās pul
cēšanās un atpūtas vietās.

Atgādinām iedzīvotājiem par 
atstarotāju lietošanu diennakts 
tumšajā laikā, īpašu uzmanību 
aicinām pievērst ikvienam, kas 
pārvietojas gar autoceļu malām. 
Autovadītāji gājējus pamana tad, 
kad praktiski ir jau par vēlu, jo au
tovadītāju acis apžilbina pretim
braucošās automašīnas.

Novembrī pašvaldības policijas 
darbinieki konstatējuši vairākus 
pārkāpumus, kuros automašīnas 
bija novietotas neatļautās vietās –  
zaļajā zonā, uz gājēju pārejas, uz 
ietves. Ar vainīgajiem ir veiktas 
pārrunas, noformēti administratī
vā pārkāpuma protokoli. Aicinām 

iedzīvotājus būt uzmanīgiem un 
ievērot ceļu satiksmes noteikumus!

Līčos, veikalā „Melnais suns” tika 
aizturēts vīrietis, kas centās nozagt 
alkoholiskos dzērienus. pēc pašval
dības policijas ierašanās aizturētais 
vīrietis piekrita atlīdzināt veikalam 
nodarītos zaudējumus.

upesleju ciemā mēneša laikā 
vairākkārt iedzīvotāji bija pamanī
juši vīriešus, kas radīja aizdomas ar 
savu uzvedību. pašvaldības polici
jas darbinieki noskaidroja, ka tie ir 
tuberkulozes slimnīcas pacienti, kas 
arvien biežāk dodas uz upesleju 
veikalu, lai iegādātos dažādas pre
ces, tostarp alkoholiskos dzērienus, 
lai gan pacientu atrašanās ārpus 
slimnīcas teritorijas nav atļauta.

kopumā novembrī pašvaldības po
licijas darbinieki izbrauca uz 101 iedzī
votāju izsaukumu (t.sk. ģimenes skan
dāli –16, naktsmiera traucēšana – 2,  
klaiņojoši mājdzīvnieki –11).

pie administratīvās atbildības 
sauktas 17 personas.

Izskatīti 7 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.

par likumpārkāpumu izdarīšanu 
aizturētas un nodotas Valsts poli
cijas salaspils iecirkņa darbinie
kiem 2 personas.

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

Informācija sagatavota, 
izmantojot pašvaldības policijas 

materiālus

Informē pašvaldības policija
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Noteikt Stopiņu novada teritorijas 
plānojumam ar 2009. gada gro
zījumiem darbības termiņu līdz 
2016. gada 31. decembrim vai līdz 
jauna teritorijas plānojuma spēkā 
stāšanās dienai. Atcelt Stopiņu no
vada domes 2014. gada 15. janvāra 
sēdes, protokols Nr. 18, lēmumu 
punktā 3.12.16., 3. Apstiprināt Sto
piņu novada teritorijas plānojuma 
darba uzdevumu un darba izstrā
des termiņus. (Pielikums Nr.1)
• Uzsākt Stopiņu novada Attīs
tības programmas 2012. – 2018. 
gadam Investīciju plāna aktua
lizāciju, sagatavojot 2015. gada 
budžetu. 
• Par Stopiņu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2012. – 2030. 
gadam izstrādes vadītāju noteikt 
Stopiņu novada domes attīstības 
un plānošanas speciālisti Inesi 
Pivari sadarbībā ar Finanšu va
dības analīzes un grāmatvedības 
nodaļas vadītāju Ināru Saliņu.
• Apstiprināt ielas nosaukumu 
„NOLIKTAVU IELA”, Dreiliņi, 
Stopiņu novads, ceļam no Garās 
ielas līdz nekustamam īpašumam 
„Priedītes”. 
• Piekrist Kļavu, Garās un Bū 
maņu ielas pārņemšanai Stopiņu 
novada pašvaldības valdījumā.

• Piešķirt pašvaldības palīdzību ku
rināmā iegādei Rumbulas iedzīvo
tājiem, kuru mājsaimniecības ir re
ģistrētas pēc vēsturiskās piederības 
ar 1998. gada 18. septembra noteik
to un apstiprināto zonējumu Getli
ņu izgāztuves tuvumā, nosakot:
1. Getliņu izgāztuves apkārtnes 
zonā – EUR 90,00 (deviņdesmit 
euro un 00 centu) vienai māj
saimniecībai;
2. Pārējām mājsaimniecībām – 
EUR 60,00 (sešdesmit euro un 00 
centu) vienai mājsaimniecībai;
3. Pabalstus izmaksāt, sākot ar 
2014. gada 24. novembri, saskaņā 
ar Stopiņu novada Sociālā die
nesta sniegto informāciju, pēc sa
raksta vai papildsaraksta, Stopiņu 
novada domes kasē vai pārskaitot 
personas norādītajā bankas kontā 
(pēc personas lūguma).
4. Saskaņā ar Saistošo noteikumu 
7.p. piešķirtā pašvaldības palīdzī
ba personai jāizņem gada laikā 
no pašvaldības palīdzības pie
šķiršanas brīža.

Pamatojums: Stopiņu novada 
domes 2013. gada 27. novembra 
Saistošie noteikumi Nr.13/13 „Paš
valdības palīdzība Stopiņu novada 
iedzīvotājiem, neizvērtējot ienāku
mus” 22.p., 22.1., 22.2. p.

• Veikt izmaiņas saistošajos no
teikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu 
novada budžetu 2014. gadam” 
pielikums Nr.2 „Pamatbudžeta 
izdevumu plāns 2014. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos no
teikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu 
novada budžetu 2014. gadam” 
pielikums Nr.1 „Pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 2014. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos no
teikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu 
novada budžetu 2014. gadam” 
pielikums Nr.3 „Speciālā budžeta 
ieņēmumu un izdevumu plāns 
2014. gadam”.
• Atteikties no pirmpirkuma tie
sībām par SIA „Rīgas Apriņķa 
Avīze” kapitāldaļu iegādi.
• Stopiņu novada dome izskatīja 
priekšlikumu par domei piedero
šo SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 788 
kapitāldaļu atsavināšanas proce
dūras uzsākšanu, kā arī izvērtējot 
to, ka SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 
kapitāla daļas pašvaldībai nav ne
pieciešamas normatīvajos aktos 
noteikto funkciju nodrošināša
nai, pamatojoties uz likuma „Par 
valsts un pašvaldību kapitāla da
ļām un kapitālsabiedrībām” 118. 
panta otro daļu, Stopiņu novada 
dome nolemj konceptuāli atbal

stīt Stopiņu novada domei piede
rošo SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 
kapitāldaļu atsavināšanas proce
dūras uzsākšanu.
• Iepirkuma komisijas ziņo-
jums:
Iepirkums „Kompleksi risināju
mi siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai Upesleju inter
nātpamatskolārehabilitācijas 
centrā, Upeslejās”, identifikācijas 
Nr. SND2014/34(AK)(KPFI). Ie
pirkumu komisija, izvērtējot ie
sniegtos piedāvājumus, nolēma 
līguma slēgšanas tiesības piešķirt 
un par uzvarētāju atzīt: personu 
apvienību, kas sastāv no SIA „AV 
Būvnieks”, reģ. Nr. 42403024682, 
juridiskā adrese Maskavas iela 
2217, Rēzekne, LV4604, un SIA 
„Latgales elektromontāža”, reģ. 
Nr. 42403003197, juridiskā adrese 
Saules iela 30, Rēzekne, LV4601, 
ar kopējo cenu EUR bez PVN 
388  031,96 (trīs simti astoņdes
mit astoņi tūkstoši trīsdesmit 
viens euro un 96 centi), PVN 21% 
81 486,71 EUR, cena EUR ar PVN 
469 518,67.

Iepirkums „Ielas posmā no 
Mazās Juglas tilta līdz zemes 
gabalam 8096 005 0520 rekon
strukcija”, identifikācijas Nr. 

SND2014/37(8.2). Iepirkumu 
komisija, izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, nolēma līguma 
slēgšanas tiesības piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt: SIA „ASFALT
BŪVE”, reģ. Nr. 40003994881, 
juridiskā adrese: Tomsona iela 
40–3, Rīga, LV1013, ar ko
pējo līguma summu EUR bez 
PVN 161  911,11, PVN 21% 
EUR 34  001,33, EUR ar PVN 
195 912,44. 

 Iepirkums „Ārējās saimniecis
kās kanalizācijas rekonstrukcija 
PII „Pienenīte””, identifikācijas 
Nr. SND2014/41(8.2). Iepirku
mu komisija, izvērtējot iesniegtos 
piedāvājumus, nolēma līguma 
slēgšanas tiesības piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt:  SIA „ISAN
TEX”, reģ. Nr. 48503012203, ju
ridiskā adrese „Vidiņi”, Jaunau
ces pag., Saldus nov., LV3893, 
fakt. adrese Dzirnavu iela 28, 
Saldus, Saldus nov., LV3801, ar 
kopējo līguma summu EUR bez 
PVN 26  709,62, PVN 21% EUR 
5609,02, EUR ar PVN 32 318.64.

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

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi, 12. novembrī, protokols nr.38:

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2005. gada 16. februāra saisto
šajos noteikumos Nr. 11 „Par 
personu, kurām nepieciešama 
pašvaldības palīdzība dzīvokļa 
jautājumu risināšanā, reģistrāci
jas kārtību un pašvaldības palī
dzības sniegšanas kārtību” šādus 
grozījumus:
1.1.  Izteikt saistošo noteikumu 
izdošanas tiesisko pamatojumu 
šādā jaunā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu, likuma „Par palīdzību dzī
vokļa jautājumu risināšanā” 13., 
14., 15. pantu, likuma „Par dzīvo
jamo telpu īri” 36.1 pantu.”
1.2. Izteikt Noteikumu 2.5.1. 
apakšpunktu šādā jaunā redakcijā:
2.5.1. Maznodrošinātas personas, 
kuras deklarējušas savu pastāvī
go dzīvesvietu Stopiņu novadā, 
kas īrē tādu pašvaldības dzīvoja
mo telpu, ka vienā istabā jādzīvo 
dažāda dzimuma personām (iz
ņemot laulātos), kuras vecākas 
par deviņiem gadiem un kuras 
dzīvesvietu deklarējušas šajā dzī
vojamā telpā, vai kuru īrētā dzī
vojamā telpa nav piemērota dzī
vošanai, ja turklāt:
2.5.1.1. ģimenē ir trīs vai vairāk 
nekā trīs nepilngadīgi bērni;
2.5.1.2. tās audzina personu ar in
validitāti (līdz 18 gadu vecumam);

2.5.1.3. ģimenē visi pilngadīgie 
ģimenes locekļi ir pensionāri vai 
personas ar invaliditāti;
2.5.1.4. tās ir atsevišķi dzīvojošas 
pensijas vecuma personas, ku
rām nav apgādnieku;
2.5.1.5. tās ir atsevišķi dzīvojošas 
personas ar invaliditāti, kurām 
nav apgādnieku.
1.3. Papildināt Noteikumu 3.1.12. 
apakšpunktu un izteikt šādā jau
nā redakcijā:
3.1.12. noteikumu 2.5.1. apakš
punktā minētās personas:
• dzīvokļa plānu;
• dzīvojamās telpas īres līguma 
kopiju, uzrādot oriģinālu;
• ģimenes skaitu apliecinošu do
kumentu, uzrādot oriģinālu;
• pensionāra apliecības kopiju, 
uzrādot oriģinālu;
• personām ar invaliditāti – 
VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot 
oriģinālu;
• ja pēdējo piecu gadu laikā mai
nīta dzīvesvieta – arhīva izziņu 
no iepriekšējās dzīvesvietas, kurā 
norādīts dzīvojamās telpas labie
kārtojuma līmenis, istabu skaits, 
platība, tajā dzīvojošo personu 
skaits, vai īres līguma kopiju, uz
rādot oriģinālu;
• dzīvojamās mājas īpašnieka/
pilnvarotās personas izziņa par 
īres attiecību turpināšanu;
• izziņas par veiktajiem īres mak

sas un maksas par pakalpoju
miem, kas sasaistīti ar pašvaldī
bas dzīvojamās telpas lietošanu, 
maksājumiem.
1.4. Papildināt Noteikumus ar 
2.5.6. apakšpunktu un izteikt 
šādā jaunā redakcijā:
Noteikumu 2.5.1. apakšpunk
tā minētās personas palīdzības 
saņemšanai reģistrējamas un ar 
dzīvojamo telpu nodrošināmas 
tikai tad, ja ir izpildītas saistības, 
kas izriet no spēkā esošā dzīvoja
mā telpas īres līguma.
1.5.  Papildināt Noteikumus ar 
2.5.7. apakšpunktu un izteikt 
šādā jaunā redakcijā:
Personām, kurām ir īres maksas 
un maksas par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu, parāds, un kuras reģis
trētas palīdzības saņemšanai, pa
matojoties uz 2.5.1. apakšpunktu, 
palīdzības sniegšana atliekama 
līdz saistību nokārtošanai.
2. Noteikumi stājas spēkā nāka
majā dienā pēc to publicēšanas 
Stopiņu novada domes informa
tīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums. Likuma „Par pašval
dībām” 43. panta trešā daļa nosa
ka, ka dome var pieņemt saisto
šos noteikumus, lai nodrošinātu 

2014. gada 22. oktobrī, Stopiņu novadā   (protokols Nr.37, p.4.1.9.1.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/14
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2005. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par personu, kurām nepieciešama 
pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtību”“

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu.

pašvaldības autonomo funkciju 
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 15. pants 
nosaka, ka pašvaldības dome sa
vos saistošajos noteikumos var 
noteikt arī citas personu katego
rijas, kuras nav minētas šā liku
ma 13. un 14. pantā un kurām 
sniedzama palīdzība, izīrējot dzī
vojamo telpu.

Ņemot vērā spēkā esošo tie
sisko regulējumu, Stopiņu nova
da dome atbilstoši normatīvajos 
tiesību aktos noteiktajai pašval
dības kompetencei un iespējām 
ir tiesīga izdot noteikumus, no
sakot kritērijus, kādiem jāatbilst 
personām, kuras tiek uzņemtas 
vispārējā kārtībā nodrošināmo 
personu rindā, lai nodrošinātu 
sabiedrības vajadzības novada 
administratīvajā teritorijā.
 2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošo noteikumu izdošanas 
mērķis ir aktualizēt saistošos no
teikumus atbilstoši normatīvo tie
sību aktu nosacījumiem un preci
zēt to personu loku, kuras ir tiesī
gas saņemt pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā. 
Saistošie noteikumi paredz grozīt 
Stopiņu novada domes spēkā eso
šos saistošos noteikumus Nr. 11 
„Par personu, kurām nepiecieša
ma pašvaldības palīdzība dzīvokļa 

jautājumu risināšanā, reģistrācijas 
kārtību un pašvaldības palīdzības 
sniegšanas kārtību”.
3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Saistošie noteikumi 
pašvaldības budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā. 
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Saistošo no
teikumu grozījumu pieņemšana 
nemainīs esošās administratīvās 
procedūras.
6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Pēc sais
tošo 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, iz
vērtējot lietderības apsvērumus, 
tie tiks iekļauti saistošajos notei
kumos.

Sabiedrības līdzdalības veids – 
priekšlikumu un iebildumu ie
vērtēšana pēc projekta publicē
šanas pašvaldības tīmekļa vietnē 
internetā www.stopini.lv.

J. Pumpurs, stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs 
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PAZIŅOJUMS PAR IEPAZĪŠANOS AR LOKĀLPLĀNOJUMA GALĪGO REDAKCIJU 
nekustamam īpašumam „Kaudzītes iela 77”, Rumbula, Stopiņu novadā

stopiņu novada dome 2014. gada 3. decembrī pieņēma lēmumu „par 
sabiedrības iepazīstināšanu ar lokālplānojuma galīgo redakciju nekusta
mam īpašumam „kAuDZĪtEs IELA 77” stopiņu novadā (zemes vienības 
kadastra Nr.8096 009 0055)”.

Iepazīšanās ar nekustamā īpašuma „kAuDZĪtEs IELA 77” lokālplānoju
ma galīgo redakciju notiek divas nedēļas – no 2014. gada 10. decembra 
līdz 24. decembrim.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības darba laikā 
stopiņu novada pašvaldībā, stopiņu novads, ulbroka, Institūta iela 1a, 
pie ziņojuma dēļa 1. stāvā. Apmeklētājus pieņem attīstības un plānoša
nas speciāliste Inese pivare apmeklētāju pieņemšanas laikos. rakstiskos 
priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā stopiņu novada paš
valdībā, stopiņu novads, ulbroka, Institūta iela 1a, LV2130.

Nr.21, 2014. gada 4. novembrī. Izskatīti 81 personas iesniegumi. piešķirta sociālā 
palīdzība 4710,79 Eur (četri tūkstoši septiņi simti desmit Eur, 79 centi).
Nr.22, 2014. gada 25. novembrī. Izskatīti 122 personu iesniegumi. piešķirta so
ciālā palīdzība 8435,68 Eur (astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci eiro, 68 
centi).
protokoli pieejami: http://www.stopini.lv/public/32812.html.

Sociālā dienesta sēžu protokoli

29. oktobrī Latvijas Izglītības 
un zinātnes darbinieku arod
biedrība (LIZDA) konferencē 
„Sociālā dialoga loma nodar
bināto sociāli ekonomisko 
apstākļu uzlabošanā” Gaismas 
internātpamatskolai svinīgi 
piešķīra statusu „Pedagogam 
draudzīgākā izglītības iestāde 
2014” un pasniedza apliecinā
juma plāksni. 

LIZDA konkursā piedalījās 26 iz
glītības iestādes, kurās viesojās žū
rija, lai novērtētu pedagogu soci
ālo drošību un darba koplīgumu, 
darba organizāciju, infrastruktū
ru, darba kvalitātes veicināšanu 

un personīgās izaugsmes iespējas, 
darba drošību, aizsardzību, mik
roklimatu un savstarpējās attiecī
bas, reputāciju, atalgojumu. 

2014. gada 11. novembrī 
Gaismas internātpamatskolā svi
nīgi tika atklāta apliecinājuma 
plāksne „Pedagogam draudzīgā
kā izglītības iestāde – 2014”.

14. novembrī plkst.12.00 par 
godu Latvijas valsts proklamēša
nas 96. gadadienai Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība (LBAS) 
īpašā pasākumā apbalvoja aktīvā
kās arodorganizācijas. Pasākums 
„Labākā arodorganizācija 2014” 
notika Arodbiedrību namā, Rīgā.

Balvu „Labākā arodorgani

zācija 2014” un LBAS atzinības 
rakstu šogad saņēma 18 arod
organizācijas no visas Latvijas, 
to skaitā arī Gaismas internāt
pamatskolas arodorganizācija, 
priekšsēdētāja Vija Lipska.

Atsauce uz – http://www.lbas.lv
Noliekot piemiņas svecītes 

pie mūsu valsts karoga, visi kopā 
izdziedājām skanīgās karavīru 
dziesmas. Tikšanās laikā ar kara
vīriem no NBS Ādažu garnizona 
katrs varēja izmēģināt, cik smaga 
ir karavīra uzkabe un kādi ir īsti 
kaujas ieroči.

 Skolēni skolotājas Olgas Puš
pures vadībā visu rudeni čakli 
strādāja, lai izveidotu 30 dekorus 
ar gudrības simbolu pūci. Šos de
korus dāvinās LIZDAS ārzemju 
sadarbības partneriem. Skolēnu 
radošie darbi apskatāmi fonda 
„Nāc līdzās” izstādē Kongresu 
namā Rīgā. 

Novembra darbi paveikti go
dam, un nu jau pamazām pulciņu 
nodarbībās ieskanas Ziemassvēt
ku mūzikas taktis – līdz ar pirmās 
svecītes iedegšanu Adventes vai
nagā sākas Ziemassvētku gaidīša
nas laiks.

R. Grebežniece, 
Gaismas internātpamatskolas 

ārpusklases darba organizatore 

Izglītības iestādēs

Gaismas internātpamatskola – „Pedagogam 
draudzīgākā izglītības iestāde – 2014”

Gaidot Latvijas Republikas 96. 
gadadienu, Stopiņu pamat
skolas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zīļuki” un „Taure
nīši” ciemojās bibliotēkā, lai 
runātu un uzzinātu par Latviju, 
tās simboliku, svarīgiem noti
kumiem mūsu valsts vēsturē. 

Audzinātājas ar bērniem grupiņās 
jau bija runājušas par Latvijas valsti. 
Ierodoties bibliotēkā, bērni zināja 
un, lieliski iesaistoties sarunā, pa
stāstīja, kādi ir Latvijas valsts simbo
li, ka mūsu galvenais cilvēks valstī ir 
prezidents, mācēja arī nosaukt visus 
Latvijas vēsturiskos novadus.

Tā kā tuvojās Latvijas Re
publikas dzimšanas diena un 
pasākums norisinājās Lāčplēša 
dienā, tad sarunas raisījās arī par 
Lāčplēša dienu, tās varoņiem, cik 
ļoti nozīmīga šī diena bijusi Lat
vijas vēsturē. Vairāki bērni pa
stāstīja, ka Lāčplēša dienā kopā ar 

vecākiem ir bijuši nolikt svecītes 
pie Rīgas pils mūra.

Tā kā „Zīļuki” un „Taurenīši” 
kopā ar audzinātājām bija bibliotē
kā, apskatījām, cik daudz dažādu 
grāmatu ir, kurās var atrast visu, kas 
saistīts ar Latvijas vēsturi, tās pastā
vēšanā svarīgiem notikumiem, par 
valsts simboliem, apbalvojumiem, 
par mūsu valsts prezidentiem. Visin
teresantākās bērniem, protams, šķi
ta grāmatas, kas domātas tieši viņu 
vecumam, piemēram, stāsti, dzejoļi, 
kā arī par ģeogrāfiju un speciāli bēr
niem izdotās grāmatas par Latvijas 
vēsturi, kas ir krāsainas un viņiem 
viegli saprotamas.

Lai visiem klātesošajiem būtu 
vēl lielāka kopības sajūta, tika aiz
degtas svecītes un katram ap roku 
apsieta lentīte Latvijas valsts karoga 
krāsās, tādējādi radot svētku noska
ņu gan bibliotēkā, gan katra sirdī.

Kristīne Cimdiņa,
sauriešu bibliotēkas vadītāja

„Zīļuki” un „Taurenīši” – Latvijas 
Republikas 96. gadadienu gaidot

13. novembrī Sauriešu bib
liotēkā Stopiņu pamatskolas 
skolotāja Valentīna Greiškā
ne kopā ar saviem skolēniem 
piedalījās pasākumā „Troļļu 
spēles vai spēles ar troļļiem?” 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedē
ļas ietvaros, kur galvenā loma 
šogad tika atvēlēta troļļiem. 
Lasīšanai izvēlēts stāsts „Bries
monīšu tracis”, kurā stāstīts 
par diviem briesmonīšiem, kas 
ļoti gribēja sākt spēlēties, kā 
viņiem tas izdevās, vai varbūt 
ne visai labi sanāca, par drau
dzību, par attieksmi vienam 
pret otru.

Stāsta lasīšanas laikā ar skolotā
jas un bibliotekāres palīdzību tika 
veidots sava veida improvizācijas 
teātris, kura galvenie aktieri bija 
skolēni un vēl daži bērni, kuri 
tajā brīdī atradās bibliotēkā, lai, 
izspēlējot un iejūtoties stāstā ap
rakstīto mazā un lielā briesmonī
šu piedzīvojumus, skolēni labāk 
izprastu draudzības, izpalīdzības 
nozīmi ikdienā vienam pret otru.

Bibliotēka iesaistījusies Zie
meļvalstu bibliotēku nedēļu la
sījumos kopš 2007. gada, un, ik 
gadu kopā ar bērniem un jaunie
šiem lasot stāstus, ikvienam ir ie

spējams padomāt par savu attiek
smi pret līdzcilvēkiem. Stāstos, 
ko līdz šim kopā ar skolēniem 
esam lasījuši piedzīvojumu vai 
joku, visos akcentēta draudzība, 
tās nozīme katram.

Skolēniem bija iespēja arī 
radoši darboties no krāsainiem 
žurnāliem plēšot un uz lapas lī
mējot, veidot savu briesmonīti. 

Visiem tie sanāca krāsaini un 
jautri. Šajā darbiņā aktīvi iesaistī
jās arī skolotāja.

Paldies Stopiņu pamatskolai 
un skolotājai Valentīnai par jau
ko sadarbību!

Uz tikšanos Ziemeļvalstu bib
liotēku lasījumos jau nākamgad!

Kristīne Cimdiņa,
sauriešu bibliotēkas vadītāja

Precizējums 2014. gada 4. novembra „Tēvzemītē” publikācijai: 
4. lpp. – stopiņu novada domes saistošo noteikumu Nr.8/14 „stopiņu no
vada pašvaldības aģentūras „stopiņu ambulance” nolikums”, protokols 
Nr.34., p.3.2.1., saistošo noteikumu datums: 2014. gada 10. septembris.
5. lpp. – stopiņu novada domes saistošo noteikumu Nr.11/14 „stopiņu 
novada pašvaldības aģentūras „stopiņu ambulance” sniegtie pakalpoju
mi”, protokols Nr.35., p.4.2., 2.1., saistošo noteikumu datums: 2014. gada 
24. septembris.
5. lpp. – stopiņu novada domes saistošo noteikumu Nr.12/14 „Grozījumi 
2010. gada 15. decembra saistošajos noteikumos nr.13/10 „stopiņu no
vada pašvaldības aģentūras „saimnieks” sniegtie pakalpojumi”, protokols 
Nr.35., p.4.2., 2.1., saistošo noteikumu datums: 2014. gada 24. septem
bris.
6. lpp. – stopiņu novada domes saistošo noteikumu Nr.13/14 „par nekus
tamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu stopiņu 
novadā”, protokols Nr.36., p.5.5., saistošo noteikumu datums: 2014. gada 
08. oktobris.

Bibliotēkās

Spēles ar troļļiem vai troļļu spēles?

Bibliotēkās
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2014. gada 24. novembrī noti
ka svinīga tilta atklāšana pār 
upi Mazā Jugla uz autoceļa P2 
Juglas papīrfabrikas ciemats –  
Upesciems.

Pasākumā piedalījās v/as „Lat
vijas Valsts ceļi” valdes priekšsē
dētājs Jānis Lange, tilta būvnieku 
SIA „Viadukts” pārstāvis, Stopiņu 
novada domes priekšsēdētājs Jā

nis Pumpurs un Garkalnes nova
da domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
BauzeKrastiņš. 

Šis ir viens no 16 v/as „Latvijas 
Valsts ceļi” šogad atjaunotajiem 
tiltiem un vienīgais, kas izbūvēts 
pilnīgi no jauna. Vecais tilts tika 
būvēts 1966. gadā un bija gan fi
ziski, gan morāli novecojis. 

Stopiņu novada 
pašvaldība

Kad rudens krāsas kokos jau 
norimušas un vēji dzenā pē
dējo jau nobrūnējušo lapu, 
klāt 18. novembra svinīgais 
pasākums par godu Latvijas 
96 gadadienai. Stopiņu no
vadā jau kā tradīcija gadu 
gadiem ir „Ulbrokas” audēju 
un rokdarbnieču atskaites iz
stāde. Tajā tiek demonstrēts 
pēdējā gada veikums.

Pamazām studijā blakus tautas tēr
pu darinātājām un tautas ornamen
ta un tradicionālo audumu cienītā
jām iešalc jaunas vēsmas. No brun
ču audumiem tiek šūdināti modīgi 
brunči un salikumā ar vienkrāsaina
jiem linu audumiem darināti kostī
mi. Inga Vereba ir gan čakla audēja, 
gan tērpu darinātāja. Inita Buden
cova brūno rudens lapu deju ievir
pinājusi savā no pašaustā auduma 
un pašas šūtajā mētelī, kuru krāšņi 
papildina Tautas daiļamata meista
res Zentas Bergas grafiskos rakstos 
risinātā, gaumīgi austā plecu šalle. 
Rudens krāšņums ieskanas Bergas 
kundzes saules un lapu medainā 
mirdzuma segā. Atceroties sēņu 
takas un viršu daiļumu Stopiņu me
žos, mūs priecē Tautas daiļamata 
meistares Baiba Kurzemniece un 
Alda Auziņa. Kā meža sūnu un ru
dens dāliju draudzība ievijas Baibas 
kundzes plecu šallēs, jostās un Al
das kundzes segās un dvieļos. Zen
tas Dīces mīlestība, visu garo mūžu 
strādājot dārzā un priecējot  novada 
iedzīvotājus ar sava dārza  ziedu dai
ļumu, ieaudusies krāšņi zaļajā galda 
celiņā un galdautos. Klusais rudens 
mežs, satiekoties ar miglas vāliem 

„Saulīšu”’ ciematā, iedvesmojis 
čaklo Tautas daiļamata meistari un 
vienu no pirmajām 1960. gadā dibi
nātās studijas audējām, kura tautas 
daiļamata nosaukumu aizstāvējusi 
ar izcilību – Veltu Āpšu. Viņai šo
gad jau 91 rudens, bet lina aizkaru 
ažūrie zīmējumi un auduma pre
cīzais izpildījums darītu godu ik
vienam mājas interjeram. Latviešu 
tautas tradīcijas, kuras „Saulīšu” 
mājās iedibinājusi Velta Āpša, dari
not savai mājai, mazbērnu ģimeņu 
mājokļiem segas, lakatus, aizkarus, 
lēnām pieplūdina Saulīšu ciemata 
kaimiņos dzīvojošās Gitu Salmani 
un Lidiju Gaiķēnu. Gitas kundzes 
lina šalles ir vasaras siena krāsu un 
smaržu mirdzumā un melleņu ievā
rījuma noskaņās. Aldonija Auziņa 

Mūsu Latvija un tās dabas skaistums tekstilijās

priecē ar savu latviskā mierīguma 
un krāsu smalkuma izjūtām gan 
segās, gan dvieļos. Un kaut kur lido
jumā pāri rāmi skaistajām segām, 
pelēki baltajiem aizkariem lidinās 
atmiņas par krāsaino vasaru. Tie ir 
lakati un šalles. Pieneņu pļavu dzel
tenais zelts Lidijas Gaiķēnas lakatā, 
magoņu, rudzupuķu un margrieti
ņu deja Initas Budencovas lakatos 
un šallēs. Kā mazi cinīši, dzērveņu 
ogu pilni, zem aizkaru pelēkuma 
satupuši Ingas Akimovas spilventi
ņi, un pelēko sūnu čaboņu atgādina 
viņas darinātie grīdas celiņi. Sau
lains smaids skatītāju sejās iegulst, 
aplūkojot septiņgadīgās audējas 
Monas Vītoliņas dzelteno somiņu 
ar aplikācijā veidotu meitenītes tēlu.

Studijā visus šos darinājumus, 
goda vietā likts, gaida studijas ka
rogs – uz tautas daiļamata meista
res – 93 gadus vecās Jadvigas Dek
snes – stellēm austā linu audekla un 
studijas vadītājas izšūts.

Un pēkšņi mēs sajūtam jūras 
klātesamību un bērnu čalas. Kā ma
zais ozoliņš blakus lielajam ozolam, 
kā mazā liepiņa blakus lielajai liepai 

izstādē blakus pieredzes bagātajām 
tautas daiļamatu meistarēm stājas 
Stopiņu novada Gaismas internāt
pamatskolas jaunie audēji. Raivja 
Undzēna un Janas Gaišutes jūras 
zili balto putu rotaļīgums, putu bal
tā čalošana viļņu apskautajā jūras 
krastā Liānas Augšpules un Adria
na Miķelsona jūras putu mirdzošajā 
baltumā, Karīnas Ševcovas rudens 
ziedu krāsu mirdzums rūpīgi dari
nātajos grīdas celiņos. Un kas gan 
būtu jūras krasts bez bērnu jautra
jām čalām. Tās ir Gaismas skolas 
bērnu atmiņas par vasaru, kuras ie
audušās Dmitrija Golovenko, Aivas 
un Aijas Bērziņu, Martas Zandber
gas, Jāņa un Roberta Undzēnu krā
sainajos audumos un somās. Juliāna 
Istomina pacietība un mīlestība 
pret aušanu jūtama viņa darinātajā 
garbārkšu sienas dekorā, kurš tapis 
par godu „Gaismas pilij” – jaunajai 
Nacionālajai bibliotēkai. Apbrīnas 
vērts ir spilvens, kas darināts no 39 
melni baltajām  Raita Martinsona 
vītajām pīnītēm un Veronikas austā 
auduma. Tas atgādina mūsu mainī
gos laika apstākļus, kad sniegavīram 

nākas sastapties ar lietus šaltīm un 
lēnām noliekties pretī zemes mel
numam un pērnās zāles izžuvuša
jiem stiebriem. Turpat blakus kolek
tīvais darbs ar melno un balto stārķi. 
Tie ir darinājumi, pateicoties skolas 
direktorei Vitai Felsbergai, kuri top 
mājturības un aušanas stundās otr
dienās, trešdienās un ceturtdienās 
skolas mājturības kabinetā kopā 
ar skolotāju Āriju Vītoliņu. Prieks 
skolas direktorei Vitai Felsbergai un 
skolas audzēkņiem. Pateicoties sko
las direktores iecerei un atbalstam, 
tapa šī rokdarbu darbnīca, kurā gan 
dienas nodarbībās, gan vakara stun
dās klaudz stelles un top darinājumi 
skolas, ārpusskolas izstādēm un au
dzēkņu istabiņu rotāšanai.

Tā visa ir mūsu Latvija un tās 
dabas skaistums, kuru prot saska
tīt tautas lietišķās mākslas studijas 
„Ulbroka” rokdarbnieces un Gais
mas internātpamatskolas audzēkņi. 

Tas viss skatītājus priecē, pa
teicoties Stopiņu novada priekš
sēdētāja Jāņa Pumpura un viņa 
vietnieces Vitas Paulānes rūpēm 
par rokdarbnieču labsajūtu un 
nodarbību iespējamību Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Ul
broka” skaisti izremontētajās un 
mājīgajās telpās jaunajā audēju 
namiņā Ulbrokā, starp Institūta 
ielas 24 namu un Ambulanci.

Audēju namiņā katru otrdie
nu no 16.00 līdz 23.00 kopā ar 
studijas vadītāju Āriju Vītoliņu 
pulcējas čaklās rokdarbnieces, lai 
zīmētu kompozīcijas un tekstiliju 
krāsainos musturus, lai baudītu 
sirsnīgo kopā būšanu un visu ne
dēļu brīvos brīžus pavadītu gan 
stellēs, gan tamborējot un adot. 
Visi interesenti tiek mīļi gaidīti 
Tautas lietišķās mākslas studijā 
„Ulbroka”!

Ārija Vītoliņa, 
tLMs „ulbroka” vadītāja

Fotogalerija: http://www.stopini.lv/
public/36891.html?t=foto

Atklāts tilts pār Mazo 
Juglu uz autoceļa P2

„Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā 
vārtiņi...”

10. novembrī „Spārīšu” grupas 

bērni svinēja Mārtiņdienu. Un kā 
tad Mārtiņdiena bez tirdziņa? Tā 
kā mūsu iestāde ir iesaistīta Eko
skolas projektā, bērni un vecāki 

bija rosināti sarūpēt Mārtiņdie
nas svinēšanai maskas un preces 
tirdziņam no otrreizējās pārstrā
des materiāliem. Ļoti patīkami 
bija redzēt, ka vecāki kopā ar bēr
niem ir tik radoši un čakli! Bērni 
bija gan maskās, gan pilniem gro
ziem ar dažādām precēm, kuras 
izpārdeva tepat tirdziņā saviem 
draugiem, samaksājot ar mūsu 
grupas valūtu – kastaņiem. Mīļš 
paldies vecākiem par atbalstu un 
sadarbību! Jūs atbalstījāt ne tikai 
mūs, bet arī radījāt bērniem svēt
ku un prieka sajūtu! Bērni ar lielu 
prieku gāja rotaļās, tirgojās, dzie
dāja dziesmas, dejoja un mielojās 
ar cienastu! 

paldies par sadarbību! 
Diāna un Sandra,

pII „pienenīte” skolotājas 

„Spārīšu” grupa svin Mārtiņus
Izglītības iestādēs



Vai tu zini, ko tu ēd?
14. novembrī Globālo Rīcības 
dienu ietvaros Ulbrokas vidus
skolā viesojās Gunārs Opmanis 
(bijušais Aizsardzības akadēmijas 
ķīmijas pasniedzējs, bioķīmiķis) 
ar savu dzīvesbiedri. Cienījamā 
vecuma vīrs ir pabijis Černobi
ļā, kad simtiem un tūkstošiem 
cilvēku smagi strādāja reaktora 
katastrofas briesmīgo seku likvi
dēšanā, ziedojot pat savu dzīvību. 

Vienas mācību stundas garās 
lekcijas laikā 10. un 11. klases 
skolēniem bija iespēja uzzināt 
ļoti svarīgu informāciju par aug
ļu un dārzeņu ķīmisko sastāvu, 
īpašībām, audzēšanu un vispā
rēju svarīgumu un noderīgumu 
cilvēka organismam, tā pilnvērtī
gai funkcionēšanai. G. Opmanis 
pastāstīja arī par to, cik kaitīgi ir 
veikalos nopērkamie augļi, īpa
ši āboli, kuri tiek dažādi ķīmiski 
apstrādāti pirms eksportēšanas 
uz Latviju, un kādēļ tieši Latvijā 
audzēti, pašmāju dārzā auguši 
āboli ir vislabākie mūsu veselībai. 
Tāpat arī skolēniem bija iespēja 
degustēt dažādu šķirņu ābolus un 
citus augļus, kuru dēļ G. Opma
nis, pateicoties savām zināšanām, 
spēja izdzīvot un pašlaik velta 

sevi, savu darbu un laiku, lai šo 
vērtīgo informāciju sniegtu tālāk.

Piektdien 0. stundas laikā 11. 
klases skolēni, bioloģijas skolotā
jas Ivetas Lāces mudināti, rīkoja 
zibakciju, kurā dalīja bērniem un 
bērnu vecākiem gardus dārzā au
dzētus ābolus. Skolēni un vecāki 
arī saņēma mazas informatīvas 
lapiņas ar svarīgāko informāci
ju par āboliem un to vērtīgumu. 
Āboli tika dalīti kā skolas vestibi
lā, tā arī pie skolas ieejas un sko
las autobusu pieturas.

Ievērosim veselīgu dzīvesvei
du, našķosimies ar augļiem, īpaši 
āboliem, un nekad neaizmirsīsim 
par to, kādu labumu tie sniedz 
mūsu veselībai, it īpaši, ja izvē
lamies tos pareizi, nevis no vis
ierastākās un vieglāk pieejamās 
vietas – veikala plaukta! 

Mareks Reveliņš, 
11. klases skolnieks
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Ulbrokas Mūzikas un māk
slas skola var lepoties – skolas 
akordeonistu duetam Mon
tai Megijai Igaunei un Taisi
jai Kožarinai, skolotāja Anita 
Rieksta, atkal godpilnā I vieta 
Starptautiskajā jauno izpildī
tāju mūziķu festivālā – kon
kursā „Līksmais akordeons” 
Šauļos, Lietuvā. 

Šo konkursu skolotāja nebija plā
nojusi, bet pēc veiksmīgas dalības 
Pērnavas konkursā žūrijas locekle 
personīgi uzaicināja mūsu skolas 
duetu piedalīties Lietuvas kon
kursā. Ja Igaunijā akordeona spēle 
ir populāra, tad Lietuvā tā ir ļoti 
augstā profesionālā līmenī. Tāpēc 
īpaši priecājamies par mūsu mei
teņu sasniegumiem. Konkurss ir 
ļoti vērienīgs – solistu konkurencē 
piedalījās 109 solisti no mūzikas 
skolām un mūzikas vidusskolām, 
bet ansambļu konkurencē piedalī
jās ap 30 kolektīvu – tie bija gan 
dueti, trio, kvarteti un arī orķestri. 
Nākamais Starptautiskais jauno 
akordeonistu konkurss mūsu du
etam ir 6. decembrī, kas notiks 
Latvijā, Madlienas Mūzikas un 
mākslas skolā. Vēlam meitenēm 
un skolotājai izturību un jaunus 
radošus panākumus!

Jau 18. reizi notika Pierīgas 
Mūzikas un mākslu skolu kolek
tīvās muzicēšanas festivāls. Kat
ru gadu festivāls notiek kādā no 

Pierīgas mūzikas un mākslas sko
lām, šogad Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā. Festivāla nolikums 
paredz, ka katra skola var piedalī
ties ar desmit minūšu priekšnesu
mu, bet pēc koncerta, balsojuma 
rezultātā, ir iespēja tikt pie titu
liem – „Izcilākais mākslinieciskais 
sniegums”, „Emocionālākais izpil
dījums” un „Atraktīvākais priekš
nesums”. Mūsu skolas akordeonis
tu duets saņēma titulu „Izcilākais 
mākslinieciskais sniegums”. Mei
tenēm nenācās viegli, jo priekš
nesuma laikā saplīsa akordeona 
plēšas. Neviens to pat nenojauta, 
jo meiteņu ansambļa saspēle un 
skatuves kultūra ir kā profesionā
liem mūziķiem. Varu droši apgal
vot, ka vislielāko emocionālo bau
dījumu sniedza Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas priekšnesums. 
Maģiskais stīgu instruments arfa, 
kuru pārsvarā redzam tikai uz 
lielajām koncertskatuvēm, duetā 
kopā ar flautu klausītāju balsoju
mā ieguva titulu „Emocionālā
kais izpildījums”. Koncertu atklā
ja Mār upes Mūzikas un mākslas 
skolas pūtēju orķestris diriģenta 
Pētera Pētersona vadībā. Priekš
nesums bija ļoti atraktīvs, bet sīvā 
konkurencē pie balvas par atrak
tīvāko priekšnesumu tika Ropažu 
Mūzikas un mākslas skolas puišu 
grupa, kas atskaņoja popmūziku.

Novembris ir laiks, kad mūsu 
skolas jaunāko klašu audzēkņi 

viesojas pirmsskolas izglītības ies
tādē „Pienenīte” un Stopiņu pa
matskolas pirmsskolas izglītības 
iestādē. Dodoties uz pirmsskolas 
izglītības iestādēm, cenšamies cie
mos aizvest viņu absolventus. Bie
ži vien mūsu skolas audzēkņiem 
tā ir pirmā uzstāšanās, apgūstot 
interesanto un vienlaikus sarež
ģīto instrumenta spēli. Pienenītes 
bērni uzmanīgi klausījās, iepazina 
mūzikas instrumentu skaņas un 
bija gatavi atbildēt uz visiem uz
dotajiem jautājumiem. Ar Stopiņu 
PII bērniem kopā svinējām Latvi
jas dzimšanas dienu – muzicējām, 
dziedājām un dejojām. Liels pal
dies par sirsnīgo uzņemšanu!

Novembra izskaņā mūsu sko
lā ar skanīgu koncertu un izstādi 
„Tikšanās prieks” viesojās draugi 
no Staša Vaiņūna Palangas Māk
slu skolas. Skolu draudzība aizsā

kās 2009. gada sākumā, kad Ul
brokas Mūzikas un mākslas sko
la pirmo reizi viesojās Palangā. 
Koncerta sākumā mūsu skolas 
skolotāji bija sagatavojuši jauku 
muzikālu pārsteigumu – divas 
lietuviešu tautasdziesmas, kuras 
aranžēja Alvils Altmanis. Palan
gas Mākslu skolas direktore Vir
ginija Marozaite koncerta noslē
gumā teica: „Cerams, pie ceturtās 
tikšanās reizes neapstāsimies un 
mūsu draudzība turpināsies.” Arī 
mums vienmēr ir patiess prieks 
tikties, tāpēc plānojam, ka 2016. 
gada pavasarī varētu doties atkal 
uz Palangu. Pēc pasākuma au
dzēkņi deju ritmos sadraudzējās 
tuvāk, bet skolotāji dalījās darba 
pieredzē un sarunās par dzīvi, 
visvairāk par eiro, jo no 1. janvāra 
arī Lietuva pievienojas eirozonai. 
Viesošanās otrajā dienā Palan

gas mākslu skolas audzēkņi un 
skolotāji iepazinās ar stāstu par 
Stopiņu novadu un apskatīja Līgo 
parku, izstaigāja Vecrīgu un Rī
gas Svētā Pētera baznīcā apskatīja 
izstādi „Neparastās mežģīnes”.

Klāt ir decembris – eksāme
nu un koncertu laiks. Aicinām 
apmeklēt kora klases audzēkņu 
koncertu „Ar dziesmu apkārt...” 
5. decembrī plkst. 18.00 Ulbro
kas kultūras namā, 8. decembrī 
plkst.19.00 akordeona klases au
dzēkņu koncertu, 10. decembrī 
plkst.18.00 jauno pianistu koncer
tu, 13. decembrī plkst. 11.00 skolo
tājas Natālijas Fjodorovas audzēk
ņu koncertu un 18. decembrī plkst. 
18.00 skolas I semestra noslēguma 
koncertu – izstādi.

Vita Pinne, 
ulbrokas Mūzikas un 

mākslas skolas direktore

UMMS audzēkņu panākumi
Izglītības iestādēs

Mācām mazos 
PII „Pienenītē” – 
„Šķiro pa tīro!”
5. novembrī mēs, Ekopadomes 
pārstāvji no 9.a klases, nolēmām 
sarīkot tikšanos ar bērniem no 
PII „Pienenīte”. Bijām ieplānoju
ši sarunas par vidi, dabu, to, kā 
uzvesties, lai tevi nebūtu jāsauc 
par Cūkmenu. Skatījāmies filmi
ņas par atkritumu šķirošanu un 
spēlējām spēli, kuras uzdevums 
bija „Izglāb planētu” jeb pareizi 
sašķiro atkritumus, lai samazinā
tu piesārņojumu. Lai pasākumus 
būtu saprotamāks pirmsskolas 
vecuma bērniem, savā projektiņā 
iesaistījām 6.b klases skolēnus, 
kuri pagājušajā gadā projektu ne
dēļā bija sagatavojuši leļļu izrādi 
„Šķiro pa tīro!”. Paldies skolotājai 
Zandai Pelšei par palīdzību, saga
tavojot nodarbību.

Laura Veremeja,
Ekopadomes pārstāve 

5. novembrī Stopiņu novada do
mes PII „Pienenīte” ciemojās 
Ulbrokas vidusskolas 6.b un 9.a 
klases skolēni un vadīja zibak
ciju „Šķiro pa tīro!” vecāko un 
sagatavošanas grupu bērniem, 
kopā 7 grupām. Zibakcijas laikā 

bērniem interesantā veidā tika 
pastāstīts:

• kāpēc atkritumi jāšķiro;
• kā pareizi šķirot atkritumus;
• kāda veida atkritumi jāliek 

konkrētā atkritumu tvertnē;
• ka, izmetot PET pudeles, jā

noņem etiķetes, izmetot tās jāsap
lacina, un vēl daudz interesantu 
lietu par atkritumu šķirošanu.

Skolēni parādīja bērniem 
pašu izvēlētu multfilmu par at
kritumu šķirošanu, kā arī izspē
lēja nelielu skeču ar roku lellēm, 
kura sižets arī pamācīja, kādēļ 
jāšķiro atkritumi. PII „Pienenīte” 
bērniem ļoti patika pasākums, 
bērni zinātkāri atbildēja uz sko
lēnu jautājumiem, dalījās savā 
pieredzē. Zibakcijas noslēgumā, 
lai uzzinātu bērnu jauniegūtās 
zināšanas par atkritumu šķiroša
nu, tika izspēlēta spēle „Šķiro pa 
tīro!”. Liels paldies skolēniem, kā 
arī skolotājai Zandai Pelšei par 
interesanto nodarbību.

Santa Šika un Evija Kubile, 
pII „pienenīte” metodiķes 

Ekoskolu sadraudzības 
pasākums.
Zem gružiem vienmēr slēpjas kas 
skaists, ja vien mums ir sirds, lai 

to saskatītu un  griba, lai parādītu 
citiem.
 /Anna Annija Dežurova/

7. novembrī Ulbrokas vidus
skolā notika Ekoskolu sadrau
dzības pasākums. Tajā piedalījās 
Daugmales pamatskolas un Ro
pažu vidusskolas ekopadomes 
pārstāvji. Scenāriju veidojām 
mēs, daži Ekopadomes pārstāv
ji, un pēdējā brīdī „sprāga spul
dzes”, bet kaut kā izķepurojā 
mies.

Pasākuma gaitā ciemiņus ie
pazīstinājām ar Stopiņu novada 
ievērojamākajām vietām, ar sko
las deju kolektīvu „Pastalnieki”, 
kā arī mūsu skolas „Ekodziesmu”. 
Katras skolas pārstāvji bija mājas 
uzdevumā sagatavojuši priekšne
sumu par savu Ekoskolas šā gada 
ekotēmu. Ropažu vidusskolas 
skolēni savā priekšnesumā iz
mantoja dziesmas, bet Daugma
les skolēni prezentēja savu tēmu 
ar nelielu uzvedumu. Mūsu tikša
nos kuplināja SIA „Eko Getliņi” 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Anda Zandberga.

Vakara noslēgumā bija disko
tēka, spēles, karaoke. 

Laura Veremeja, 
Ekopadomes pārstāve 

Rīcības dienas Ulbrokas vidusskolā
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Novembrī Ulbrokas vidus
skolā turpinājās bezmaksas 
lekcijas vecākiem. 5. novem
brī notika lekcija „Vecāki šķi
ras – kā jūtas bērns”, vadīja 
psihoterapeite Gunta Vītola. 
19. novembrī notika lekci
ja „Bērnu melošana”, vadīja 
psihoterapeite Vita Vald
mane. 25. novembrī notika 
lekcija „Brāļu un māsu attie
cības”, vadīja psihoterapeite  
Dace Caica. 

Lekciju prezentācijas ir apskatā
mas Ulbrokas vidusskolas mājas 
lapā www.ulbrokas-vsk.lv   sadaļā 
Projekti, Stopiņu novada domes 
finansētie projekti „Gudriem sko
lēniem izglītoti vecāki” un sadaļā 

Jaunumi, kā arī www stopiņi.lv –  
Projekti/ aktualitātes.

Projekta ietvaros pēdējā lekci
ja notiks 11. decembrī plkst. 18.40 
„Zaudējums un tā pieņemšana. 
Tēma – nāve”, vadīs mācītājs Li
nards Rozentāls, Bērnu slimnīcas 
vecāku mājas kapelāns. Lekcija ir 
atvērta jebkuram interesentam!

Noslēdzoties projektam, tiks iz
platītas anketas, ar kuru palīdzību tiks 
novērtēts notikušo lekciju noderīgu
mus, un veikta aptauja, kas palīdzēs 
Ulbrokas vidusskolā plānot nākamās 
lekcijas un nodarbības Stopiņu nova
da iedzīvotājiem 2015. gadā.

Projektu „Gudriem skolē
niem izglītoti vecāki” finansiāli 
atbalsta Stopiņu novada dome.

Mārīte GrīviņaKrauze

Lekcijas vecākiem Ulbrokas vidusskolā

Izglītības iestādēs

„Ar tautasdziesmu par Latvi  
ju” – tā nosaucu Latvijas dzim
šanas dienai veltītu sarīkojumu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pienenīte”, kurā piedalījās 
mani lielākie audzēkņi – „Zaķē
ni”, „Lācēni” un „Mārītes” –, bet 
mazākie – „Rūķēni” – skatītāju 
rindās. „Ar tautasdziesmu” tā
pēc, ka sarīkojumā izskanēja 
gan runātas, gan dziedātas 
tautasdziesmas, kā arī tautas 
teikas, rotaļas un dejas. 

Pirmsskolas bērnu vecumposms 
ir tas, kurā sāk veidoties izpratne 
par sevi, apkārtni, vietējo nova
du, savu valsti un tās vietu pa
saulē, tāpēc jo īpaši svarīgi par 
to šķiet runāt tieši šajā bērnu ve
cumā. Latvijas dzimšanas dienas 
laikā attiecīgajiem jautājumiem 
varam pievērsties īpaši padziļinā
ti, emocionāli un iedvesmojoši.

Sirsnīgi un svinīgi bērnus 
uzrunāja iestādes vadītāja Lelde 
Sturme, pēc tam aicinot dziedāt 
valsts himnu „Dievs, svētī Lat
viju!”. Te jāatzīmē, ka bērniem 
himna pirms tam pat nebija jā
māca, viņi to jau zināja. Tas pa
tiesi iepriecināja!

Katru gadu par Latviju runājam 
mazliet no cita skatupunkta, šogad 
vēlējos ar bērniem runāt par Latviju 
salīdzinājumā ar citām zemēm, no
vērtējot to, kas Latvijā ir, nevis žēlo
joties par to, kā nav. Jā, neaug mums 

pagalmā apelsīnkoki, nav palmu un 
arī augstu kalnu nav, tomēr, aizdo
mājoties un runājot ar bērniem, va
ram apjaust, cik daudz mums ir dots. 
Latvija ir Dieva svētīta zeme ar to 
vien, ka esam pasargāti no vulkānu 
izvirdumiem, zemestrīcēm, cunami, 
kas aprij ciemus un pilsētas, ka esam 
šobrīd pasargāti no kara šausmām.

Sarīkojumam atlasīju vien 
nelielu daļu no tām vērtībām, 
bagātībām, par kurām varam būt 
priecīgi un lepni. Runājām par 
Daugavu kā Latvijas likteņupi, kas 
bijusi līdzās kopš senas vēstures. 
Bērni stāstīja teiku par Daugavas 
rakšanu, runāja tautasdziesmas 
par Daugavu un Rīgu, dziedāja 
par runcīti, kas devās uz Rīgu, un, 
dejojot „Plaukstiņpolku”, iztēlojās 
Rīgas pilī notiekošās balles.

Turpinājumā runājām par 
mūsu Baltijas jūru, sauktu par 
Dzintarjūru, domājot par tiem, 
kuri dzīvo kādas milzīgas zemes 
vidienē un nekad jūru nav redzē
juši, un, atbraucot uz Latviju, lūdz 
mūs parādīt to un tās milzīgi garo 
liedagu. Šeit izskanēja tautasdzies
mas par sudrabotiem viļņiem un 
dzintaru, kā arī „Jūriņ’ prasa smal
ku tīklu”. Piejūras vēja spēku bērni 
attēloja dejā „Sudmaliņas”.

Aicināju bērnus aizdomāties 
par zemēm, kurās nav mežu, kas 
nozīmē, ka tajās nav sēņu, ogu, 
putnu, meža zvēru. Šķiet, dzīvojot 
blakus mežam, to pat grūti iedo

Ar tautasdziesmu par Latviju māties. Līdzās runātām tautas
dziesmām bērni arī stāstīja teiku 
par to, kā mežs ticis pie puķēm 
– maijpuķītēm –, un dziedāja par 
drosmīgo zvēriņu mežā – vāverīti.

Kas gan būtu Latvijas daba bez 
kokiem?! Koks – tas ir arī cilvēka 
būtības simbols. Apzinājām arī to, 
vai kādam bērnam koka nosau
kums ir uzvārdā. Jā, atradām savu 
Ozolu, Vīksnu un divus Bērziņus. 
Par šiem un citiem kokiem bērni 
runāja četrrindes un dziesmā bir
zē atrada ozoliņu. Līdz ar to bija 
laiks griezt danci „ap ozoliņu”, iz
dejojot „Tūdaliņ, tagadiņ”.

Kur koki, tur putni! Klausījā
mies lakstīgalas balss ierakstu, pēc 
kuras Loreta Vaivode („Lācēni”) 
dziedot aicināja lakstīgalu skaisti 
dziedāt arī Rīgas torņa galiņā, bet 
Sofija Vanzoviča („Zaķēni”) dzies
mā iepazīstināja ar Latvijas nacio
nālo putnu – cielavu –, kurai bērnu 
tik daudz, ka ne saskaitīt!

Par mūsu augstāko kalnu 
Gaiziņu jaunas zināšanas sniedza 
bērnu stāstītā teika par sāls atrad
nēm senā pagātnē. Tagad kalns jo 
īpaši priecē ziemā, kad no tā var 
braukt ar ragaviņām un slēpēm. 
Bet vasarā? Vasarā jākāpj kalna 
galā un jādzied pār pļavām, pār no
rām, pār mežu galiem, kā to darīja 
skanīgi dziedošā Loreta Vaivode.

Kā zināms, rudzu maize ir 
viena no tām vērtībām, kuras pie

trūkst, aizbraucot prom no Latvi
jas. Te bērni stāstīja teiku par to, 
kāpēc rudziem tikai viena vārpa 
uz stiebra, jo senāk bijušas vairā
kas. Teika atklāja to, kāda nozīme 
saudzīgai attieksmei pret maizīti, 
un dziedot aicinājām rudzu vār
pu ziedēt deviņām ailiņām.

Latvijas daba ir dāsna pret 
mums. Arī mēs sarīkojumā ko
pīgi veicām vienu labu darbu 
Latvijai – iestādījām ieviņu. Tas 
gan noritēja rotaļas veidā, kur 
plāniņa vidū kā ieviņu aicinājām 
vadītāju Leldi Sturmi. Bērniem 
šis bija īpašs mirklis, kad rotaļā 
iesaistījās vadītāja, un klātesošie 
skatītāji to atzīmēja kā sevišķi 
aizkustinošu momentu.

Noslēgumā vēlreiz ar bēr
niem pārrunājām minētās Latvi
jas vērtības, bagātības – Daugavu, 
jūru, mežus, kokus, putnus, ru
dzu maizi un citas, kuras saudzēt, 
priecāties un lepoties ar tām. Arī 
tautasdziesmas ir vienas no šā
dām tautas bagātībām.

Sarīkojumu noslēdza kopīga 
deja „Skaista mana brāļa sēta”, 
pēc kuras vadītāja katrai bērnu 
grupiņai Latvijas dzimšanas dienā 
pasniedza dāvanu – rudzu mai
zes klaipu un konfektes „Gotiņa”, 
kuru ietinamajā papīrītī atroda
mas tautasdziesmu četrrindes. 
Šādas dāvanas ir unikālas, kādas 
pieejamas tikai mums Latvijā!

Sarīkojumu vizuāli papildi
nāja attiecīgi attēli uz ekrāna. 
Šeit paldies par tehnisko atbal
stu svētku procesā jāteic vienmēr 
atsaucīgajam un izpalīdzīgajam 
Edgaram Mednim. Deju apgu
ves procesā un virsvadībā svēt
kos paldies deju skolotājai Aigai 
Mednei, kura bija gandarīta dzir
dēt bērnu neviltoto prieku: „Šī ir 
mana mīļākā deja!”

Paldies grupu skolotājām par 
sadarbību, mācot bērniem tau
tasdziesmas un sagatavojot viņus 
teiku stāstīšanai. Un milzīgs pal
dies pašiem bērniem, jo visu viņi 
darīja paši – runāja, stāstīja, dzie
dāja, spēlēja dziesmās mūzikas 
instrumentus, dejoja –, un dau
dziem tā bija pirmā reize mūžā, 
kad vienam pašam, pie tam mik
rofonā, jārunā tautasdziesma, jā
stāsta teika un jāpaklanās publi
kas priekšā. Varbūt kādam šī bija 
pirmā reize, kad viņš aizdomājās 
par Latviju un atrada sevī emo
cionālu prieka dzirksti par savu 
dzimto zemi. Šādi mirkļi tik sva
rīgi ceļā uz patiesu „Es mīlu tevi, 
Latvija!”, jo šodienas bērni būs 
nākamā paaudze, kas veidos val
sti – attīstīs, mainīs un uzlabos! 

Sveiciens Latvijai un mums 
valsts 96. jubilejā!

Līga Kurzemniece,
 stopiņu novada domes 

pII „pienenīte” mūzikas skolotāja

Lai gan dabā ir iestājies pe
lēkais rudens, cilvēku sirdīs 
tomēr virmo siltuma un gai
šuma stariņš, jo mūsu Latvijai 
novembris ir dzimšanas dienas 
svētku laiks! 

Tumšos rītus un vakarus mēs mē
ģinām izkliedēt, māju logos iede
dzinot pa svecītei, bet dienas aiz
rit, klausoties dziesmās un bērnu 
balsīs, kuras veido mūsu Latvijas 
stipro nākotni! Ar patriotisku no
skaņojumu, ar lepnumu un svētī
gām atziņām mēs suminām mūsu 
96 gadus veco māmuļu svētkos!

Ik gadu valsts svētki tiek svinēti 
ar mīlestību sirdī, ar jaunām dzies
mām, dejām, vārdiem un pārdo
mām par dzimteni. Tā arī šajā gadā 
13. novembra pēcpusdienā Stopiņu 
pamatskolas pirmsskolas izglītības 
ie stāžu grupiņas svinēja svētkus 
kopā ar Latviju. Jau iesākta un patiesi 
sirsnīga tradīcija Stopiņu pamat
skolas PII ir sadarbība ar Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolu. Arī ša
jos nozīmīgajos svētkos gan mazie 
bērnudārza bērni, gan audzēkņi no 
UMMS muzicēja kopā. Ir patiess 
gandarījums vienā koncertā kopā 
redzēt jaunos talantus, kuri parāda, 
ka Latvijai aug stipra un pārliecinā
ta jaunā paaudze. Gan bērni, gan 
pedagogi svētkos klausījās un at
skaņoja dažādas skaistas melodijas, 
iepazina Latvijas skaistākās ainavas, 
izdejoja latviešu tautas dejas, runāja 

par Latviju skaistus vārdus un vie
nojās kopīgos laimes mirkļos par 
godu Latvijas svētkiem. Tā kā uz 
svētkiem sanāca gan lielie, gan mazie 
bērnudārza bērni, bija patiess prieks 
saklausīt, kā no prieka par svinībām 
pukst katra mazā sirsniņa! Bērnu pa
tiesums un dzīvesprieks arī mums, 
pieaugušajiem, deva jaunu radošu 
noskaņojumu, lai kopā ar bērniem 
svinētu arī citus Latvijai nozīmīgus 
svētkus. Taču pats koncerts jau bija 
tikai svētku kulminācija. Process, 
kad bērnos tiek audzināts patrio
tisms un cieņas pilna attieksme pret 
savu dzimteni, norisinās ik dienu! 
Pirmssvētku nedēļā bērni gatavoja 
rotājumus Latvijas svētkiem, tika iz
gatavoti karodziņi un lentītes bērnu 
svinīgajiem tērpiem, Lāčplēša dienā 
iestādē norisinājās svētku tirdziņš, 
kurā vecāki kopā ar bērniem piedā
vāja mājās gatavotus labumus! No
tika arī atklātās nodarbības un izstā
des par godu Latvijai. Sagatavošanas 

grupu bērni devās uz Sauriešu bib
liotēku izzināt Latviju. Muzicējām 
paši, uzņēmām viesu māksliniekus 
un kopā svinējām to, ka esam Lat
vijā! Mēs visi esam Latvijas bērni un 
mazbērni, un mēs mīlam un cie
nām savu ģimeni! Paldies UMMS, 
paldies Stopiņu pamatskolas PII 
kolektīvam, paldies vecākiem, ka 
mums ir tādi bērni, kuri mīl un cie
na savu Latviju! Lai spēks un izturī
ba, gada baltākos svētkus gaidot!

Stopiņu pamatskolas PII gru
piņās Ziemassvētkus gaidīs:
• 11. decembrī plkst. 15.30 – „Cā
līši”; 
• 12. decembrī plkst. 15.00 – 
„Ziediņi”, plkst. 16.00 – „Ežulis”;
• 16. decembrī plkst. 16.00 – 
„Saulītes”;
• 18. decembrī plkst. 10.00 – „Tau
renīši”, plkst. 16.30 – „Zīļuki”.

Kristīne Stulberga, 
stopiņu pamatskolas 
pII mūzikas skolotāja

Svētki Latvijai
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Labdarības organizācija „Pa
līdzēsim.lv” jau sesto gadu 
organizēja akciju „Labo darbu 
nedēļa”. Akcijas mērķis ir aici
nāt sabiedrību sniegt atbalstu 
līdzcilvēkiem un dzīvniekiem, 
lai vairotu palīdzēšanas kul
tūru Latvijā.

Arī Ulbrokas vidusskolas skolēni 
aktīvi iesaistījās šajā akcijā un ar 
saviem labajiem darbiem pierādī
ja, ka palīdzības sniegšana otram 
ir ieguvums ne tikai palīdzības 
saņēmējam, bet arī pašam tās 
sniedzējam.

Sākumskolas žurnālistu pul
ciņa dalībnieki apkopoja iegūto 
informāciju par jaunāko klašu 
skolēnu labajiem darbiem.

Katrīna Kalēja un Evelī-
na Sturme noskaidroja, ka 1.c 
klases skolēni bija čakli palīgi 
saviem vecākiem dažādos mājas 
darbos. Viņi grāba lapas, pār
lasīja kartupeļus, lobīja pupas, 
rūpējās par vitamīnu krājumiem 
ziemai. Labs darbiņš bija malkas 
ienešana, kartupeļu mizošana, 
trauku mazgāšana un istabas sa
kārtošana.

Liels prieks par bērniem, kuri 
devās uz dzīvnieku patversmi 
„Ulubele” un aizveda sunīšiem 
segas, dvieļus, palagus un spilve
nus siltākām un mīkstākām guļ
vietām. Īpašs notikums, protams, 
bija pastaiga ar suņiem. Prieks arī 
par kaķīšu apmeklējumu.

Kāda meitene iepriecināja 
skolotāju ar pašgatavotu „Labo 
domu kastīti”.

1.c klases skolēni secināja, ka 
labie darbi ir visi tie darbi, kuri 
nav sliktie. Viņi saprot, ka netīras 
rokas, kas reizēm nosmērējas dar
bos, var nomazgāt. Viņi zina, ka 
dzīvnieki prasa pastāvīgas rūpes.

Roberts Ikaunieks un Kris-
taps Dubrovskis apkopoja 2.a 
klases skolēnu veikumu. Arī 
šie bērni galvenokārt veica labus 
darbiņus savās mājās, palīdzot ģi
menei. Viņi grāba lapas, veidoja 
komposta kaudzi, vāca vēl pēdējo 
rudens ražu, tīrīja pagalmu. 

Daudzi bija centīgi palīgi sa
viem vecākiem – iznesa atkritu
mus, uzkopa istabu, laistīja pu
ķes, palīdzēja ēst gatavošanā. 

Vairāki bērni veda pastaigā 
suni, rotaļājās ar mājas mīluli 
kaķi, gāja barot pīles.

2.a klases skolēni saprot, ka ir 
jauki dzīvot sakoptā vidē, ka labs 
darbs dod prieku apkārtējiem. 
Savus labos darbus viņi attēloja 
zīmējumos.

Asnāte Grīnfogele un Līga 
Lūse iepazinās ar 3.a klases sko-
lēnu labajiem darbiem.

Vairāki bērni strādāja sava 
dārza un pagalma sakopšanā – 

grieza vecās puķes, grāba lapas, 
vāca ražu. 

Skolēni čakli darīja dažādus 
mājas darbiņus – kārtoja istabu, 
gatavoja pusdienas, veica citus 
svarīgus saimniecības darbus.

Kāds no klases apmeklēja 
vectēva kapavietu un to sakopa.

Skolēni viesojās dzīvnieku 
patversmē un aizveda uz turieni 
palagus, segas, spilvenus, bļodi
ņas, veda sunīšus pastaigās. Kāds 
no klases skolēniem ar kārumiem 
pacienāja zirgu.

Kāda meitene no klases no
pirka dāvanas bērniem, kuri ir 
slimnīcā.

3.a klases skolēni secināja, 
ka, darot labus darbus, ir prieks 
un tā var gūt arī jaunus draugus. 
Labie darbi palīdz radīt tīru vidi. 
Visi klases skolēni par paveikto ir 
priecīgi, un viņi domā, ka ar sa
viem labajiem darbiem palīdzēs 
skolai iegūt Zaļo ekokarogu.

Kate Vecumniece jūtas lai-
mīga par 3.b klases skolēnu 
darbu šajā nedēļā – dažādu no
derīgu lietu ziedošanu dzīvnie
ku patversmei „Ulubele”. Daudzi 
klases bērni atnesa dvieļus, pala
gus, spilvenus, segas un kartonu 
suņu guļvietām. Kādam sunītim 
tiks arī jauna pastaigu pavada.

Skolēni ir priecīgi par pa
veikto, jo saprot, ka visvairāk 
palīdzības ir nepieciešams tiem, 
kuri paši sev nevar palīdzēt. Visi 
klases bērni, kuri piedalījās Labo 
darbu nedēļā, ir lepni par pada
rīto.

Lana Anna Stroikova izjuta 
prieku par 4.a klases skolēnu 
veikumu.

Viņiem izdevās pārsteigt sko
las apkopēju. Kādu dienu bērni 
paši rūpīgi iztīrīja klasi un ap
kopējai uzrakstīja zīmīti, ka ta
gad viņai ir brīvs laiks tējai un 
kārumam (tēju un kārumu bērni 
atstāja uz galda). Protams, nāka
majā rītā visiem bija gandarījums 
par saņemto apkopējas „paldies!”.

Vairāki klases skolēni ieprie
cināja skolotājas ar pašdarinātām 
dāvaniņām.

4.a klases bērni secināja, ka 
labs atmaksājas ar labu, ka, otram 
dodot, pats kļūsti priecīgāks un 

laimīgāks.
Agate Goba un Alise Ozola 

bija gandarītas par 4.c klases 
skolēnu labajiem darbiem.

Arī šīs klases galvenais darbiņš 
bija palīdzības sniegšana dzīvnie
ku patversmei. Bērni kopā ar kla
ses audzinātāju savāca daudz no
derīgu lietu, lai padarītu dzīvnie
ku dzīvi patīkamāku un labāku.

Skolēni pārliecinājās, cik daudz 
pozitīvu izjūtu sagādā labs darbs, 
kurš veikts nesavtīgi un no sirds.

Jātic, ka visi mūsu skolas sā
kumskolēni, kuri piedalījās Labo 
darbu nedēļā, izjuta, cik patīka
ma un nozīmīga var būt palīdzī
bas sniegšana. Darot kopā, var 
izdarīt ļoti daudz laba!

Valda Rūtiņa, ulbrokas 
vidusskolas sākumskolas žurnālistu 

pulciņa vadītāja

Labo darbu nedēļas, kas noti
ka no 13. līdz 19.oktobrim, mērķi 
visā Latvijā bija aicināt jauniešus 
darīt labus darbus:
• palīdzēt pensionāram kaimiņos 
atnest pirkumus, palīdzēt dārza 
darbos vai kopīgi padzert tēju;
• doties uz dzīvnieku patversmi;
• uzkopt skolas vai savas mājas 
pagalmu;
• veikt jebkuru labvēlīgu rīcību.

Ulbrokas vidusskolas Eko
padome nolēma sniegt atbal
stu Rīgas dzīvnieku patversmei  
„Ulubele”.

 Vispirms tika noskaidrots, 
kāda palīdzība visvairāk nepie
ciešama. Ekopadome nolēma 
aicināt skolēnus vākt palagus, 
gultas pārvalkus un citas lietas, 
lai dzīvniekiem aukstajos laik
apstākļos būtu siltas migas. Tika 
vākti arī ziedojumi.

Labo darbu nedēļā savākto 
Ekopadomes pārstāvji nogādā
ja patversmē, kur devās arī divu 
stundu ilgā pastaigā ar patver
smes iemītniekiem. 

Paldies visiem skolēniem un 
vecākiem, kuri atsaucās aicināju
mam.

Labo darbu foto aplūkojami: 
http://www.stopini.lv/public/36925.
html  un www.ulbrokas-vsk.lv. 

Ulbrokas vidusskolas 
Ekopadome un Evita Dimante

Pirmdienas vakarā, 10. no
vembrī, Upesleju dienas cen
trā tika atzīmēta Mārtiņdiena. 
Netrūka ne rotaļu, ne spēļu, 
ne jautru Mārtiņdienas dzies
mu. Bērni bija nopietni gata
vojušies, visi tērpušies budēļu 
maskās. 

Netrūka arī tradicionālā Mār
tiņdienas gaiļa. Lai bērniem 
pasākumu padarītu vēl intere
santāku, gailis bija pavisam dzīvs 
un īsts skaistulis košās krāsās.

Kopīgi gājām budēļu gājienā 
un izrībinājām mošķus no visiem 
Upesleju ciema stūriem. Tagad 

varēsim ziemu pavadīt pavisam 
mierīgi! 

Upesleju dienas centrs

Stopiņu novada dienas centrs 
„Saurieši” turpina iesākto tra
dīciju – ik gadu uzņemt brīv
prātīgo dalībnieku no kādas 
Eiropas valsts. Šoreiz brīv
prātīgais ir Kristiāns Sančezs 
Lopezs, viņš 3. novembrī ie
radās no Spānijas „Erasmus+” 
programmas „Eiropas brīv
prātīgais darbs” ietvaros un 
uzturēsies pie mums veselu 
gadu. 

Kristiāns ir aktīvs jaunietis, kurš 
labprāt apgūs mūsu valsts valodu 
un, iepazīstoties ar mūsu valsts 
kultūru, piedalīsies dažādos 

sporta, radošajos u.c. pasāku
mos. Īstenos pasākumus, kuri pie 
mums vēl nav notikuši, „ar Spā
nijas piegaršu”. 

Būsim atsaucīgi un atbalstī
sim Kristiānu viņa atrašanās lai
kā Stopiņu novadā un ļausim ie
pazīt mūsu novadu un arī Latviju 
no skaistākās puses.

Kristiānu var satikt dienas 
centrā „Saurieši” dienas centra 
darba laikā.

Aivis Šibajevs, 
jaunatnes lietu speciālists

Dienas centros

Sauriešu dienas centrs uzņem 
jau trešo brīvprātīgo jaunieti

Mārtiņdiena Upeslejās

Ja tev – jaunieti – ir vēlēšanās do
ties brīvprātīgajā darbā uz kādu 
Eiropas vai arī ārpus Eiropas 
valsti, izmantojot „ERASMUS+” 
programmas sniegtās iespē
jas, nekautrējies un droši jautā 
par visām iespējām, ko tu vari 
izmantot, Stopiņu novada jau
natnes lietu speciālistam Aivim 
Šibajevam, rakstot vai zvanot: 
27757385; jauniesi@stopini.lv. 
Tev tiks sniegta visa informācija, 
kas ir pieejama par programmu 
„Erasmus +”, un tiks vienkārši iz
skaidrots, kādas ir priekšrocības, 
vērtības un ieguvumi, veicot šādu 
brīvprātīgo darbu kādā citā valstī. 

12. decembrī Stopiņu novada 
Jauniešu domes pārstāvji kopā 
ar jaunatnes lietu speciālistu do
sies uz Salaspils novadu sirsnīgi 
sveikt Salaspils „Gada jaunietis” 
balvas ieguvēju. 

13. decembrī plkst. 12.00 brīv
prātīgais jaunietis Kristiāns no 
Spānijas Sauriešu dienas centrā 
sniegs prezentāciju par Spāniju 
un „Erasmus+” programmu, ie

pazīstinās dienas centra apmek
lētājus ar Spānijas tradicionālo 
ēdienu. Decembrī Kristiāns kopā 
ar jaunatnes lietu speciālistu ar 
prezentāciju viesosies Stopiņu 
pamatskolā. 

17. decembrī plkst. 17.00 Upesle
ju dienas centrā notiks eglīšu 
rotājumu veidošana eglītei, kura 
pavasarī tika iestādīta Upeslejās. 
Eglīte tiks izrotāta pirmo reizi, 
tādēļ sirsnīgi izrotāsim to, lai ra
dītu jauku Ziemassvētku noska
ņu visiem ciema iedzīvotājiem. 
Rotājumu veidošana notiks īpašā 
veidā, tādēļ jāģērbjas silti un no
teikti līdzi jāņem cimdi. 

18. decembrī plkst. 17.00 dienas 
centrā „Līči” notiks Ziemassvēt
ku pasākums, kurā norisināsies 
spēles un aktivitātes Ziemassvēt
ku noskaņojumā. Līdzi jāņem 
silts apģērbs un cimdi. Pirmo rei
zi rotāsim arī jauniestādīto eglīti 
pie dienas centra. Šim darbiņam 
būs īpaša noskaņa un veids, tādēļ 
esiet gatavi atraktīvām idejām un 
darbībām. 

JauniešiemIzglītības iestādēs

Ulbrokas vidusskolēnu paveiktais Labo 
darbu nedēļā no 13. līdz 19. oktobrim
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Novembris dienas centrā Sau
rieši bija aktivitāšu bagāts. Mē
nesi uzsākām ar brīvprātīgā jau
nieša Kristiāna Sančeza Lopeza 
sagaidīšanas ballīti. Bijām saga
tavojuši dziesmas latviešu, an
gļu un spāņu valodā, arī dejas 
neizpalika. Noslēdzām pasāku
mu, nobaudot saldu kliņģeri un 
ar jautru diskotēku, kurā pieda
lījās visi dalībnieki.

Notika floristikas nodarbības, 
kurās izgatavoja dekorus no sie
na, diegu bumbas, Adventes vai
nagus, Ziemassvētku dekorus. 
Nodarbības vadīja Kristīne Bur
kovska. Aicinām turpināt pieda
līties četrās floristikas nodarbī
bās, kuras notiks decembrī. 

Mārtiņdienā bērni izgatavoja 
mīļus cālīšus, uzzināja par Mār
tiņdienas tradīcijām. Bērni labprāt 
zīmēja ar plēvīškrāsām, kuras nā
kamajā dienā uzlīmēja uz logiem. 
Ar lielu patiku bērni kopā ar brīv
prātīgo jaunieti pūta glezniņas ar 
pūšamajiem flomāsteriem. Bērni 
apgleznoja burciņas ar stikla krā
sām un Lāčplēša dienā iededza 
tajās svecītes. 15. novembrī notika 
LR proklamēšanas dienai veltīts te

matisks pasākums, noslēgumā visi 
kopīgi nobaudīja svētku kliņģeri.

Māmiņām bija iespēja apgūt 
artišoka tehniku un piedalīties 
zīda apgleznošanas nodarbībās. 
Viens no ļoti apmeklētiem pasā
kumiem bija Stopiņu novada fi
nansētā projekta krāsaino smilšu 
mandalu semināri, kuros aktīvi 
darbojās gan pusaudži, gan pie
augušie. Liels paldies pasniedzē
jai Dacei Siliņai par interesanti 
sagatavotajām un novadītajām 
nodarbībām.

Pašreiz ļoti aktīvi noris lu
gas mēģinājumi, kuru gatavojam 
Irinas Šmiģeļskas vadībā dienas 

centra „Saurieši” 10 gadu jubilejas 
pasākumam un Ziemassvētkiem. 
Visus laipni aicinām uz pasākumu 
30. decembrī plkst. 15.30.

Decembrī dienas centrā „Sau
rieši” tiks uzsāktas latviešu valo
das un sarunvalodas nodarbības. 
Aicinām uz nodarbībām pieteik
ties visus Stopiņu novada iedzīvo
tājus: nepilsoņus un trešo valstu 
valstspiederīgos, lai papildinātu sa
vas sarunvalodas prasmes, apgūtu 
valodas prasmes un varētu nokār
tot latviešu valodas eksāmenu ne
pieciešamās kategorijas iegūšanai.

Aija Šibajeva,  sauriešu dienas 
centra vadītāja

Stopiņu volejbola komanda 
otro gadu pēc kārtas izcīna 2. 
vietu Pierīgas novadu sporta 
spēlēs, finālā piekāpjoties 
vien Mārupes komandai.

Stopiņu novada volejbola ko-
mandas sastāvs:
Gatis Berzinskis, Jānis Ivanovs, 

Andris Doleženko, Krists Dam
bergs, Arvis Zelčš, Ģirts Vicins
kis, Gints Stūrmanis, Edgars 
Igaunis, Jarons Janišonis, Raivis 
Midzāns, Roberts Razminovičs, 
Jānis Jurkāns, Aleksejs Todaščen
ko, Ņikita Postnovs.

A. Vaičulens, 
sporta organizators

Rudens pusē pēc trīs mēnešu 
ilgām gleznošanas mācībām 
pieaugušajiem un plenēra 
„Mana mazā skaistā Jugla” 
mākslinieces Maijas Brašma
nes vadībā Upesleju dienas 
centrā līdz 31. decembrim at
klāta skaista darbu izstāde.

Ar izstādi Aleksandras Dobrjan
skas vadībā beidzās projekts 
„Pašu rokām darinātas skaistas, 
greznas lietas”. Paldies par zīda 
un stikla apgleznošanas nodarbī
bām un brīnišķīgo darbu izstādi.

Fotoizstādēs šajā gadā mums 
bija iespēja iepazīt Latviju ar fo
togrāfu Agņa Šmita, Anetes Ko
vaļevičas, Agras Lipsbergas un 
Aivara Vaksa acīm. Paldies mūsu 
ciema iedzīvotājiem par atsaucī
bu un iespēju veidot izstādes.

Divus mēnešus lielajā zālē 
bija skatāma mūsu ciema iedzī

votāja, liela galda tenisa mīļotāja, 
„Mazās tenisa skoliņas” vadītāja 
Vjačeslava Posnova gleznu izstā
de. Mīļš paldies Vjačeslavam par 
atsaucību, izpalīdzību, trenažieru 
remontu un visu, visu, ko viņš 
dara dienas centra labā.

Šogad dienas centrā ar gleznu 
izstādēm mūs priecēja arī Zane 
Tuča un Agnese Pumpure. Paldies 
par skaistajiem darbiem, izstādēm 
un vienmēr jauko sadarbību.

Paldies Inārai Deičmanei un 
Ilzei Pūliņai par burvīgo „Jāņu 
dienas tautas tradīcijas” projektu. 
Paldies tēviem un jauniešiem, kas 
to atbalstīja.

Sirsnīgs paldies dāmām, ku
ras piedalījās adītāju projektā 
„Mana skaistākā zeķe”. Pēc darbu 
izstādes apskatīšanas tika lemts, 
ka daļa noadīto zeķu tiks dāvi
nātas mūsu novada policistiem 
viņu svētku dienā 5. decembrī, 

lai dežūrizbraukumos un uz iz
saukumiem braucot, izkāpjot no 
mašīnas, nesaltu kājas.

  Noslēgušās šūšanas nodarbī
bas projektā „Mazā šūšanas sko
liņa”. No šā gada 26. septembra 
līdz 28. novembrim Stopiņu no
vada projektu ietvaros nodarbību 
dalībnieces turpināja papildināt 
savas iemaņas apģērbu labošanā 
un šūšanā. 10 nodarbības paskrē
ja vienā elpas vilcienā. Esam ļoti 
pateicīgas par Stopiņu novada 
domes lielo pretimnākšanu jau
nu šujmašīnu iegādē. Modernā
ka tehnika palīdzēs mums daudz 
kvalitatīvāk iemācīties veikt ma
zus un lielus darbus. Ar lielu nepa
cietību dalībnieces gaidīs nākamo 
iespēju turpināt iesākto. Paldies 
par atsaucību par daudzo projektu 
organizēšanu Silvijai Eriņai!

Anna Logacka, 
Iveta Plūmīte, Silvija Eriņa

1. novembrī Ķekavas sporta 
centrā norisinājās Pierīgas 
novadu sacensības Zolītē, 
kur Stopiņu novada komanda 
kopvērtējumā izcīnīja 6.vietu, 
bet individuālajā vērtējumā 2. 
vietu ieguva Stopiņu novada 
komandas dalībnieks Imants 
Ivanovskis.

2014. gada komandas sastāvs: 
Imants Ivanovskis, Valdis Ozo
liņš, Sandis Kreics, Edite Kreica. 
2012. gadā Stopiņu novada ko
manda Pierīgas novadu sacensī
bās zolītē guva uzvaru, bet 2013. 
gadā ieguva 2. vietu.

A. Vaičulens, 
sporta organizators

Sports

Apsveicam!

Stopiņu novada komandai 6. vieta 
Pierīgas novadu sacensībās zolītes spēlē

Aktīvais novembris Sauriešu dienas centrā
Dienas centros

Projekti, projekti...

Tā ir sanācis, ka novembris 
latviešiem asociējas ar pat
riotismu. Un, nenoliedzami, 
tā tam jābūt, jo divi Latvijai 
nozīmīgi svētku datumi iekrīt 
šajā mēnesī. Upesleju dienas 
centrs sadarbībā ar Stopiņu 
novada Jauniešu domi (SNJD) 
vēlējās šos svētkus atzīmēt 
godam.

11. novembrī visa Latvija atzīmē 
Lāčplēša dienu. Upeslejās pie die
nas centra pulcējās lieli un mazi, 
lai dotos lāpu gājienā uz 1919. 
gada igauņu un latviešu kritušo 
karavīru kapiem. Mazākie gājē
ji ar pašizveidotiem lukturīšiem, 
lielie ar lāpām nesa gaismu kritu
šo piemiņai. Atnesuši gaismu līdz 
kareivju atdusas vietai, gājiena da
lībnieki nodziedāja Latvijas valsts 
himnu. SNJD priekšsēdētājas 
vietniece Elīna Siliņa mazajiem 

izstāstīja par šīs dienas nozīmi 
Latvijas vēsturē, Dainas Cielavas 
akordeona spēle un mazo dziedā
tāju skaistās balsis priecēja visus 
atnākušos ar latviešu strēlnieku 
dziesmām. Mēs aizgājām, bet 
gaisma aiz mums palika. Tā palika 
godināt mūsu brīvības cīnītājus.

Jau dažas dienas vēlāk, 14. no
vembrī, visi atkal pulcējās kopā, 
lai atzīmētu Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu. Kopā 
dziedājām un pārbaudījām savas 
zināšanas par dzimteni. Un, pro
tams, kā tad svētki bez dāvanām 
un mielasta, krūzīšu paliktnīšiem 
karoga krāsās, pie kuriem tika 
visi, kas piedalījās.

Svētki ir pagājuši, bet jācer, ka 
patriotisms, kas mīt mūsu sirdīs, 
neizdzisīs nekad!

Elīna Siliņa,
stopiņu novada Jauniešu 

domes priekšsēdētājas vietniece

Patriotiskā nedēļa 
Upesleju dienas centrā

Projekta ietvaros tika ap
mācīti vecāka gadagājuma 
cilvēki datora pamatpras
mju lietošanā: datora pamat
prasmes, darbs ar „Microsoft 
Word” programmu, interneta 
lietošanas pamatprasmes un 
epasta pakalpojumu apzinā
šana.

Nodarbības notika Stopiņu pa
matskolā septembrī un oktobrī. 
Nodarbības apmeklēja 11 dalīb
nieki – Stopiņu novada seniori. 
Arī pēc kursu beigšanas Stopiņu 
pamatskolā būs iespēja izdrukāt 
vai nokopēt dokumentus, atnākt 
pakonsultēties ar pasniedzēju. 

Apmācību dalībniekiem tika 
izveidots un izdalīts speciāls ap

mācības materiāls, kur detalizēti, 
ar vizualizāciju tika izskaidroti 
konkrēti soļi katrai apmācību 
daļai, lai viņi varētu konkrēti 
sekot katrai darbībai un infor
mācija būtu vieglāk uztverama. 
Nodarbības vadīja Stopiņu pa
matskolas skolotāja – Katarina  
Vasiļjeva.

A. Šibajevs

Noslēdzies projekts 
„Datorprasmes senioriem Stopiņu novadā”



11“tĒVZEMĪtE“
pIEktDIENA, 5. DECEMbrIs, 2014

Tumšā 27. novembra vakarā 
Upesleju dienas centra zalē 
valdīja gaišums. Tas gaišums, 
ko spējam sarūpēt paši ar 
savu sirdi un rokām. Kad tevī 
ir daudz, tad sāc dalīties ar 
citiem. Un nevar zināt, vai vai
rāk gūst ņēmējs vai devējs.

Jauki iekārtotos stendos gozējās 
glīti noformētas paciņas, sainīši, 
kartītes, kārbiņas un pudelītes. 
Telpas stūrī kārdinoši smaržoja 
tēju degustācijas stūrītis. Bet no 
telpas sienām un palodzēm lūko
jās pašu ciematnieku gleznas.

Māra Ķimeniece (arī šī pasā

kuma idejas autore) dalījās ar šajā 
vasarā sakrāto augu burvību. No 
rokas rokā gāja čaukstoši, cakaini 
un smaržīgi maisiņi, pudelītes, 
kārbiņas. Varējām pasmaržot, 
pamēģināt garšvielu maisījumus, 
tējas un zāles mūsu ikdienas vā
juma brīžiem un negaidītām sli
mībām.

Un kur nu vēl vai vesela lekci
ja par katru no tām. Ar nemitīgu 
atgādinājumu, ka tu taču arī to 
vari audzēt, pagatavot, izmantot!  
Tam sekoja tēju degustācija. Un 
visa telpa piepildījās ar vasaras 
smaržām un atmiņām.

Savukārt no Daigas Gudru
pesInzules stenda nebija iespē
jams aci atraut! Rūpīgi un ar izcilu 
gaumi veidotas, aci priecē kartītes, 
maisiņi, izšūti spilventiņi, dāvanu 

aploksnes. Darbiņi ir tik kvalita
tīvi, ka tiem būtu vieta labākajos 
Ziemassvētku tirdziņos. Un kur 
tad vēl sukādes! Meistare dāsni 
dalās receptēs kārumiem, kurus 
rotā mīļš uzraksts „Daigas gar
dumi”. Viņa piedāvā tos nogaršot 
un pat atvainojas, ka nav atnesusi 
savas konfektes. Domāju, ka ne 
viens vien veiktu pasūtījumu.

Jolantas darinātās krāšņās 
Ziemassvētku kompozīcijas jauki 
iederējās kopējā noskaņā.

Šis vakars radīja apbrīnu un 
lepnumu par mūsu ciemata cilvēku 
spējām un uzdrīkstēšanos. Lai pie
pildās viņu slēptākie sapņi! Šis taču 
ir Ziemassvētku laiks, kad brīnumi 
notiek...

A. Pumpure

Arī tu to vari!
Dienas centros

27.decembrī plkst.19:00 Ulbrokas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts.
Plkst.21:00 videoballīte
„Zirga gadu aizvadot...”

Ieeja: EUR 3,
Iepriekšēja vietu pieteikšana pie galdiņiem 

pa tālr.29804210, Raja.

Troļļi un cilvēki Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas „Krēslas stundā”
„Kā trolli sauc, tā trollis klāt.” 
Līdzīgi latviešu parunai par 
velnu, skandināvu tautām ir 
savs izteiciens. Arī šogad Ul
brokas bibliotēka piereģistrē
jās „Krēslas stundai”. Kopumā 
šim un „Rīta stundas” pasā
kumam piereģistrējušās 325 
Latvijas bibliotēkas. Šogad 
līderes šo pasākumu organizē
šanas ziņā ir Lietuvas bibliotē
kas, kam seko Zviedrija un Lat
vija – godpilnajā trešajā vietā.

Bieži, arī šogad, pasākuma norise 
iekrita Mārtiņdienā. Te jāpiemin, 
ka arīdzan citās Ziemeļvalstīs šī 
ir svinama diena. Zviedriem tā ir 
Mártensafton, dāņiem – Mortens-
dag, somiem – Mártinpäivä, igau
ņiem – Martinpäev. Un, tāpat kā 
mums, 10. novembrī beidzas veļu 
laiks. Aizsākot troļļu tēmu – vidus
laikos ar troļļiem apzīmēja veļus.

Kopā ar pasākuma apmeklētā
jiem iepazinām troļļu tikumus un 
netikumus, izmantojot prezentāci
ju, kas veidota pēc kādas tīmekļa 
lietotājas informācijas. Papildinot 
prezentāciju, jāsaka, ka troļļi ir ne 
tikai lieli un neglīti, bet arī bailīgi 
un dumji, līdzīgi latviešu velnam. 
Tie dzīvo kalnos, alās un biezos 
mežos. Tiem ir četri pirksti. Troļ
ļi iet bojā gaismas ietekmē vai arī 
pārakmeņojoties. Cilvēkiem, jo 
īpaši kristiešiem, nav vēlams ar 
tiem tikties, vēl jo vairāk tāpēc, ka 
1276. gadā Ziemeļvalstīs ir izdots 
karaļa rīkojums, ka ar troļļiem ne
drīkst saistīties. Ieskatu „troļļu kul
tūrā” mums sniedza sociālajā tīklā 
„Instagram” iesūtīto troļļu attēli.

Troļļi parādās grāmatās „Pērs 
Gints”, „Hobits”, „Notikumi pie 
ūdeņiem”, bet šogad pie mūsu 
klausītājiem nokļuva Stēfana 
Spjuta darba „Stallo” fragmenti. 

Lai noķertu autora radīto noska
ņu, noskatījāmies divus tīmek
ļa vietnes „Youtube” videofrag
mentus – https://www.youtube.
com/watch?v=QbC2GuBpHZg 
un https://www.youtube.com/
watch?v=zb1N_W2sYYc. 

Sāmu folklorā Stallo (saukts arī 
par Stallu un Stalo) ir liels cilvēk
veidīgs radījums, kuram tīk ēst cil
vēkus. Bet Stallo (arī daudzskaitlī), 
tāpat kā jebkuri troļļi, ir neveikli un 
muļķīgi, tādējādi cilvēki parasti ņem 
virsroku. Stallo ir arī daudzu pasa
ku varonis. Stēfana Spjuta romāns 
„Stallo” zviedru valodā pirmoreiz 
izdots 2012. gadā, un uz tā vāka 
redzama ziemeļblāzma. Šī gada 
„Krēslas stundas” fragmentus no 
darba „Stallo” mums lasīja priekšā 
bibliotēkas domubiedrenes Vija Ne
imane un Tatjana Vilciņa. Paldies 
viņām par izjusto lasījumu! Šķiet, 
ikviens šoreiz sekoja līdzi spraiga
jiem notikumiem un trolliskajam 
aprakstam šajā darbā.

Jāatzīmē, ka troļļu dzīvesveids 
un izdarības parādās arī bibliotēkā 
esošajos darbos – Selmas Lāgerlēvas 
grāmatas „Liljekrūnas dzimtene. 
Troļļi un cilvēki” nodaļā „Apmai
nītais bērns”, Siselas Bēe un Petera 
Madsena „troļļu” grāmatu sērijā, kā 

arī igauņu autora Eno Rauda „Nak
sitrallīšos”. Bet vairāk par troļļiem 
folklorā varam lasīt Neila Filipa grā
matā „Pasaules tautu pasakas”. Te ir 
gan ilustrācija, gan pasaka „Kā Peln
rušķis sacentās ar trolli.”

Tālāk pievērsāmies troļļu attē
lojumam norvēģu pasakās – „Par 
pelnrušķi, kas nozaga trollim 
sudraba pīles, segu un zelta arfu”, 
„Trīs āzīši sprigainīši iet uz kalnu 
barībām baroties”, „Melnmelnais 
un baltbaltais”, „Tauku pods”, „Trīs 
māsas, kas bija zem kalna”, „Pupu
rītis”, „Zēns, kas pārvērtās par lau
vu, ērgli un skudru”, „Pēra kungs”, 
„Tēvameita un mātesmeita”, „At
raitnes dēls”, „Dovres kaķis” un 
„Puisis un velns”.

Troļļi darbojas arī dāņu pasa
kās – „Labais zobens”, „Izmuļķotais 
trollis”, „Hanss pie Viršukalna troļ
ļa”, „Troļļu cīņa”, „Trollis un laiks”. 
Te minēts latviešiem tik pazīstamais 
velns pasakā „Velna pusis” – par 
puisi, kura iemīļotais teiciens ir „pie 
velna!”. Turpinot šo tēmu, pievērsā
mies troļļu radiniekiem šeit, Latvijā, 
– raganām, rūķiem un velnam.  Jā
saka, ka ragana sastopama tikai pa
sakā „Raganas apse”, bet rūķi Latvijā 
nedzīvo, tālab pievērsām uzmanību 
velna nedarbiem. Apskatot bibliotē

Bibliotēkās

kas krājumā esošās grāmatas, tika at
lasītas aptuveni 60 pasakas par velnu. 
Dažas no tām tematiski atkārtojas, 
piemēram, „Akmens košana, „Ak
mens saspiešana”, „Akmens spie
šana” vai „Gudrais kalps”, „Gudrais 
puisis”, „”Gudrais zemnieks”. Velna 
pasaku tematika vien ir atsevišķa zi
nātniskā darba vērta.

Turpinot velna tēmu, mana ko
lēģe Ieva bija sagatavojusi nelielu 
testu ar parunām, kur tukšās vietas 
bija jāaizpilda ar atbilstošu vārdu. 
Humora devu mēs ieguvām no 
pašām neparastākajām atbildēm, 
bet bija arī tādas, kuras, šķiet, zina 
ikviens, piemēram: „Kā velnu pie
min, tā velns klāt” vai „Iedod vel
nam mazo pirkstiņu, viņš tev pa

ņems visu roku.” Paldies Ievai par 
neparastajām galda kartēm, kurās 
arī bija iemitinājušies mazi trollīši.

Paldies lasītājai, bibliotēkas 
pasākumu cītīgai apmeklētājai un 
ceļotājai Ainai Krievelei, kura uz 
pasākumu bija paņēmusi līdzi arī 
savu mājas trollīti.

Paldies arī bibliotēkas maza
jiem apmeklētājiem, kuri vēl jo
projām ar prieku izkrāso lapas ar 
troļļu ģimenes locekļiem.

Atsevišķs paldies visiem vie
siem, kuri cītīgi apmeklē Ziemeļ
valstu bibliotēku nedēļas „Krēslas 
stundas” Stopiņu novada Ulbro
kas bibliotēkā!

Ieva Mūrniece, stopiņu novada 
ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre

Sapostas egles svētai naktij,
Sveces no zvaigznēm aizņemas gaismu,

Arī sirdij pieskaras brīnums,
Un dvēsele dungo kādu tālu, bet zināmu dziesmu – 

PAR TICĪBAS SPĒKU,
PAR CERĪBAS LIESMU,

PAR LAIKU, KAS CILVĒKUS VIENO....
/M. Svīķe/

Lai katrā jaunā gada dienā būtu kaut kas no 
Ziemassvētku vakara brīnumu gaidām, gaišām domām, 

labestības un patiesa prieka. 
Jūsu Politiski represēto biedrība
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2014. gada 22. oktobrī, Stopiņu novadā
(protokols Nr.37, p.4.1.9.2.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/14
„Sociālā pakalpojuma aprūpe mājās saņemšanas kārtība Stopiņu novada iedzīvotājiem” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, 8. panta pirmo daļu, 23. pantu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu 
Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,  kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Sociālā pakalpojuma „Aprūpe mā
jās” mērķis ir nodrošināt dzīves kva
litātes nepazemināšanos personai, 
kura vecuma vai funkcionālo trau
cējumu dēļ nevar to nodrošināt pati 
saviem spēkiem.
1.1. Noteikumi nosaka sociālā pakalpo
juma aprūpe mājās (turpmāk – aprūpe 
mājās) saņemšanas kārtību, veidus un 
līmeņus, darba organizācijas kārtību, 
kā arī kārtību, kādā pakalpojums tiek 
apmaksāts no pašvaldības budžeta, ja 
klients vai viņa likumiskais apgādnieks 
nespēj samaksāt par pakalpojumu.
1.2. Personas aprūpe mājās ir pakal
pojumi mājās pamatvajadzību ap
mierināšanai personām, kuras objek
tīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
2. Klienta aprūpē atbilstoši Invali
ditātes likuma 12. panta pirmajai 
un otrajai daļai, ja nepieciešams un 
klienta funkcionālais stāvoklis atļauj, 
var iesaistīt asistentu, lai sekmētu 
klienta saskarsmi ar citām fiziskām 
un juridiskām personām.
3. Sociālo pakalpojumu – aprūpi ir 
tiesības saņemt šādām personām:
3.1. Personām, kuras vecuma, garīgā 
vai fiziskā rakstura traucējumu dēļ ne
var veikt personisko aprūpi un ikdienas 
mājas darbus, dzīvo vienas vai kopā dzī
vojošie ģimenes locekļi (apgādnieki) vai 
citas kopā dzīvojošas personas, kurām ar 
aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uztu
ru, veselības stāvokļa, vecuma, nodarbi
nātības dēļ nevar nodrošināt minētajām 
personām nepieciešamo aprūpi.
3.2.  Personām, kurām slimības laikā vai 
atveseļošanās periodā ir grūtības veikt 
personīgo aprūpi un ikdienas mājas 
darbus, dzīvo vienas vai kopā dzīvojošie 
ģimenes locekļi (apgādnieki) vai citas 
kopā dzīvojošas personas, kurām ar ap
rūpējamo ir kopēji izdevumi par uztu
ru, veselības stāvokļa, vecuma, nodarbi
nātības dēļ nevar nodrošināt minētajām 
personām nepieciešamo aprūpi.
3.3.  Bērniem ar garīga vai fiziska 
rakstura traucējumiem, ja ar bērnu 
kopā dzīvojošie ģimenes locekļi (ap
gādnieki) vai citas kopā dzīvojošas 
personas, kurām ar aprūpējamo ir 
kopēji izdevumi par uzturu, veselības 
stāvokļa, vecuma, nodarbinātības dēļ 
nevar nodrošināt minētajām perso
nām nepieciešamo aprūpi.
4. Lēmumu par aprūpes mājās pa
kalpojuma nepieciešamību pieņem 
Sociālais dienests.
5. Aprūpes pakalpojumu nodrošina 
aprūpētāji darba dienās. Aprūpētāji 
darbu veic sociālā darbinieka vadībā.
6. Aprūpes mājās pakalpojums ne
tiek sniegts personām:
6.1.  alkohola un narkotisko vielu rei
bumā;
6.2.  kuras slimo ar plaušu tuberkulo
zi atklātā formā;
6.3.  kuras slimo ar sevišķi bīstamām 
infekcijas slimībām;
6.4.  kurām ir garīga rakstura trau
cējumi, ja tie apdraud pakalpojuma 
sniedzēja drošību;
6.5.  kurām ir nepieciešama dien
nakts aprūpe.

II. APRŪPES VEIDI
7. Pastāvīga aprūpe mājās līdz gadam 
un ilgāk – personām, kuras vecuma, 
garīgas attīstības vai fiziska rakstura 
traucējumu dēļ nevar veikt personīgo 
aprūpi un ikdienas mājas darbus, ku

ras nesaņem LR normatīvajos tiesību 
aktos noteikto pabalstu aprūpei. Pa
stāvīga aprūpe mājās var būt maksas 
vai pašvaldības apmaksāta.
8. Pagaidu aprūpe mājās uz laiku 
līdz sešiem mēnešiem – personām 
slimošanas un atveseļošanās perioda 
laikā, ja ir grūtības veikt personisko 
aprūpi un ikdienas mājas darbus, ku
ras nesaņem LR normatīvajos tiesību 
aktos noteikto pabalstu aprūpei, ku
rām nav likumīgu apgādnieku vai tie 
objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt 
nepieciešamo palīdzību, tā var būt 
maksas vai pašvaldības apmaksāta.
9. Minimāli nepieciešamais pakalpo
jumu klāsts aprūpei mājās sevī ietver 
šādas darbības:
9.1. Psihosociālu palīdzību, pārrunas 
par nepieciešamo aprūpi, par perso
nas pašaprūpes spējām un nepiecie
šamo palīdzību personīgās aprūpes 
realizēšanā. Personas līdzdalību ik
dienas mājas darbos un nepiecieša
mo palīdzību ikdienas mājas darbos.
9.2.  Personisko aprūpi:
9.2.1. Palīdzība izkļūšanā no gultas/ie
kļūšana gultā – tualetes apmeklējums;
9.2.2. Palīdzība personīgās higiēnas no
drošināšanā (nagu griešana, bārdas skū
šana, mazgāšanās – pirts, duša, vanna);
9.2.3. Palīdzība apģērbties vai ap
ģērbšana, veļas maiņa, higiēnas lī
dzekļu maiņa;
9.2.4. Palīdzība medikamentu uz
ņemšanā, protēžu apkopšanā; 
9.2.5. Palīdzība ēdienreižu nodroši
nāšanā, barības uzņemšanā;
9.2.6. Ģimenes ārsta un citu medicī
nas darbinieku izsaukšana.
9.3. Ikdienas mājas darbi:
9.3.1. Ēdiena pagatavošana, trauku 
mazgāšana;
9.3.2. Dzīvojamo telpu uzkopšana;
9.3.3. Pārtikas produktu, medika
mentu un citu ikdienas preču pirkša
na un piegāde mājās;
9.3.4. Komunālo, īres un citu maksā
jumu kārtošana;
9.3.5. Veļas maiņa un mazgāšana auto
mātiskajā veļas mašīnā, ķīmiskā tīrītava;
9.3.6. Krāsns kurināšana, malkas pie
gāde telpās.
9.4.  Papildu pakalpojumi aprūpei 
mājās:
9.4.1. Palīdzība dokumentu kārtošanā;
9.4.2. Pavadoņa pakalpojumi;
9.4.3. Apģērba labošana;
9.4.4. Mājdzīvnieku aprūpe;
9.4.5. Logu tīrīšana;
9.4.6. Pagalma sakopšana, sniega tī
rīšana;
9.4.7. Klienta apmeklējumi slimnīcā;
9.4.8. Veļas mazgāšana ar rokām.

III. SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA 
APRŪPE MĀJĀS LĪMEŅA NO-
TEIKŠANA
10.  Katram klientam individuāli tiek 
noteikts aprūpes pakalpojuma ap
joms, ko iedala četros līmeņos.
11.  Persona var saņemt neatkarīgi no 
aprūpes līmeņa papildpakalpojumus, 
kuri minēti 9.4. punktā.

Aprūpes līmenis
Stundu 
skaits 

nedēļā

Stundu 
skaits 

mēnesī
I. (divas reizes 
nedēļā) 4 16

II. (divas līdz trīs 
reizes nedēļā) 6 24

III. (četras reizes 
nedēļā) 10 40

IV. (piecas reizes 
nedēļā) 20 80

IV. SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA 
APRŪPE MĀJĀS PIEŠĶIRŠANAS 
KĀRTĪBA
12.  Sociālā pakalpojuma aprūpe mā
jās pakalpojuma saņemšanai Sociāla
jā dienestā jāiesniedz:
12.1. Ģimenes ārsta izziņa (veidlapa 
Nr.027/u) par personas veselības un 
aprūpes mājās pakalpojuma nepie
ciešamību un kontrindikāciju neesa
mību;
12.2.  Personas vai pilnvarotās perso
nas rakstisks iesniegums ar situācijas 
aprakstu;
12.3.  Dokumenti, kuri sniedz infor
māciju par personas un tās likumī
go apgādnieku maksātspēju: izziņa 
no darbavietas par ienākumiem par 
pēdējiem trim mēnešiem, mācību 
iestādes, Nodarbinātības valsts aģen
tūras; iztikas līdzekļu deklarācija, kas 
sagatavota atbilstoši 30.03.2010. Mi
nistru kabineta noteikumu Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai atseviš
ķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” prasībām; nodarbinātību, 
ja nepieciešams, izziņu par veselī
bas stāvokli. Darba nespējas lapa, ja 
persona atbilst noteikumu 8. punktā 
minēto personu lokam.
12.4. Veselības un darbspēju eksper
tīzes ārstu komisijas izsniegtā izziņas 
kopija, uzrādot oriģinālu. 
13.  Sociālais dienests reģistrē sa
ņemtos dokumentus un piecu darba 
dienu laikā:
13.1. veic klienta apsekošanu dzīves
vietā, 
13.2. novērtē klienta vajadzības pēc 
sociālā pakalpojuma (pielikums Nr. 2), 
13.3. izvērtē klienta un viņa ģimenes 
locekļu līdzdalības iespējas aprūpes 
procesā, 
13.4. veic klientam nepieciešamā 
pakalpojuma aprūpe mājās apjoma 
noteikšanu, aizpildot klienta aprūpes 
karti (Pielikums Nr.4) 
13.5. pieņem lēmumu par pakalpoju
ma uzsākšanu.
14. Negatīva lēmuma pieņemšanas 
gadījumā triju darba dienu laikā 
informē iesniedzēju par pieņemto 
lēmumu un lēmuma pārsūdzēšanas 
kārtību.

V. SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA AP-
RŪPE MĀJĀS NODROŠINĀŠA-
NAS KĀRTĪBA
15. Līgumu par aprūpes mājās pakal
pojuma nodrošināšanu un samaksu 
slēdz Sociālā dienesta vadītājs.
16. Sociālo pakalpojumu aprūpe mā
jās nodrošina psiholoģiski saderīgs 
aprūpētājs atbilstoši noteiktajam ap
rūpes līmenim.
17. Līdz nākamā mēneša pirmajam 
datumam aprūpētājs Sociālajā die
nestā iesniedz atskaiti par iepriekšējā 
mēnesī paveikto darbu. (Pielikums 
Nr.3)
18. Vienu reizi pusgadā sociālais dar
binieks veic novērtējumu pakalpoju
ma nepieciešamībai un pakalpojuma 
apjomam. (Pielikums Nr.5)
19. Aprūpes mājās darbiniekus, sa
skaņojot ar Sociālā dienesta vadītāju, 
pieņem darbā domes priekšsēdētājs.

VI. SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA 
APRŪPE MĀJĀS APMAKSAS 

KĀRTĪBA
20. Aprūpe mājās pakalpojumu par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem sa
ņem personas, kurām nav likumisko 
apgādnieku un personai noteikts trū
cīgas vai maznodrošinātas personas 
statuss.
21. Ja klients normatīvo aktu noteik
tajā kārtībā nav atzīts par trūcīgu vai 
maznodrošinātu, par pakalpojumu 
maksā viņa apgādnieks vai apgādnie
ki. Šajā gadījumā tiek slēgts trīspusējs 
15. punktā paredzētais līgums.
22. Ja klienta apgādnieks normatī
vajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts 
par trūcīgu vai maznodrošinātu, par 
pakalpojumu apmaksā no pašvaldī
bas budžeta, kuras teritorijā klients 
reģistrējis savu dzīvesvietu un kura ir 
pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma 
nepieciešamību (turpmāk – pašval
dība). Šādā gadījumā līgumu noslēdz 
starp klientu, pašvaldību un pakal
pojuma sniedzēju.
23. Personas, kurām ir likumiskie 
apgādnieki, vajadzības gadījumā var 
saņemt sociālo pakalpojumu aprūpe 
mājās par maksu, samaksājot aprū
pētājam par nostrādātajām stundām.
24. Klienta un/vai viņa likumīgo ap
gādnieku pienākums ir norēķināties 
par saņemto pakalpojumu aprūpe 
mājās, pamatojoties uz Sociālo pa
kalpojumu un sociālās palīdzības li
kuma 8. panta 1. daļu. 
25. Pakalpojuma saņēmējs vai tā li
kumīgais apgādnieks, vai apgādnieki 
no saviem personīgajiem līdzekļiem 
veic samaksu par iepriekšējā mēnesī 
saņemtajiem pakalpojumiem Stopi
ņu novada domes kasē līdz katra mē
neša 5. datumam.
26. Pakalpojums „Aprūpe mājās” ir 
maksas pakalpojums. Vienas stundas 
apmaksa par pakalpojumu „Aprūpe 
mājās” ir EUR 3,50 (trīs euro, 50 cen
tu) stundā.

VII. SOCIĀLĀ PAKALPOJUMA 
APRŪPE MĀJĀS PĀRTRAUKŠA-
NAS NOSACĪJUMI
27. Sociālā pakalpojuma aprūpe mā
jās sniegšanu pārtrauc:
27.1. ja klients ievietots ilgstošas so
ciālās aprūpes vai sociālās rehabilitā
cijas iestādē;
27.2. klients mainījis dzīvesvietu uz 
citas pašvaldības administratīvo teri
toriju; vai ārzemēm;
27.3. atjaunojušās klienta pašaprūpes 
spējas;
27.4. klients ir miris;
27.5. rakstiski atteicies no sniegtā pa
kalpojuma;
27.6. nav samaksājis par sniegto pa
kalpojumu vairāk kā par diviem mē
nešiem.

VIII. LĒMUMA PAZIŅOŠANAS, 
APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪ-
DZĒŠANAS KĀRTĪBA
28. Lēmumu 7 (septiņu) dienu laikā 
nosūta pa pastu uz deklarēto dzīves
vietu personai, kura pieprasījusi ap
rūpes mājās pakalpojumu.
29. Stopiņu novada domes Sociālā 
dienesta pieņemto lēmumu var ap
strīdēt Stopiņu novada domē Admi
nistratīvā procesa likuma noteiktā 
kārtībā.
30. Stopiņu novada domes pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt Administratī
vajā rajona tiesā normatīvajos tiesību 

aktos noteiktā kārtībā.
31. Saistošie noteikumi publicējami 
apkārtrakstā „Tēvzemīte” un stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc publicē
šanas.

 Stopiņu novada domes 
priekšsēdētājs J. Pumpurs

STOPIŅU NOVADA 
SOCIĀLAIS DIENESTS
PIELIKUMS Nr.1
Saistošajiem noteikumiem Nr.9/14
Aprūpes pakalpojuma 
apjoma noteikšana
I. Pirmā līmeņa aprūpe 
2xnedēļā (pie viena cilvēka kopā ne
dēļā līdz 4 stundām) un ietver zemāk 
minēto pakalpojumu klāstu:
• pārrunas par nepieciešamo aprūpi, 
pašaprūpes spējām, līdzdarbības vei
cināšana;
• pārtikas produktu pirkšana un pie
gāde mājās;
• medikamentu un citu ikdienas pre
ču pirkšana un piegāde mājās;
• dzīvojamo telpu uzkopšana 1x-ne
dēļā (putekļu slaucīšana, paklāja tīrī
šana ar putekļusūcēju, grīdas mazgā
šana, atkritumu iznešana);
•  veļas nodošana veļas mazgātavā un 
saņemšana 1xmēnesī;
• dzīvokļa īres, komunālo un citu 
maksājumu kārtošana pēc vajadzī
bas;
• pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzī
bas, ne biežāk kā 2xmēnesī;
• palīdzība dokumentu kārtošanā;
• apmeklējumi slimnīcā;
• apģērba labošana;
• ārsta un citu medicīnas darbinieku 
izsaukšana;
• palīdzība medikamentu uzņemšanā, 
• protēžu apkopšanā.

II. Otrā līmeņa aprūpe 
  2 līdz 3xnedēļā (pie viena cilvēka 
kopā nedēļa līdz 6 stundām) un ie
tver zemāk minēto pakalpojumu 
klāstu:
I līmeņa aprūpe + pēc vajadzības:
(a) kurināmā piegāde telpās, krāsns 
kurināšana;
(b) personiskā aprūpe: 
•  mazgāšanās (vanna/duša/pirts);
• nagu griešana;
• skūšanās;
(c) palīdzība ēdiena sagatavošanā.

III. Trešā līmeņa aprūpe –
 4x nedēļā – katru darba dienu (pie 
viena cilvēka kopā nedēļā līdz 10 
stundām) un ietver zemāk minēto 
pakalpojumu klāstu:
 I līmeņa aprūpe + II līmeņa aprūpe
• ēdienreižu nodrošināšana, nozīmē
tās diētas ievērošana;
•  trauku mazgāšana.

IV. Ceturtā līmeņa aprūpe (aprūpe 
pirms ievietošanas ilgstošas soci-
ālās aprūpes iestādē) 
 Katru darba dienu (pie viena cilvē
ka kopā nedēļā līdz 20 stundām) un 
ietver zemāk minēto pakalpojumu 
klāstu:
I līmeņa aprūpe +II līmeņa aprūpe 
+III līmeņa aprūpe
•  ēdiena pagatavošana/barošana;
•  izkļūšana/iekļūšana gultā, WC ap
meklēšana;
•  apģērbšana/izģērbšana;
•  visa veida uzraudzība.

Turpinājums  13. lpp.
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pIELIkuMs Nr.2 saistošajiem noteikumiem Nr.9/14
stOpIŅu NOVADA sOCIāLAIs DIENEsts

PERSONAS VAJADZĪBU PĒC SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM 
NOVĒRTĒŠANAS KARTE NR. ______

201___.gada ____.__________

1.personas vārds, uzvārds:_______________2. personas kods: ____________________
3.     Dzimums:         o vīrietis              o sieviete  
4.     Dzīvesvietas adrese_______________________________________________                                                            
5.     tālrunis __________________
6.     Ģimenes stāvoklis (bērnu skaits un vecums)__________________________________
7.     Invaliditāte (pieaugušajiem norādīt arī grupu)oir______grupa  onav
8.     Izglītība______________________              9. Nodarbošanās ____________________
10.      problēmas īss izklāsts ___________________________________________________
11.       personas viedoklis par situācijas risinājumu _________________________________
12.       persona dzīvo: oviena, okopā ar nepilngadīgiem bērniem, okopā ar laulāto, okopā ar 
pilngadīgiem bērniem, okopā ar saviem vecākiem (u), ocits variants ________________
13.    Mājokļa veids: omāja, oistaba, odzīvoklis, o nav mājokļa, o cits variants __________
14.     Mājokļa atrašanās vieta:
                 omājvieta atrodas pilsētā/ciemā    opieejams sabiedriskais transports (līdz 1km)
                 oviensēta laukos                                  ocits variants
15.       Mājokļa labiekārtojums:
o ir ūdensvads un kanalizācija     ocentrālā apkure                                   o malkas apkure
o gāzes vai elektriskā plīts    o malkas plīts ēdiena gatavošanai  o tualete dzīvoklī 
o tualete kāpņu telpā  o tualete ārpus mājas  oir duša/vanna  o tālrunis   olifts
16.  Mājokļa pieejamība personai ar pārvietošanās grūtībām: 
o pacēlājs vai rampa;              o mājokļa apkārtne pielāgota, lai pārvietotos ar ratiņkrēslu;
o pacēlājs vai rampa;              o nav pieejams;                 o cits variants
17. personas pašaprūpes spēju novērtējums:

17.1. ĒŠANA

17.1.1. nespēj pats paēst
17.1.2. nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt produktus, uzziest sviestu)
17.1.3. neatkarīgs
17.2. pārVIEtOŠANās ( NO GuLtAs uZ krĒsLu uN AtpAkAĻ)
17.2.1. sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru
17.2.2. nepieciešama liela fiziska palīdzība pārvietojoties, var sēdēt
17.2.3. nepieciešama neliela fiziskā vai vārdiskā palīdzība, pārvietojoties var sēdēt
17.2.3. neatkarīgs
17.3. kustĪGuMs
17.3.1. bez citu palīdzības nevar pārvietoties
17.3.2. pārvietojas ratiņkrēslā, neatkarīgs
17.3.3. staigājot nepieciešama kādas personas fiziskā vai vārdiskā palīdzība

17.3.4. neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai var lietot jebkuru staigāšanas 
palīgierīci

17.4. kāpNEs
17.4.1. nespēj pārvietoties pa kāpnēm
17.4.2. nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa kāpnēm
17.4.3. neatkarīgs
17.5. ĢĒrbŠANās
17.5.1. atkarīgs
17.5.2. nepieciešama palīdzība atsevišķu darbību veikšanai

17.5.3. neatkarīgs (spēj veikt visas darbības, piem., kas saistītas ar pogāšanu 
(rāvējslēdzēji, kurpju saites)

17.6. rŪpEs pAr IZskAtu
17.6.1. nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā
17.6.2. patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus)
17.7. VANNOŠANās
17.7.1. atkarīgs
17.7.2. neatkarīgs
17.8. VĒDErA IZEJA
17.8.1. nespēj kontrolēt izvadi
17.8.2. kontrolē izvadi
17.9. urINāCIJA
17.9.1. nespēj kontrolēt izvadi
17.9.2. reti nesaturēšanas gadījumi
17.9.3. kontrolē izvadi
17.10. tuALEtEs LIEtOŠANA
17.10.1. atkarīgs
17.10.2. neatkarīgs
17.11. OrIENtāCIJA LAIkā uN tELpā
17.11.1. nespēj orientēties laikā un telpā

17.11.2. daļēji orientējas laikā un telpā (piem., nav izpratnes par savu vecumu, 
dzīvesvietu)

17.11.3. orientējas laikā un telpā
17.12. MEDIkAMENtu LIEtOŠANA
17.12.1. nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā
17.12.2. nepieciešama neliela uzraudzība medikamentu lietošanā
17.12.13. spējīgs kritiski novērtēt un lietot medikamentus atkarībā no veselības stāvokļa
17.13. sAZINāŠANās prAsME
17.13.

18. secinājums par cilvēka pašaprūpes spējām
o nav nepieciešama uzraudzība                  o nepieciešama periodiska uzraudzība
o nepieciešama īslaicīga uzraudzība          o  nepieciešama pastāvīga uzraudzība
o nepieciešama palīdzība mājas darbu veikšanā       onepieciešama palīdzība pašaprūpē
o nepieciešama palīdzība, pārvietojoties ārpus mājas      o cits variants ___________________
19. persona izmanto šādus palīglīdzekļus
ospieķis         o brilles       o kruķi    ostaiguļi    o kruķi       o ortopēdiskie apavi
o ratiņkrēsls   o dzirdes aparāts  o cits________________________________________
20. personas ģimenes stāvokļa apraksts___________________________________________
21. Informācija par vispārējo vai speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju esamību__________
22. Lēmums par personas vajadzībām atbilstošu sociālā pakalpojuma veidu______________
23. pamatojums atteikumam sniegt sociālo pakalpojumu, ja sociālā pakalpojuma sniegšana 
tiek atteikta_________________________________________________________________
24. Novērtēšanā izmantoti papildus šādi dokumenti:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
25. papildu informācija_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

sociālā darba speciālists_________________________________
                                         (paraksts, tā atšifrējums)
personas paraksts_______________________________________
                                         (paraksts, tā atšifrējums)

PIELIKUMS NR.3 SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM 9/14
ATSKAITE PAR DARBU

__________________/aprūpētāja/           20 __.gada _________________
___________________          ___________________                         _______________
/klienta vārds, uzvārds/             /adrese/                                                     /aprūpes līmenis/
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____________________________             ____________
/sociālā aprūpētāja paraksts/    /klienta paraksts/

PIELIKUMS Nr. 4 Saistošajiem noteikumiem Nr.9/14
201__. g. ___ . __________________

KLIENTA APRŪPES KARTE
(pielikums personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas kartei)

Vārds, uzvārds __________________________________________________________________
personas kods ______________  ____________    siev. o    Vīr. o 
pilsonība ______________________________________________________________________
Dzīvesvieta__________________________________________________________________
tālrunis ________________________,
kontaktpersona __________________________________________________________________(vārds, uzvārds, adrese) 
kontakttālrunis ____________________________
sociālais statuss: ovecuma pensionārs   o invalīds  _____ grupas, o slimojoša persona darbaspējas vecumā o cits_______________
personas kopējie ienākumi mēnesī: Eur  __________________ , t.sk.:
Ienākumu gūšanas veids: o pensija, o darba alga, o pabalsts _____________, o cits _______________________________________
papildu informācija__________________________________________________________
kLIENtA rAksturOJuMs:
o aktīvs o  vidēji aktīvs  o  neaktīvs  o  uzvedības traucējumi
saskarsme: o  normāla o traucēta _____________________________________________
papildu informācija: _____________________________________________________________
________

Turpinājums  14. lpp.

Sākums  12. lpp.
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PERSONAS PAŠAPRŪPES SPĒJU NOVĒRTĒJUMS UN NEPIECIEŠAMĀ 
PALĪDZĪBA

Personiskā aprūpe:

Turpinājums  no 13. lpp.

Aprūpes 
līmenis

pakalpojuma veids Nav 
nepiec. 
palīdzība

Nepiec. 
minimāla 
palīdzība

Nepiec.
ievērojama 
palīdzība

pilnībā 
kopjams

I līmenis: pārrunas par nepieciešamo aprūpi,

ārsta un citu medicīnas darbinieku 
izsaukšana,
apmeklējumi slimnīcā – 1 reizi nedēļā,
pavadoņa pakalpojumi (līdz 2 reizēm 
mēnesī),
protēžu apkopšana un medikamentu 
uzņemšana;

II līmenis:
(t.sk. I 
līmenis)

palīdzība personiskās higiēnas 
nodrošināšanā – matu, nagu griešana, bārdas 
skūšana,
palīdzība mazgāšanās nodrošināšanā (vanna, 
duša, pirts); 

III līmenis: 
(t.sk. I, II 
līm.)

palīgierīču piegāde invalīdiem ar kustību 
traucējumiem,
palīdzība apģērbties/ izģērbties;

IV līmenis: 
(t.sk. I, II, III 
līm.)

apģērbšana/ izģērbšana,
palīdzība izkļūšanā no gultas/iekļūšana gultā 
(tualetes apmeklējums u.c.),
veļas, pamperu maiņa,
uzraudzība.

Ikdienas mājas darbi:

Aprūpes 
līmenis pakalpojuma veids Nav nepiec. 

palīdzība

Nepiec. 
minimāla 
palīdzība

Nepiec.
ievērojama 
palīdzība

pilnībā 
kopjams

I līmenis:

dzīvojamo telpu uzkopšana – 1 reizi nedēļā,

produktu, medikamentu u.c. sīku ikdienas preču 
pirkšana un piegāde mājās,
veļas nodošana/saņemšana veļas mazgātavā – 1 reizi 
mēnesī,
apģērba nodošana/saņemšana ķīmiskā tīrīšanā,
dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu 
maksājumu kārtošana,
sadzīves atkritumu iznešana,
palīdzība dokumentu kārtošanā;

II līmenis:
(t.sk. I 
līmenis)

palīdzība gultas klāšanā,
palīdzība ēdiena pagatavošanā,

kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana,

ūdens piegāde telpās/izlietotā ūdens iznešana;
III līmenis: 
(t.sk. I, II 
līm.)

veļas (sīkas) mazgāšana,

palīdzība trauku mazgāšanā;

IV līmenis: 
(t.sk. I, II, 
III līm.)

ēdiena pagatavošana, pienešana,

barošana;

Aprūpes kartē sniegtās ziņas ir pareizas, un esmu iepazīstināts (a) un piekrītu aprūpes mājās 
sniegto pakalpojumu apjomam
________________________ /klienta paraksts/
AtZINuMs pAr AprŪpEs MāJās pIEŠĶIrŠANu:
Aprūpes apjoms: o I līmeņa   o II līmeņa    o III līmeņa    o IV līmeņa
Apmeklējuma reizes nedēļā: __________ dienas___________________________)
Aprūpe nepieciešama: o uz nenoteiktu laiku         ouz laiku, līdz_______________________
Aprūpes uzsākšanas datums:_________________________
papildus informācija: ___________________________________________________________
spD vadītājs                    Atbildīgais par aprūpi mājās sociālais darbinieks
___________                  _______________

PIELIKUMS Nr.5 Saistošajiem noteikumiem 
Nr.9/14

APRŪPES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS
201__. "___ " . _________________
klients: _______________________________________________
(Vārds, uzvārds)
Aprūpētājs: ____________________________________________
(Vārds, uzvārds)

KLIENTA RAKSTUROJUMS
Sociālā aktivitāte:

aktīvs             o   neaktīvs                           o
vidēji aktīvs  o   uzvedības traucējumio

Patstāvīgi spēj (līdzdalība aprūpes procesā):

uzkopt dzīvokli  pārvietojas tikai dzīvoklī  
iepirkties  sevi aprūpēt  
doties pastaigās  var kurināt krāsni  

apmeklēt ārstu  gulošs – bez pārvietošanās 
iespējām  

uzkopt dzīvokli  cita atbilde  

Izmaiņas ar 
iepriekšējo 
apsekošanas reizi:

 radu vai kaimiņu līdzdalība 
aprūpē:  

bez būtiskām 
izmaiņām  nav  

stāvoklis uzlabojies  daļēja palīdzība aprūpē  
stāvoklis pasliktinājies  morāls atbalsts  

Īpašās vajadzības, kuras šobrīd netiek apmierinātas:

tādas nav  o    ir o

KLIENTAM SNIEGTĀS PALĪDZĪBAS 
NOVĒRTĒJUMS

Pēc grafika – dienas, kurās tiek sniegta aprūpe:

pirmdiena  ceturtdiena  
otrdiena  piektdiena  
trešdiena  nevar iepriekš pateikt  
vienojas pa tālruni par nākamo reizi vai ziņo, kad 
nepieciešama palīdzība

Klienta vērtējums 
par aprūpētāja 
darbu:

 

Dzīvokļa 
sakoptība 
apsekošanas 
laikā:

 

pilnībā apmierina  sakopts  
apmierina daļēji  daļēji sakopts  
neapmierina  nesakopts  
  cita atbilde  

Atzīmēt 
pa
kalpo
jumu

Pakalpojums

Klienta 
vērtējums

Speciālista 
vērtējums

Labi vidēji slikti Labi vidēji slikti

PERSONISKĀ APRŪPE
mazgāšanās (vanna, 
duša, pirts)
matu griešana, skūšanās
nagu griešana
palīdzība apģērbties vai 
apģērbšana
veļas nomaiņa

SLĒDZIENS PAR SOCIĀLĀ 
APRŪPĒTĀJA DARBA KVALITĀTI

attieksme atbilst vispārpieņemtajām normām un 
prasībām  

attieksme ir pozitīva, vērsta uz klienta vajadzību 
apmierināšanu  

attieksme ir formāla, trūkst ieinteresētības klienta 
problēmu risināšanā  

Cits  

sociālā darbinieka veiktie pasākumi aprūpes kvalitātes 
uzlabošanai:
______________________________________________
______________________

sociālā darba speciālists: _________________________
__________________

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saskaņā 
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku
ma 3. panta trešo daļu, lai noteiktu kārtību, kādā sa
ņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, ir 
jāizdod saistošie noteikumi.
2. Īss projekta satura izklāsts.  Saistošie noteikumi 
nosaka aprūpes mājās veidus un līmeņus, darba or
ganizācijas kārtību, pakalpojuma piešķiršanas, sa
ņemšanas un samaksas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Pakalpojums „Aprūpe mājās” 
tiks organizēts Stopiņu novada Sociālajam dienes
tam piešķirtā budžeta ietvaros. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sa-
biedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedū-
rām. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties 
saistošo noteikumu piemērošanā, ir Stopiņu novada 
domes Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav 
notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievieno
tajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes sēdē 
un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā  
www.stopini.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju iz
teikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas bū
tiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

J. Pumpurs ,
Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs

Paziņojums
par grozījumiem teritorijas plānojuma darba uzdevumā

Ņemot vērā, ka pieņemti jauni normatīvie akti un Vides pārraudzības valsts dienesta 
lēmums, stopiņu novada dome 12.11.2014. sēdē Nr. 38 (2.1.2. p.) pieņēma lēmumu 
„par stopiņu novada teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu”.

plānojumam darba izstrādes gaitā piemērojama vides ietekmes novērtēšanas pro
cedūra.

Iesniegt priekšlikumus par funkcionālā zonējuma izmaiņām līdz 2014. gada 31. 
decembrim.

Iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot stopiņu novada pašvaldībai: In
stitūta iela 1a, c. ulbroka, stopiņu novads, LV2130, fakss 67910532, vai elektroniski: 
e-pasts novada.dome@stopini.lv;
Izmaiņas paziņojumā par Stopiņu novada Teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem

6.

Doku
menta 
izstrādes 
laiks un 
plānotā 
virzība

stopiņu novada teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt 
12 gadu laika posmam.
Lēmumu pieņemšana domē par teritorijas plānojumu izstrādes 
procesa laikā:
1) redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzi
numu sniegšanai – 2015. gada augusts – novembris;
2) pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai 
apspriešanai – 2016. gada janvāris;
3) pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu un nodošana apsprieša
nai – 2016. gada aprīlis – maijs;
4) gala redakcijas apstiprināšanu un nodošana publiskai apsprie
šanai – 2016. gada septembris – oktobris;
5) ar saistošajiem noteikumiem apstiprina saistošās daļas – 2016. 
gada novembris

Paziņojums 
par Stopiņu novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam aktualizāciju 

stopiņu novada dome 12.11.2014. sēdē Nr. 38 (2.1.3. p.) pieņēma lēmumu „par stopiņu 
novada Attīstības programmas 2012.–2018. gadam Investīciju plāna aktualizāciju”.

Iesniegt priekšlikumus investīciju plānam līdz 2015. gada 5. janvārim.

apmeklējumi slimnīcā
ārsta u.c. medicīnas 
darbinieku izsaukšana
protēžu apkopšana
medikamentu 
uzņemšana
palīdzība ēdienreižu 
nodrošināšanā vai 
barošanā
palīdzība tualetes 
lietošanā
pamperu nomaiņa
IKDIENAS MĀJAS 
DARBI
dzīvojamo telpu 
uzkopšana
palīdzība gultas klāšanā
pārtikas, saimniecības 
preču un medikamentu 
piegāde
ēdiena gatavošana
barošana
trauku mazgāšana
dzīvokļa īres, komunālo 
pakalpojumu maksājumi
veļas nodošana/ 
saņemšana/ mazgāšana 
automātiskajā veļas 
mašīnā
kurināmā piegāde telpās
krāsns kurināšana
sadzīves atkritumu 
iznešana
CITI PAKALPOJUMI
pavadoņa pakalpojumi
palīdzība dokumentu 
kārtošanā
apģērba labošana
tepiķa tīrīšana, parketa 
tīrīšana
logu mazgāšana
pagalma apkopšana, 
sniega tīrīšana
izgulējumu profilakse

Eglīšu iedegšana Stopiņu novada ciemos 
2014. gada 8. un 9. decembrī

KOPĀ AR TOMU, DŽERIJU UN 
JAUTRO RŪĶENĪTI NO „PASAKU NAMA”

Pirmdien, 8. decembrī
18.00 Ulbrokā, sporta laukumā pie Stopiņu novada domes

18.40 Sauriešos, 19.15 Upeslejās
Otrdien, 9. decembrī

18.00 Līčos, 18.40 Cekulē, 19.15 Jaunsišos
19.50 Saulīšos

Iedegsim gaismiņas eglītēs, dziedāsim, iesim rotaļās, 
baudīsim Ziemassvētku ieskaņu, 

konfektes un piparkūkas!

Jaungada naktī no plkst. 01.00
Ulbrokas kultūras namā

VIDEODISKOTĒKA 
kopā ar dīdžeju Daini

„KAZA LEC DISKO”
Ieeja: 3,- eiro

Bērniem ieeja brīva un tikai vecāku pavadībā. 
Galdiņu skaits – ierobežots.

Iespējama iepriekšēja vietu pieteikšana pie galdiņiem – 
līdz 30. decembrim (Tālr. 29804210, Raja). 
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Izstāde „Radošas idejas svētku priekam”.
20. decembrī Sauriešu bibliotēkas Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūri
jas dalībnieku tikšanās Ziemassvētku noskaņās.

Nacionālā teātra izrādes 
„MEITENES” kolektīvs 
apmeklējums 
Svētdien, 14. decembrī, plkst. 
18.30 Aktieru zālē. Meiteņu 
uzburtais stāsts ir par dzīvi, mī
lestību, vilšanos, par ilgām un 
pārliecību mainīt pasauli. Izrā
des režisors Elmārs SEŅKOVS, 
scenogrāfs Aigars OZOLIŅŠ. 
Lomās astoņas aktrises un mei
tene Agate ZEMNIECE. Izrā
de ir 2012./2013. gada sezonas 
„Spēlmaņu nakts” pretendente 
nominācijās „Gada latviešu auto
ra darba iestudējums” un „Gada 
režisors”.
Kontaktinformācija Ulbrokas 
bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.

DZEJNIEKAM LEONAM 
BRIEDIM – 65. 

Izstāde ir veltī
jums dzejnieka 
un atdzejotā
ja daiļradei, 
kas ir viens 
no ražīgāka
jiem latviešu 
dzejdariem kā 
pieaugušo, tā 
bērnu auditori

jai. Ir iemīļotu un zināmu dzies
mu „Cielaviņa”, „Dāvāja Māriņa”, 
„Atziedi, dvēsele”, „Pēc simt ga
diem Piebalgā” tekstu autors. Ir 
interesanti, ka lielākā daļa dzies
mu tekstu, ko autors sarakstījis, 
radīta jau gatavai mūzikai. Tāpat 
kā fakts, ka dzejnieks visu savu 
radošo mūžu tulkojis spāņu dze
jas pērles. Šogad izdevums „Spā-
ņu dzejas antoloģija. XX gs.” 
ir izdots un vērtējams kā nebijis 
notikums Latvijas kultūras dzīvē. 
Interesenti par dzejnieka dzīves 
un daiļrades faktiem tiek aicinā
ti iepazīties Ulbrokas bibliotēkas 
sagatavotajā tematiskajā izstādē 
„Ik nakti šurpu gulbis laižas Un 
dzer no aizsaluša strauta” (L. 
Briedis).

Tematiskā izstāde „PAŠU 
ROKĀM DARINĀTS PRIEKS 
JEB IDEJAS ZIEMASSVĒTKU 
DĀVANĀM” 
ir aicinājums pašrocīgi pagatavot 
kaut ko praktiski pielietojamu un 
dekoratīvu. Ideju piedāvājums 
iekļauts izstādē, kas veltīta rok
darbiem un dāvanu gatavošanai, 
ne tikai adījumiem un tamborē
jumiem, bet arī citādā veidā ta

pušiem priekšmetiem, kas izkrāš
ņos jūsu svētku sajūtu jo vairāk. 

Radošo dāvanu 
meistardarbnīca 
„Sirds gaišums” 
ir aicinājums ikvienam piedalī
ties pašrocīgi gatavotu dāvanu 
darināšanā, lai sniegtu prieku 
līdzcilvēkiem – Stopiņu nova
dā bez apgādniekiem esošajiem 
pensionāriem un personām ar 
invaliditāti. 

Radošo dāvanu darbnīca Ul-
brokas bibliotēkā darbosies 8. 
un 11. decembrī no plkst. 18.00 
līdz 19.30. Mākslinieciskās ie
ceres, kā arī jaunas idejas un 
ieteikumus dažādas krāsas un 
formas atstarotāju tehnikas vei
došanā palīdzēs īstenot dienas 
centra „Ulbroka” vadītāja Anda 
Višķere un radošo pulciņu vadī
ja Aleksandra Dobrjanska. Par 
noskaņojumu un labsajūtu rūpē
sies Ulbrokas bibliotēkas kolek
tīvs. Informācija un pieteikšanās 
Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 
67910503.

Jaunā Rīgas teātra izrādes 
„Divpadsmit krēsli” 
kolektīvs apmeklējums 

Otrdien, 6. janvārī, plkst. 19.00 
Lielajā zālē. Apslēpto dārglietu 
meklēšana vienā no divpadsmit 
krēsliem ir folklorizējusi stāsta 
varoņu Ostapa Bendera un kom
panjona Kisa spilgtos raksturus 
un asprātīgi attēlotos notikumus, 
tāpēc vizualizēt tēlu darbību uz 
skatuves ir režisora un sceno
grāfa Alvja Hermaņa kārtējais 
izaicinājums un drosme. Lomās: 
Andris Keišs, Gundars Āboliņš, 
Ģirts Krūmiņš, Baiba Broka, 
Guna Zariņa, Sandra Kļaviņa 
vai Elita Kļaviņa, Jana Čivžele, 
Vilis Daudziņš, Jevgēnijs Isajevs, 
Ivars Krasts, Varis Piņķis, Regīna 
Razuma, Edgars Samītis, Andis 
Strods. Pieteikšanās un samaksa 
Ulbrokas bibliotēkā līdz 19. de-
cembrim.

5. decembrī plkst. 18.00 
kora klases audzēkņu 
koncerts „Ar dziesmu 
apkārt...”
8. decembrī plkst. 19.00 
akordeona klases audzēkņu 
koncerts
10. decembrī plkst. 18.00 
klavieru nodaļas audzēkņu 
koncerts
13. decembrī plkst. 11.00 
skolotājas Natālijas 
fjodorovas audzēkņu 
koncerts
18. decembrī plkst. 18.00 
skolas I semestra noslēguma 
koncerts – izstāde „brīnumu 
gaidot”

Jaungada eglītes bērniem
sestdien, 20. decembrī

plkst. 11.00 Līču dienas centrā
plkst. 13.30 Cekules dienas centrā

plkst. 16.00 Ulbrokas kultūras namā

Muzikāla rotaļprogramma bērniem kopā ar Valmieras Masku muzikālo teātri „bārdaiņi”

„Cāļa pirmie Ziemassvētki”
būs dziesmas, dejas, rotaļas, konfektes un piparkūkas!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sestdien, 27. decembrī

plkst. 11.00 Upesleju dienas centrā
plkst. 13.30 Sauriešu dienas centrā

Muzikāla rotaļprogramma bērniem kopā ar 

„Pārsteigumu karuseli” – Salatēvu un jestro Minniju!
būs dziesmas, dejas, rotaļas, konfektes un piparkūkas!

Ieeja brīva!
pēc pasākuma pasaku varoņi labprāt pozēs jūsu fotokamerām kopā ar saviem mazajiem skatītājiem!

Decembra aktualitātes Sauriešu bibliotēkā

Decembra aktualitātes Ulbrokas bibliotēkā

Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolā

Sestdien, 6. decembrī, plkst. 12.00
dienas centrs „Ulbroka” un dienas centrs „Saurieši” sadarbībā ar 

stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrību „Māra” aicina uz 
Borisa un Ināras Teterevu atbalstītā projekta

 „STOPIŅU NOVADA MĀMIŅU 
RADOŠĀ IZGLĪTOŠANĀS BIEDRĪBĀ “MĀRA””

 NOSLĒGUMA PĒCPUSDIENU!
Programmā: 

• atskats uz projektā paveikto
• Ziemassvētku kartīšu gatavošana zīda apgleznošanas tehnikā

• kafijas pauze
Aicināti visi projekta dalībnieki!

Stopiņu novada Vēstures muzejā 
no 8. decembra līdz 15. janvārim 

PASTKARŠU IZSTĀDE: 
VOL.4 „EJAM ĶEKATĀS!”

No 8. līdz 17. decembrim katram izstādes apmeklētājam būs 
unikāla iespēja uzrakstīt pašam 

savu muzeja pastkarti Ziemassvētkos 
„rakstu ar tinti!”

6. decembrī plkst.18.00 
Ulbrokas kultūras namā koncerts

„Vieglu garu”  jeb „Stopiņa” pirts stāsti...
Piedalās Stopiņu novada VPDK „Stopiņš" un viņu deju draugi:

„Ūsa", Salaspils KN
„Skaņaiskalns", Mazsalacas novada KC

„Sidgunda", Mālpils KC
„Biguļi", Bauskas KC

„Jumalo", Dricānu pagasta KN
„Saulgrieži", Cēsu KN

Ieeja brīva.

14. decembrī plkst.16.00 
Ulbrokas kultūras namā

Stopiņu novada pašdarbības 
kolektīvu koncerts

„Ar gaišām domām pretī Ziemassvētkiem"
Ieeja brīva.
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Pasākumi decembrī

DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
6. decembrī plkst.12.00 
projekta noslēguma pasākums. 
Vairāk lasi  15. lpp.
8. decembrī plkst.18.40 
Ziemassvētku eglītes iedegšana 
Sauriešos.
10. decembrī plkst. 18.00 
ziemas pušķa izgatavošana no de
koratīviem un dabas elementiem.
11. decembrī plkst. 18.00 aici
nām uz zvanu instrumenta spēles 
apmācībām – meistarklasi vada 
Rihards Fridbergs.
13. decembrī plkst. 12.00 
brīvprātīgā jaunieša no Spānijas 
Kristiāna prezentācija par Spāni
ju, „Erasmus +” programmu un 
spāņu nacionālā ēdiena „Campe-
ro” pagatavošana.
17. decembrī plkst.18.00 
trauku, pudeļu apdare salvešu 
tehnikā. 
19. decembrī plkst. 12.00 dāva
niņu saiņošana – radošās nodar
bības. Līdzi var paņemt nelielu 
dāvaniņu, ko iesaiņot. Izmēģinā
sim dažādus dāvanu saiņošanas 
veidus. Tīsim sveces no vaska 
plātnēm.
27. decembrī plkst. 13.30 
Ziemassvētku vecīša viesošanās 
dienas centrā.
30. decembrī plkst. 15.30 
aicinām uz Sauriešu dienas cen-
tra 10 gadu jubileju. Programmā 
bērnu sagatavotā luga, režisore 
Irina Šmiģeļska. Atskats par pa
veikto šajā laika posmā, svētku 
cienasts.

Decembrī Sauriešu dienas cen
trā tiks uzsāktas latviešu valodas 
un sarunvalodas nodarbības. Ai
cinām pieteikties uz nodarbībām 
visus Stopiņu novada iedzīvotā
jus: nepilsoņus un trešo valstu 
valstspiederīgos.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
16. decembrī Ziemassvētku dā
vanu gatavošana.
18. decembrī pērļošanas nodar
bību noslēgums, darbu izstāde.
20. decembrī Ziemassvētku eglī
te dienas centrā.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
8. decembrī plkst. 19.30 
Eglītes iedegšana Upeslejās.

12. decembrī plkst. 19.00 Zie
massvētku jampadracis „Saulīte 
un sniega cilvēciņi” uzvedums, 
muzikālas rotaļas, dziesmas, vada 
Daina Cielava.
5. decembrī no plkst. 16.00 līdz 
20.00 un 6. decembrī no plkst. 
10.00 līdz 14.00 puzuru vēršana, 
mīklu minēšana.
12. decembrī no plkst. 16.00 
līdz 20.00 un 13. decembrī no 
plkst. 10.00 līdz 14.00 apsveiku
mu kartīšu darināšana.
19. decembrī no plkst. 16.00 līdz 
20.00 un 20. decembrī no plkst. 
10.00 līdz 14.00 Ziemassvētku 
rotājumu darināšana, ticējumi.
Otrdienās no plkst. 16.00 pērļošana.
22. decembrī no plkst. 17.00 
Bluķa vakars kopā ar Jauniešu 
domi – Ziemassvētku saulītes 
vilkšana kalnā un ķūķa putras 
vārīšana.
19. decembrī plkst. 17.00 Tur
nīrs galda tenisā pieaugušajiem.
20. decembrī plkst. 12.00 Tur
nīrs galda tenisā skolēniem.
27. decembrī plkst. 11.00 Bērnu rīts.
29. decembrī plkst. 13.00 Zie
massvētku šaha un dambretes 
turnīrs skolēniem.
30. decembrī plkst. 13.00 Tur
nīrs šautriņu mešanā skolēniem.
Ikdienas nodarbības un pulci
ņi – galda teniss, datori, vēder
dejas, vingrošana utt. ierastajos 
laikos: http://www.stopini.lv/pub-
lic/31093.html. 
Priecīgus Ziemassvētkus un lai-
mīgu Jauno gadu!

LĪČU DIENAS CENTRĀ
6. decembrī no plkst. 15.00 Zie
massvētku rotājumu veidošana.
No 7. līdz 16. decembrim „Ra
došais gads dienas centrā „Līči””, 
aicināti piedalīties dienas centra 
nodarbību apmeklētāji, izstādē 
izrādot gada laikā nodarbībās iz
veidotās lietas. Visi laipni aicināti 
apskatīt izstādi un piedalīties bal
sojumā par krāšņāko, radošāko, 
interesantāko  u.c. darbu.
13. decembrī plkst. 16.00 dāva
nu saiņošana – radošās nodarbī
bas. Līdzi jāņem neliela dāvaniņa, 
ko saiņot. Izmēģināsim dažādus 
dāvanu saiņošanas veidus.
16. decembrī plkst. 18.00 izstā
des „Radošais gads dienas centrā 

Līči”” noslēgums.
20. decembrī „Ziemassvētku eg
līte” – pasākums dienas centrā.
Otrdienās plkst. 18.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.
Ceturtdienās plkst. 18.00 ra
došās nodarbības bērniem un 
jauniešiem. Katru nedēļu dažādi 
darbiņi tematiski Ziemassvēt
kiem.
22. decembrī plkst. 16.00 „Pi
parkūku darbnīca”. Piparkūku 
garnēšana, dāvanu veidošana. 
Vēlams līdzi ņemt piparkūkas.
Dienas centrā apmeklētājiem 
ikdienā ir iespēja ne tikai pieda
līties dienas centra organizētajās 
aktivitātēs, bet arī pavadīt laiku, 
lasot jaunāko „Neatkarīgās Avī
zes” laikrakstu, dažādus žurnā
lus, spēlējot novusu, galda tenisu, 
dažādas galda spēles.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
6. decembrī projekta noslē
guma pasākums. Vairāk lasi   
15. lpp.
8. un 11. decembrī radošā dāva
nu darbnīca sadarbībā ar Ulbro
kas bibliotēku. 
13. decembrī no plkst. 14.00 pi
parkūku mājiņu darbnīca.
Katru trešdienu no plkst. 17.00 
līdz 20.00 „Stikla darbnīca”.
No 15. līdz 20. decembrim Zie
massvētku apsveikumu kartīšu 
un dekoru gatavošana.

SPORTA PASĀKUMI
13. decembrī no plkst. 9.30 sa
censības peldēšanā Stopiņu peld
baseina peldēšanas apmācību 
grupām „Ziema 2014”.

ULBROKAS SPORTA 
KOMPLEKSĀ
Florbols: 21. decembrī plkst. 
15.30 Ulbroka/FS Masters – 
RTU;
Florbols: 4. janvārī plkst. 15.30 
Ulbroka/FS Masters – Rubene;
Handbols, sieviešu virslīgas spē
le: 6. decembrī plkst. 14.00 Stopi
ņu NHKLSPA;
Handbols, sieviešu virslīgas spē
le: 20. decembrī plkst. 14.00 Sto
piņu NHK–Salaspils SS.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS !
Māci mani, māmulīte,

Visādos darbiņos,
Iemācīsi darbiņos,

Māci gudru padomiņu.
/Tautas dziesma/

Paulu Grigorjevu, Jekaterinu Jaņeviču, 
Megiju Kuzminu, Regnāru Lapiņu, Vladlēnu Semenčikovu, 

Kiru Čiņko, Pēteri Krūmu, Kamillu Proškinu
Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

SVEICAM JUBILEJĀ!!
Lai ik ceļš arvien vēl saules noklāts,

Lai vēl tālēs tavu soli dzird,
Un ar tavām darbīgajām rokām,

Labu gaismu visiem dod vēl sirds.

Jegoru Izvekovu, Tatjanu Šturmi, Baibu Kurzemnieci, Ievu 
Lībeku, Valentīnu Višu, Jāni Bleideli, Rasmu Zujevu, Bruno 

Grīnusu, Valentīnu Kondratjevu, Renāti Mecauci, Varvaru 
Popovu, Broņislavu Kokinu, Annu Ļaksu, Genrihu Sarbantoviču, 

Jeļenu Orlovu, Leonu Vecvanagu, Varvaru Sačiču 

 Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Ikkatrs mūžs kā pērļu savērums,

Tas virknējas no dienām, nedienām,
Raibs prieks sāpēs izaug palēnām,

Līdz pienāk rudens augļu savākums.

Jānis Brasliņš, Vladimirs Kijko, Aleksandrs Plastiņins, 
Jānis Rēvelis, Gilarda Seļuka, Viktors Georgijevs, 

Aelita Rudoviča, Olga Krasikova
Skumjās esam kopā ar tuviniekiem.

Ir klāt gaišais, sirsnīgais Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks, kad domas kļūst baltākas, kad darbi kļūst 
baltāki, kad cilvēki kļūst labāki…

Dienas centrs „Līči”, turpinot pavasarī iesākto  labdarības akciju
 „PALĪDZĒSIM MAZAJIEM PACIENTIEM TUBERKULOZES SLIMNĪCĀ”, 
aicina jūs iepriecināt mazos slimnieciņus Ziemassvētku laikā, kad vi
ņiem šie svētki jāpavada slimnīcas telpās.

Dienas centrā „Līči” līdz 20. decembrim var nodot dāvaniņu ar lietām, 
kas varētu noderēt mazajiem pacientiem un viņus iepriecinātu svētku 
laikā. (Dāvaniņu nodošana slimnīcā 22. decembrī.)

No visas sirds izsaku savu visdziļāko pateicību visiem saviem mīļajiem 
kolēģiem un draugiem stopiņu novadā, kuri domās, vārdos un klātienē 
bija kopā ar mani un manu ģimeni, manu mīļo tēti Jāni Vilšķērstu 
mūžības ceļā aizvadot. katra no jums emocionālais atbalsts un līdzjūtība 
bija liels spēks šajās tik negaidīti sāpīgajās oktobra dienās.

Inta Kalniņa, ulbrokas kultūras nama vadītāja 

Pateicība

Sākot ar janvāri, Sauriešu 
dienas centrā notiks zvanu instrumenta 

spēles apmācība 
Sākot ar 2015. gada janvāri, Sauriešu dienas centrā būs iespēja apgūt 
zvanu instrumenta spēli septiņu cilvēku grupās. 
Šo instrumentu var spēlēt gan cilvēki ar muzikālo izglītību, gan arī 
tie, kuri nošu rakstu zīmes vēl nepazīst. Apmācību dalībnieki tiks 
dalīti grupās – ar muzikālo izglītību un bez tās.

Visi interesenti ir laipni aicināti 11. decembrī plkst. 18.00 uz 
tikšanos ar zvanu instrumenta spēles vadītāju Rihardu Fridbergu 
Sauriešu dienas centrā, kur būs iespēja šo instrumentu apskatīt, kā 
arī ieskandināt! 

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas centra vadītāja

Aicinām darbā!
Stopiņu pamatskolas 

PII meklē 

SKOLOTĀJU PALĪGU 
(uz darbinieka dekrēta 

atvaļinājuma laiku 
1,5–2 gadi). 

Interesēties pa tālr. 
29130908 vai 67956645 

darba dienās 
no plkst. 7.00 līdz 15.00, 

Direktore 
Valērija Mikute.

Darbs

Izsakām dziļu līdzjūtību Gunai Dēliņai, 
vīru aizsaulē pavadot.

Stopiņu novada Politiski represēto biedrība

Jau atkal viena zvaigzne
Tur augšā šonakt dziest.

Sirds, visu atdevusi,
Beidz priecāties, beidz ciest.

/A. Štrauss/

Skumju brīdī esam kopā ar Stopiņu novada Goda 
Pilsoni Gunu Dēliņu, vīru mūžībā pavadot.

Stopiņu novada dome

Līdzjūtības


