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Atskatoties uz paveikto

Turpinājums  2. lpp.

Stopiņu novada domes lielākie realizētie projekti 2014. gadā 
par pašvaldības budžeta līdzekļiem

Veikta Ulbrokas vidusskolas 4. stāva un vairāku jaunu 
klašu telpu izbūve. 
Darbu izmaksas 236 175,98 Eur.

Stopiņu pamatskolas esošajam korpusam veikta 
rekonstrukcija un piebūvēta jaunbūve. 
Darbu izmaksas 38 955,62 Eur.

Veikta Ulbrokas kultūras nama siltināšana un jumta 
nomaiņa. Darbu izmaksas 72 835,43 Eur.

Ulbrokas Sporta komplekss 
rekonstruētas ģērbtuves un dušas 
telpas, darbu izmaksas 18 735,52 
Eur. 

Kultūras centrs
Kultūras centram izstrādāts teh-
niskais projekts, darbu izmaksas  
144 900,25 Eur, un veikta projekta 
ekspertīze, darbu izmaksas 4767,40 
Eur. Šobrīd tiek precizēts kultūras 
centra projekts saskaņā ar ekspertī-
zes slēdzienu. 

Labiekārtota dienas centra „Līči” teritorija. 
Darbu izmaksas 60 653,43 Eur.

Rekonstruēta PII 
„Pienenīte” ārējās 
kanalizācijas sistēma.
Darbu izmaksas 33 207,38 Eur.

Veikta PII „Pienenīte”  
veco korpusu siltināšana.
Darbu izmaksas 740 937,33 Eur.

Nojaukts nams Institūta 
ielas 17 mājas pagalmā.
Institūta ielā 17 atradās au-
dēju namiņš. Darbu izmaksas 
5896,00 Eur, un renovēts nams 
Institūta ielā 22, kur atrodas 
tLMs „ulbroka” jaunās telpas –  
audēju namiņš. Darbu izmaksas 
22 240,56 Eur.

Labiekārtots iekšpagalms pie daudz-
dzīvokļu mājas Institūta ielā 15, ulbro-
kā, darbu izmaksas 67 699,32 Eur.

Pagalmi, ceļi, ielas, tilti

Noasfaltēta autostāvvieta (attēlā pa kreisi) 
pie stopiņu peldbaseina, darbu izmaksas 
31 354,05 Eur.

Izbūvēts atkritumu konteineru laukums un 
autostāvvieta Peldu ielā 4, ulbrokā, darbu 
izmaksas 16 496,54 Eur.

rekonstruēts tilts pār Mazo Juglu upeslejās, pilnībā no jauna izbūvējot 
tilta segumu un gājēju joslu, darbu izmaksas 174 357,31 Eur.

Izbūvēta brauktuve Īves ielas posmā Dreiliņos, darbu izmaksas 5054,96 Eur.

rekonstruēts ceļa posms no tilta pār Mazo Juglu upeslejās, līdz upesleju in-
ternātskolas-rehabilitācijas centra robežai, darbu izmaksas 189 456,98 Eur.

Pie daudzdzīvokļu mājas Institūta ielā 34, ulbrokā, paplašināta brauktuve, 
izbūvēta autostāvvieta un gājēju celiņš, darbu izmaksas 25 926,23 Eur.

Pie daudzdzīvokļu mājas Institūtā ielā 
30, ulbrokā, paplašināta brauktuve 
(attēlā pa labi) un izbūvēts gājēju ce-
liņš, darbu izmaksas 12 077,06 Eur.
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Pabeigta Ozolu ielas rekonstrukcija 
Dreiliņos, noasfaltējot brauktuvi, 
izbūvējot gājēju ietvi un ierīkojot 
apgaismojumu, darbu izmaksas 
332 642,84 Eur.

rekonstruēts Getliņu ielas 
pieslēgums Granīta ielai rumbulā, 

darbu izmaksas 
55 831,34 Eur.

Veikta ielas posma rekonstrukcija no Lubānas šosejas līdz daudzdzīvokļu 
mājai „bebri” Līčos, darbu izmaksas 36 465,70 Eur.

Sākums 1. lpp.

Stopiņu novada domes īstenotie projekti 2014. gadā, 
piesaistot Eiropas Savienības finansējumu

Sauriešu dienas centram papildināts aprīkojums
stopiņu novada pašvaldība ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELfLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
projektu „Aprīkojuma iegāde sauriešu ciemata iedzīvotāju brīvā laika dažā-
došanai” (nr.14-04-LL39-L413201-000007).

Projekta ietvaros iegādāts tenisa galds, biljarda galds, kā arī divi spēļu gal-
di ar 13 dažādām spēlēm. Jauniegādātais aprīkojums paredzēts sauriešu un 
blakus esošo ciematu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai. 
Projekta attiecināmās izmaksas – 1296,69 Eur, no kurām publiskais finansē-
jums – 1167,02 Eur. stopiņu novada pašvaldības finansējums – 401,98 Eur.

Stopiņu pamatskolā iegādāts 
jauns aprīkojums volejbola 
un futbola laukumam

stopiņu novada pašvaldība 2014. 
gada novembrī ir īstenojusi Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELfLA) pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīs-
tības stratēģiju īstenošanas terito-
rijā” projektu „Aprīkojuma iegāde 
stopiņu pamatskolas volejbola un 
futbola laukumam” (nr.14-04-LL39-
L413201-000006).

Projekta ietvaros labiekārtots stopi-
ņu pamatskolas sporta laukums. Iegā-
dāti futbola vārti ar tīklu, pludmales vo-
lejbola komplekts, kā arī apkārt stadio-
nam uzstādīti soliņi. sporta laukumu 
aicināti izmantot stopiņu un blakus 
esošo novadu visa vecuma iedzīvo-
tāji. Projekta attiecināmās izmaksas –  
2407,44 Eur, no kurām publiskais fi-
nansējums – 2166,69 Eur un stopiņu 
novada pašvaldības finansējums – 
746,30 Eur.

Sauriešu un Līču ciematā 
uzstādīti āra trenažieri
stopiņu novada pašvaldība ir veikusi āra trenažie-
ru uzstādīšanas darbus Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELfLA) pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teri-
torijā” projekta „āra trenažieru uzstādīšana sauriešu 
un Līču ciemos” (nr.14-04-LL39-L413201-000002) 
ietvaros.

sauriešos un Līčos uzstādīti 8 dažādi trenažie-
ri katrā ciemā. Ciematu iedzīvotājiem un viesiem 
trenažieri ir brīvi pieejami. Projekta attiecināmās 
izmaksas – 28 314,82 Eur, no kurām publiskais fi-
nansējums – 25 483,34 Eur. stopiņu novada domes 
finansējums – 4524,66 Eur.

Stopiņu novadā izveidots jauns pakalpojums iedzīvotājiem
stopiņu novada pašvaldība ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELfLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
projektu „Kokapstrādes pieejamība” (nr.14-04-LL39-L413201-000004).

Projekta ietvaros iegādāts kokapstrādei nepieciešamais aprīkojums: vir-
pošanas mašīna, urbjmašīna, šķērszāģis, putekļu savācējs, siksnas un diska 
slīpētājs, frēzēšanas mašīna. Visi interesenti ulbrokas vidusskolā var attīstīt 
prasmes koka priekšmetu izgatavošanā. Darbnīcā var papildināt zināšanas 
kokapstrādes darbgaldu pielietošanā, kā arī iemācīties izgatavot dažādus 
sadzīves priekšmetus no koka, apgūt mēbeļu atjaunošanas un remonta 
prasmes. Ir iespēja apgūt arī koka rotu izgatavošanu, virpošanu, kokgrieša-
nu un citus kokapstrādes darbus. Projekta attiecināmās izmaksas – 1069,64 
Eur, no kurām publiskais finansējums – 962,68 Eur. stopiņu novada paš-
valdības finansējums – 331,57 Eur.

Upesleju un Līču dienas centri akreditēti „Erasmus+”  
programmas ietvaros – Eiropas brīvprātīgais darbs
Jūlijā veiksmīgi notika dienas centru „upeslejas” un „Līči” akre-
ditācija „Erasmus+” programmas ietvaros „Eiropas brīvprātīgais 
darbs”.
Abi dienas centri tika akreditēti kā uzņēmējorganizācija un ko-
ordinējošā organizācija. Ar nepacietību gaidīsim brīvprātīgos no 
citām valstīm, kas bagātinās mūsu novada dzīvi.

Veikta siltumtrases nomaiņa no vei-
kala Peldu ielā 2 līdz mājām Peldu 
ielā 4, 6 un 8; starp mājām Institūta 
ielā 17 un 15 ulbrokā; no katlumājas 
ulbrokā līdz mājas Institūta ielā 30 
ievadam, darbu izmaksas 99 152 Eur.

siltummezglu rekonstrukcija ulbro-
kā veikta Institūta ielā 15 1. un 2. 
korpusam; Peldu ielā 6 un 8; CsM-1 
Institūta ielā 1; PII „Pienenīte”; dar-
bu izmaksas 31 703 Eur.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
izbūve veikta Gaismas internātpa-
matskolai rumbulā, Kaudzīšu ielā 
31, darbu izmaksas 16 770 Eur.

sauriešos rekonstruēts elektrotīkls 
un nodots a/s „sadales tīkls” bilancē 
šādām mājām: saurieši 1, 2, 9, 11, 
12; izstrādāts elektroapgādes teh-
niskais projekts sauriešu ciemam, 
izstrādāts sauriešu ciema iekšpa-
galmu apgaismojuma projekts un 
autobusu pieturas apgaismojums 

burtnieku ielā, darbu izmaksas 
30 775 Eur. 

Cekulē rekonstruēts un nodots a/s 
„sadales tīkls” bilancē Cekules cie-
ma elektroapgādes tīkls, izstrādāts 
elektroapgādes tehniskais projekts 
Cekules ciemam un veikta iekšējo 
elektrotīklu rekonstrukcija mājām 
Cekules ielā 8 un 10; izstrādāts ielu 
apgaismojuma projekts Dzeņu un 
Dzilnu ielai Cekulē, darbu izmaksas 
92 691 Eur.

Līčos veikts apgaismojuma tīkla re-
monts, darbu izmaksas 3287 Eur.

Izstrādāts ErAf līdzfinansēts pro-
jekts „Ūdenssaimniecības attīstība 
stopiņu novada sauriešu ciemā” un 
„Ūdenssaimniecības attīstība stopi-
ņu novada upesleju ciemā”, veikta 
projektu ekspertīze, darbu izmak-
sas – 24 738 Eur.

PA „Saimnieks” 2014. gadā lielākie veiktie darbi

Pagalmi, ceļi, ielas, tilti

Stopiņu novada domes lielākie realizētie projekti 2014. gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem
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2014. gada 29. janvārī stopiņu no-
vada upesleju internātpamatskolā–
rehabilitācijas centrā Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūras, sIA „Mo-
duls–rīga”, kā arī izglītības iestā des 
un novada pārstāvji pieņēma Latvi-
jas – Šveices sadarbības program-
mas projekta „Atbalsts ugunsdro-
šības pasākumiem pašvaldību vis-
pārējās izglītības iestādēs” ietvaros 
uzstādīto ugunsdrošības sistēmu 
un parakstīja pieņemšanas – nodo-
šanas aktu.

Projekta mērķis ir uzlabot uguns-
drošību pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs. Lai izglītības 
iestādēs nodrošinātu drošu mā-
cību vidi, jābūt ierīkotām uguns-
aizsardzības sistēmām saskaņā ar 
Latvijas republikas spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. Projekta 
ietvaros upesleju internātpamat-
skolā–rehabilitācijas centrā tika 
uzstādīta ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sistē-
ma, izvietotas izgaismotas izejas 

un evakuācijas kustības virzienu 
norādītājzīmes, darbojas balss iz-
ziņošanas sistēmas, kā arī veikta 
apmācība sistēmas lietošanā par 
ugunsdrošību atbildīgajām perso-
nām. Kopējās projekta izmaksas ir 
102 544,75 Eur, no kurām 10% līdz-
finansē stopiņu novada dome, bet 
atlikusī daļa tiek segta no Latvijas – 
Šveices sadarbības programmas  
līdzekļiem.

Stopiņu novadā uzstādīti informatīvie stendi pie 
kultūrvēstures un apskates objektiem
stopiņu novada pašvaldība 2014. gada novembrī ir īstenojusi Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELfLA) pasākuma „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā” projektu „Kultūrvēsturisko vietu un apskates 
objektu informatīvo stendu uzstādīšana stopiņu novadā” (nr.14-04-LL39-
L413101-000004).

Projekta ietvaros novadā uzstādīti astoņi informatīvie stendi, kuros lasāma 
informācija par kultūrvēsturiskajām vietām un apskates objektiem: ulbrokas 
Meža kapu kapliču, represēto pieminekli, barikāžu akmeni, 1905. gada pie-
minekli, balto krustu, stopija pieminekli, Līgo parku un Lāčplēša akmeni. Pro-
jekta attiecināmās izmaksas – 3490 Eur, no kurām publiskais finansējums –  
3141 Eur un stopiņu novada pašvaldības finansējums – 349 Eur.

Pabeigta takas būvniecība pie Ulbrokas ezera

2014. gada nogalē izveidota un ekspluatācijā nodota taka gar ulbrokas 
ezera piekrasti. taka veidota no meža takām piemērotas cietas pamatnes 
ar koka bortiem. Vietās, kur taka šķērso koku saknes, izveidotas koka dēlīšu 
laipas, lai pastaigas būtu ērtākas un vienlaikus netiktu bojātas koku saknes.

Projekts „takas izveide pie ulbrokas ezera” (Nr.13-04-ZL19-
Z401101-000001) īstenots ar Eiropas zivsaimniecības fonda (EZf) līdzfinan-
sējumu – 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām ir EZf līdzekļi un 10% 
stopiņu novada domes finansējums.

būvdarbus veica sIA „V Service”, pamatojoties uz 2014. gada 19. martā 
noslēgto būvdarbu līgumu Nr. 6.1-1/84/14.

2014. gada 30. jūnijā, parakstot 
līgumu Nr. KPfI- 15.3/43, uzsāk-
ta projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-
mazināšanai upesleju internātpa-
matskolā–rehabilitācijas centrā”. 
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju un sIA „Vides 
investīciju fonds”. Kā līdzfinansētājs 

piedalās stopiņu novada dome.
Projekta īstenošanas gaitā pa-

redzēti skolas ēku energoefektivi-
tātes paaugstināšanas renovācijas 
darbi – ārsienu remonts un siltinā-
šana, logu nomaiņa, kā arī jumtu 
remonts. Kopējās projekta izmaksas 
pārsniedz 400 000 eiro, no kuriem 
84% ir Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta (budžeta apakšpro-

grammas 27.00.00 „Klimata pārmai-
ņu finanšu instruments”) līdzekļi. Ar 
16% līdzfinansējuma piedalās sto-
piņu novada dome.

Darbi jāpabeidz līdz 2015. gada 
31. janvārim.

Pabeigta Ulbrokas vidussko-
las ēkas siltināšana
Pabeigta Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta līdzfinansētā projek-
ta „Energoefektivitātes pasākumu 
īstenošana ulbrokas vidusskolā, 
nodrošinot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu” īstenošana.
2014. gada 30. jūnijā noslēdzās Kli-
mata pārmaiņu finanšu instrumen-
ta līdzfinansētā projekta „Energo-
efektivitātes pasākumu īstenošana 
ulbrokas vidusskolā, nodrošinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšanu” (vienošanās Nr.KPfI 
-15.2/141) īstenošanu.

Projekta ietvaros tika siltinā-
tas ulbrokas vidusskolas ārsienas, 

sakārtota lietus noteces sistēma, 
papildus siltināti ēkas logi, durvju 
ailes, jumts, cokols, pārsegums virs 
galvenās ieejas un caurbrauktuve, 
kā arī nomainītas durvis. Iepriekš 
minēto aktivitāšu īstenošanas re-

zultātā plānots sasniegt enerģijas 
kopējā patēriņa ietaupījumu 294 
266,11 kWh gadā, tādējādi būtis-
ki samazinot izmaksas par ulbro-
kas vidusskolas siltumenerģijas  
patēriņu. 

Latvijas un Francijas akordeonisti 
vienojas kopīgā sadarbības projektā

sadarbības projekta dalībnieki no 
Latvijas ir biedrība „stopiņu salas-
pils partnerība”, stopiņu novada 
pašvaldība un ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skola. No francijas projektā 
piedalās vietējā rīcības grupa – „As-
sociation pour le développement du 
Pays d’Aurillac”,   Orijakas  Mūzikas 
konservatorija,  rolakas  kultūras 
asociācija un siranas muzejs.
Šī projekta mērķis – veidot sadarbī-
bu mūzikas pedagogiem un akor-
deona ansambļiem, kopīgi koncerti 
Latvijā un francijā un piedalīšanās 
akordeona mūzikas festivālā rola-
kā, francijā. 
    Latvijas un francijas mūziķi saga-
tavoja kopīgu koncertprogrammu, 
ar kuru 9. jūlijā uzstājās Līgo parkā, 
bet jūlija beigās mūsu mūziķi devās 
atbildes vizītē uz franciju, kur ko-
pīgi muzicēja akordeona mūzikas 
festivālā rolakā. 

Upesleju internātpamatskolā–rehabilitācijas centrā uzstādīta jauna ugunsdrošības sistēma

Uzsākti Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas 
centra ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

Stopiņu novada domes īstenotie projekti 2014. gadā, 
piesaistot Eiropas Savienības finansējumu
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Mazā šūšanas skoliņa
upesleju dienas centrā no 2014. 
gada 26. septembra notika projekts 
„Mazā šūšanas skoliņa”, kura laikā 
dalībniekiem bija iespēja apgūt da-
žādu apģērbu un priekšmetu šūša-
nas prasmes.

Stopiņu novada domes finansēto projektu konkursā 
2014. gadā realizētie projekti

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt vietējas nozīmes projektu realizē-
šanu Stopiņu novada iestādēs un citās Stopiņu novada iedzīvotājiem 
un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Stopiņu novadā, finansē-
juma apmērs vienam projektam ir 450 EUR. Konkurss pirmo reizi iz-
sludināts 2011. gadā un notiek katru gadu. 2014. gada pašvaldības 
finansēto projektu konkursā tika apstiprināti un realizēti 12 projekti.

Datorprasmes senioriem Stopiņu novadā
Projekta ietvaros tika apmācīti vecāka gadagājuma cilvēki datora pamat-
prasmju lietošanā: datora pamatprasmes, darbs ar Microsoft Word pro-
grammu, interneta lietošanas pamatprasmes un e-pasta pakalpojumu 
apzināšana.

Nodarbības notika stopiņu pamatskolā septembrī un oktobrī, piedalījās 
11 stopiņu novada seniori. Nodarbības vadīja stopiņu pamatskolas skolo-
tāja Katarina Vasiļjeva. 

Gleznotāju plenērs – „Mana 
skaistā Mazā Jugla”
28. un 29. jūnijā upeslejās notika 
Gleznotāju plenērs jauniešiem un 
pieaugušajiem „Mana skaistā Mazā 
Jugla”. No 7. novembra līdz 29. no-
vembrim bija apskatāma  darbu  iz-
stāde.

Gleznošanas plenērs „Vasa-
ras iedvesmai!” 
6. un 13. septembrī sauriešu dienas 
centrā notika gleznošanas plenērs 
„Vasaras iedvesmai!”.

Projekts „Gudriem skolē-
niem izglītoti vecāki”
No 2014. gada septembra līdz de-
cembrim projekta „Gudriem skolē-
niem izglītoti vecāki” ietvaros ul-
brokas vidusskolā notika  vecākus 
izglītojošas lekcijas: „bērna emocio-
nālā audzināšana”, „Patstāvības un 
atbildības audzināšana”, „bērnu ag-
resija”, „Vecāku strīdi un šķiršanās”, 
„bērna melošana”, „brāļu un māsu 
strīdi”, „Zaudējums un tā pieņem-
šana”. Lekcijas vadīja psihologi, tās 
visi interesenti varēja noklausīties 
bez maksas.

Pašu rokām darināts, skaists un grezns!
Divus mēnešus upesleju dienas centrā risinājās projekts, kura ietvaros 
dalībnieki apguva un iemācījās pielietot dažādas tehnikas, radot jaunus, 
modernus, stilīgus un interesantus aksesuārus gan mājas interjeram, gan 
stilīgus akcentus sava apģērba rotāšanai.
Projekta noslēgumā tika rīkota izstāde upesleju dienas centrā, kuru ap-
meklēt bija aicināts ikviens mūsu novada iedzīvotājs.

EBRU tehnikas gleznošanas radošās 
darbnīcas PII „Pienenīte”
PII „Pienenīte” organizēja radošās darbnīcas Ebru gleznošanas tehnikas 
apgūšanai.
6. jūnijā notika nodarbības bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 21 
gada vecumam. 7. oktobrī notika nodarbības senioriem. 28. oktobrī notika 
nodarbības skolēniem vecumā no 7 līdz 14 gadiem.

Annas diena Stopiņos
2014. gadā kā jaunums Līgo parka 
pasākumu klāstā novada iedzīvo-
tājus un viesus patīkami pārsteidza 
„Annas diena – saimnieču diena”. 
„Annas dienas” idejas autore Ingrī-
da balode piedalījās pašvaldības fi-
nansēto projektu konkursā, lai reali-
zētu savu ieceri. Pasākumā pulcējās 
divpadsmit novada saimnieces, kas 
piedalījās konkursā ar saviem garšī-
gākajiem ēdieniem. Konkursu vēr-
tēja kompetenta žūrija, kuras sastā-
vā bija viens no Latvijas labākajiem 
pavāriem, par stopiņu novada gada 
ēdienu kļuva „Kālītis–brālītis”.

„Pērļošanas tehnikas pamati”
Dienas centrā „Līči” no 2014. gada 20. maija otrdienās plkst. 17.00 notika 
nodarbības „Pērļošanas tehnikas pamati”. Astoņu nodarbību ciklā iedzīvo-
tājiem bija iespēja apgūt rotu izgatavošanu dažādās tehnikās un no dažā-
diem materiāliem.

Krāsaino smilšu mandalu veidošanas semināri
17. oktobrī seminārs notika ulbrokas kultūras namā, 15. un 22. novembrī 
sauriešu dienas centrā.

„Mazā Jugla –  
Stopiņu novada  
lielākā upe!”
2014. gada 9. augustā laivu braucie-
nā pa Mazo Juglu devās daudzbērnu 
ģimeņu biedrības „Māra” kuplais ce-
ļotāju skaits – kopumā 30 gan lielu, 
gan mazu laivotāju. Ceļojuma laikā 
bija iespēja iepazīt Mazo Juglu, tās 
floru un faunu, iepazīt arī citam citu 
un labāk apgūt savstarpējās sadar-
bības prasmes, atbalstot laivošanas 
biedrus dažādās situācijās.

Jāņi mūsu tautas tradīcijās
No 12. jūnija līdz 27. jūnijam upeslejās notika projekta „Jāņi mūsu tautas 
tradīcijās” nodarbības. 12. jūnijā upesleju dienas centrā notika pirmā iepa-
zīšanās nodarbība. 21. un 22. jūnijā upeslejās tika veidots centrālais Jāņu 
dekors un notika Jāņu vainadziņu konkurss. 
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• Stopiņu novada Ulbrokas kultū-
ras centra būvniecības uzsākšana.
• Apgaismojuma ierīkošana gājēju 
un veloceliņam Vālodzēs, no Līgo 
parka līdz Ulbrokas vidusskolai.
• Stopiņu pamatskolas Sauriešos 
virtuves un ēdamzāles piebūves 
celtniecība.
• Gaismas internātpamatskolas āra 
teritorijas labiekārtošana.
• Ugunsdzēsības dīķa būvniecība 
pie Ulbrokas vidusskolas.
• Ulbrokas vidusskolas virtuves un 
ēdamzāles rekonstrukcija, telpu re-
monts, datorklases aprīkošana.
• Ulbrokas vidusskolas ieejas kāpņu 
rekonstrukcija.
• Sporta kompleksa ģērbtuvju re-
monts.

• Upesleju internātpamatskolas–re-
habilitācijas centra korpusa siltinā-
šanas darbu (KPFI) līdzfinansēšana.
• PII „Pienenīte” celiņu rekon
strukcija un papildu apgaismojuma 
izbūve, telpu remonts.
• PA „Stopiņu ambulance” Ulbrokā 
ēkas renovācija.
• Ēkas Institūta ielā 22, Ulbrokā, 
jumta rekonstrukcija un ārsienu 
remonts.
• Mājas renovācija Institūta ielā 14, 
Ulbrokā (pašvaldības daļa).
• Ēkas Upeslejas 9, Upeslejās, reno-
vācija.
• Cekules dienas centra ēkas reno-
vācija.
• Kaudzīšu ielas posma Rumbulā 
rekonstrukcijas projekta izstrāde.

• Getliņu ielas un Bitenieku ielas 
posmu Rumbulā rekonstrukcijas 
projekta izstrāde.
• Pretplūdu pasākumu realizācija 
(grāvju un ūdensteču tīrīšana, plū-
du aizsargbarjeru iegāde) Līčos un 
Dreiliņos.
• Sauriešu karjera krasta stiprināša-
nas darbi.
• Līču dienas centra labiekārtoša-
nas darbi.
• Stopiņu novada domes ēkas pie-
būves projekta izstrāde un būvnie-
cības uzsākšana.
• Gājēju celiņa ierīkošana Vālodzēs 
no Līgo pieturas līdz Liepu ielai.
• Gājēju celiņu rekonstrukcija Sau-
riešos, pagalmā pie Sauriešu dienas 
centra.

• Institūta ielas 32, Ulbrokā, iekš-
pagalma ceļa un autostāvvietu re-
konstrukcija.
• Institūta 36A, Ulbrokā, gājēju ce-
liņu izbūve un teritorijas labiekār-
tošana.
• Institūta ielas 17, Ulbrokā, iekšpa-
galma rekonstrukcija.
• Apgaismojuma izbūve Sauriešos.
• Volgas ielas rekonstrukcija Sau-
riešos.
• Autobusa pieturu izbūve Garajā 
ielā, Dreiliņos (pie Ērgļu ielas).
• Dienvidu ielas rekonstrukcija 
Dzidriņās.
• Acones ielas rekonstrukcija Ul-
brokā.
• Stūraiņu ielas rekonstrukcija 
Rumbulā.

• Kļavu ielas rekonstrukcijas pro-
jekta izstrāde Dreiliņos.
• Tiek plānoti arī dažādi vides lab-
iekārtošanas projekti, izglītības un 
kultūras projekti un pasākumi, IT 
pieejamības projekti, videonovēro-
šana ciemos, iestāžu telpu remonti, 
ceļu uzturēšanas un segumu labie-
kārtošanas darbi, uzņēmējdarbības 
veicināšanas projekti, atbalsts NVO 
aktivitātēm, projekti jauniešiem, 
iedzīvotāju un NVO iesniegtie pro-
jekti, sporta un aktīva dzīvesveida 
pasākumi u.c. Startēsim arī uz ES 
finansējuma piesaisti.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,

J.Pumpurs, priekšsēdētājs,
V.Paulāne, priekšsēdētāja vietniece,

M.Griščenko, izpilddirektors

Par pašvaldībā plānotajiem lielākajiem darbiem 2015. gadā

Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, 
nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) aprēķinu Stopiņu novada 
pašvaldība veiks atbilstoši liku-
ma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 3. pantā noteiktajām 
NĪN likmēm – pilnā apmērā, at-
bilstoši Valsts zemes dienesta 
aprēķinātajām nekustamā īpa-
šuma kadastrālajām vērtībām.

Lai nekrātu papīru kaudzes un 
nepiesārņotu vidi, aicinām juri-
diskās un fiziskās personas – NĪN 
nodokļa maksātājus – pieteikties 
maksāšanas paziņojumu saņemt 
savā epastā. Pieteikšanās elek-
troniskai dokumentu saņemšanai 
portālā www.epakalpojumi.lv.

Vēlamies atgādināt, ka NĪN 
maksātājam – juridiskai personai – 
mēneša laikā no NĪN maksāšanas 
pienākuma rašanās brīža turpmā-
kai saziņai ar NĪN administratoru 
ir jāpaziņo pašvaldībai sava elek-
troniskā pasta adrese.

Informējam, ka nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātājiem tiek 
nodrošināta iespēja pieteikties 
saņemt atgādinājumu par nekus-
tamā īpašuma nodokļa apmaksas 
termiņa tuvošanos epastā vai īszi-
ņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).

Pieteikties pakalpojumam iespē-
jams portālā www.epakalpojumi.lv. 
Atgādinājuma vēstule uz norādīto 
epastu tiks izsūtīta septiņas dienas 
pirms maksāšanas termiņa, bet 
SMS veidā – maksāšanas termiņa 
samaksas dienā.

Nodokļa maksātājam, kuram 
saskaņā ar saistošajiem noteiku-
miem „Par atvieglojumu piešķir-
šanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Stopiņu novadā” ir 
tiesības uz nekustamā īpašuma 
atvieglojumiem (izņemot trūcīgas 
un maznodrošinātas personas), 
iesniegumu iesniedz: līdz 30. aprī-
lim, lai saņemtu atvieglojumus par 
visu taksācijas gadu;  līdz 31. jūli-
jam, lai saņemtu atvieglojumus par 
atlikušajiem diviem taksācijas gada 
ceturkšņiem; līdz 31. oktobrim, lai 
saņemtu atvieglojumus par atliku-

šo vienu taksācijas gada ceturksni.
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus (izņemot trūcīgas 
personas, maznodrošinātas perso-
nas, politiski represētas personas, 
1. un 2. grupas invalīdus) piešķir ar 
šādiem nosacījumiem:
• nekustamā īpašuma adrese ir 
nodokļa maksātāja (fiziskas perso-
nas) deklarētā  dzīvesvieta vismaz 

vienu kalendāro gadu; taksācijas 
gadam aprēķinātā nekustamā īpa-
šuma nodokļa summa taksācijas 
gadā pārsniedz: fizikām personām 
28 EUR;  juridiskām personām 711 
EUR.

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

lojumu piešķiršanu izskatīšanas 
brīdī ir pašvaldības budžetā ieskai-
tāmo nodokļu parādi vai nomas 
maksas parādi par nomāto pašval-
dības īpašumu;
• nekustamais īpašums netiek uz-
turēts kārtībā atbilstoši LR spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām;
• uz zemesgabala atrodas ēkas vai 
būves, kas nav pieņemtas eksplua-

Par nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadā
Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem atbilstoši likumam 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” un Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem nr. 9/10 
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”

Nodokļu maksātāju kategorija Nodokļa samazinājums vai 
atvieglojumi, piezīmes

trūcīgas 
personas

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

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

Maznodroši-
nātas personas

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

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

Daudzbērnu 
ģimenes

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

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

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

70%  (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem).

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

50%  (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem).

Politiski 
represētās 
personas

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

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

90% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem).

Īpašumi 
atrodas pie 
CsA „Getliņi”

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

90% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem).

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

70% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem).

1. vai 2. grupas 
invalīdiem

Par nekustamo īpašumu, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja 
dzīvesvieta .

50% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem).

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

25% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem).

Černobiļas 
avārijas seku 
likvidētāji

Par nekustamo īpašumu, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja 
dzīvesvieta.

25% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem).

Juridiskas 
personas

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

50% (atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem).

tācijā, un būvdarbi tiek veikti bez 
būvvaldē reģistrētas būvatļaujas 
vai būvdarbu pārtraukšana nav re-
ģistrēta un būve nav iekonservēta;
• gada laikā pirms jautājuma par 
atvieglojumu piešķiršanu izskatīša-
nas domes administratīvā komisija 
ir administratīvi sodījusi nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksātāju 
par pašvaldības saistošo noteiku-
mu neievērošanu.

Pašvaldība par NĪN apmēru 
kārtējam taksācijas gadam paziņo 
maksātājam līdz tā paša gada 15. 
februārim. Ja maksāšanas paziņo-
jums nav saņemts, lūdzam viena 
mēneša laikā par to rakstiski infor-
mēt Stopiņu novada pašvaldību.

Ja nodokļa maksātājs nav dek-
larējis dzīvesvietu likumdošanā 
noteiktajā kārtībā un nav paziņo-
jis nodokļu administrācijai adresi, 
kurā viņš ir sasniedzams, kā arī no-
dokļa maksātājs likumā noteiktajā 
termiņā nav informējis nodokļu 
administrāciju par to, ka nav sa-
ņemts maksāšanas paziņojums, 
nodokļa maksāšanas paziņojums 
netiek nosūtīts, bet nodokļa aprē-
ķins stājas spēkā kārtējā taksācijas 
gada 22. martā (likuma „Par ne-
kustamā īpašuma nodokli” 6. pan-
ta 14. daļa).

 NĪN maksājams reizi ceturksnī –  
31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 
15. novembrī – vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas. 
Nodokli var nomaksāt arī reizi 
gadā avansa veidā (līdz pirmajam 
samaksas termiņam). Saskaņā 
ar likuma prasībām par nodokļu 
maksājuma samaksas termiņa no-
kavējumu maksātājam tiek aprēķi-
nāta nokavējuma nauda  no laikā 
nenomaksātā pamatparāda 0,05% 
par katru nokavēto dienu.

Jautājumos par maksājumu uz-
skaiti sazināties ar Guntu Kalber-
gu, tālr. 67910780, epasts: gunta.
kalberga@stopini.lv; par nekustamā 
īpašuma nodokļa apjomu sazinā-
ties ar Lindu Čakši, tālr. 67911328, 
epasts: linda@stopini.lv.

Linda Čakše, 
zemes ierīkotāja
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Atgādinām iedzīvotājiem par 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.stopini.lv pieejamajiem 
e-pakalpojumiem un aicinām 
tos izmantot ikdienas saziņā 
ar pašvaldību, kā arī izmantot 
portālu www.epakalpojumi.lv 
un www.latvija.lv piedāvātās 
iespējas dažādu jautājumu ri-
sināšanā un rēķinu nomaksā. 

Sadaļā Pakalpojumi ir pieejami 
visi pašvaldības piedāvāto pakal-
pojumu apraksti: http://www.sto-

pini.lv/public/31233.html.
Pašvaldības iesniegumu veidla-

pas – saziņai un dažādu jautājumu 
risināšanai, par nekustamo īpa-
šumu, būvniecību, bērnu pirms-
skolas izglītību, tirdzniecības un 
citu atļauju saņemšanu un citiem 
jautājumiem – ir pieejamas sadaļā 
Veidlapas: http://www.stopini.lv/
public/30688.html.

Sadaļā Epakalpojumi http://
www.stopini.lv/public/31477.html 
iedzīvotājiem ir iespēja tiešsaistē 
veikt nekustamā īpašuma nodok-

ļa samaksu, kā arī izmantot por-
tālu www.epakalpojumi.lv, www.
latvija.lv un citu iestāžu piedāvā-
tos epakalpojumus. 

Ērtākai piekļuvei epakalpoju-
mu portālam pašvaldības tīmekļa 
vietnes pirmajā atvērumā ir izvie-
toti tiešsaistes baneri: Epakalpo-
jumi un Eiespējas tavai ikdienai.

Epakalpojumu izmantošana ļauj 
ērtāk un ātrāk atrisināt dažādus ik-
dienā svarīgus jautājumus, tāpēc ai-
cinām izmantot piedāvātās iespējas.

Stopiņu novada pašvaldība

• Apstiprināts Stopiņu novada būvvaldes nolikums.
• Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu nova-
da budžetu 2014. gadam”.

Stopiņu novada domes sēžu protokoli pieejami: 
http://www.stopini.lv/public/34828.html.

Ir noslēgusies ietekmes uz vidi 
procedūra par va/s “Latvijas 
dzelzceļš” paredzēto darbī-
bu “Esošo publisko dzelzceļa 
līniju elektrifikācija”.  Vides 
pārraudzības valsts birojs at-
balstījis paredzētās darbības 
2A.Alternatīva. Citu alternatīvu 
izvēles gadījumā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra 
uzsākama no jauna.

Paredzētās darbības norises vieta pa-
redzēta dzelzceļa līnijas gandrīz visā 
Latvijas teritorijā: Rīga–Tukums–
Ventspils, Rīga–Skulte, Rīga–Jelgava, 
Rīga–Krustpils–Daugavpils–Indra–
Latvijas robeža, Krustpils–Rēzek-
ne–Zilupe–Latvijas robeža; Rēzek-
ne–Daugavpils, Krustpils–Jelgava un 
Jelgava–Tukums ietvaros. Publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā ir 
šādi jau elektrificēti iecirkņi: Rīgas 
pasažieru stacija–Jelgava; Torņa-
kalns–Tukums 2; Rīgas pasažieru 

stacija–Zemitāni–Skulte; Rīgas pa-
sažieru stacija–Aizkraukle. Elektrifi-
cēto līniju izvērstais garums 530 km. 
Aptuvenais elektrificējamo dzelzceļa 
iecirkņu kopējais izvērstais garums 
1500 km.

Stopiņu novadu skar posms 
Rīga–Krustpils, kur paredzētās 
darbības ietvaros ir plānots re-
konstruēt esošo sistēmu. Pēc būtī-
bas va/s „Latvijas dzelzceļš” plāno 
esošās gaisa kontakttīklu sistēmas 
rekonstrukciju dzelzceļa līniju pos-
mos, kuri jau šobrīd ir elektrificēti, 
vai gaisa kontakttīklu sistēmas būv-
niecību dzelzceļa līniju posmos, 
kuri šobrīd vēl nav elektrificēti, 
sakaru, signalizācijas un komuni-
kācijas sistēmas pilnveidošanu un 
uzlabošanu. Būtiskākie būvniecī-
bas posmi esošajos elektrificētajos 
posmos būtu – esošo kontaktvadu 
noņemšana un stabu demontāža; 
kontaktvadu un demontēto stabu 
savākšana; jaunu stabu uzstādīšana 

un kontaktvadu izvilkšana.
Paredzēto darbību plānots rea-

lizēt pakāpeniski. Dzelzceļa elek-
trifikācijas projekta iespējamie 
realizācijas termiņi ir 2016.–2022. 
gads. Paredzētā Darbība neietver 
jaunu dzelzceļa līniju būvniecību 
vai esošo paplašināšanu, kā arī dar-
bības ietvaros netiek plānota jaunu 
pievedceļu būvniecība.

Ziņojums pieejams tīmekļa viet-
nē www.ldz.lv sadaļā Jaunumi un 
ar VPVB atzinumu par galīgo re-
dakciju pilnu tekstu var iepazīties 
tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv.

Materiāls sagatavots, izmanto-
jot Vides pārraudzības valsts bi-
roja 30.12.2014. Atzinumu Nr.7 
par ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu Latvijas dzelzceļa eso-
šo publisko dzelzceļa līniju elek-
trifikācijai, kas publicēts tīmekļa 
vietnē www.vpvb.gov.lv.

Inese Pivare, attīstības un 
plānošanas speciāliste

Janvārī pašvaldības policijas 
darbinieki sastādījuši vairākus 
administratīvā pārkāpuma pro-
tokolus par nepilngadīgu per-
sonu smēķēšanu. 

No Upesleju internātpamatskolas–
rehabilitācijas centra viens jaunietis 
saukts pie administratīvās atbildības. 
Veicot patrulēšanu pie Ulbrokas vi-
dusskolas, pamanīti trīs skolēni, kas 
smēķējuši, slēpjoties aiz sporta zāles. 
Visi trīs saukti pie administratīvās 
atbildības. Ulbrokā, autobusa pietu-
rā, pamanīta nepilngadīga jauniete, 
kas smēķējusi, jauniete saukta pie 
administratīvās atbildības. Pašvaldī-
bas policija informē, ka patrulēšana 
turpināsies, un aicina jauniešu vecā-
kus pievērst vairāk uzmanības savu 
bērnu uzvedībai un ģimenē skaidrot 
smēķēšanas negatīvo ietekmi uz cil-
vēka veselību.

No Ulbrokas vidusskolas tika 
saņemts izsaukums, jo kāds sko-
lēns skolas telpās bija izpūtis pi-
paru gāzes baloniņu, tāpēc nācās 
evakuēt skolas 1. stāvu. Ierodoties 
pašvaldības policijas darbiniekiem, 
tika atrasts vainīgais skolēns. Par 
izdarīto informēti skolēna vecāki, 
un uzsākta administratīvā lietve-

dība par sīkā huligānisma izdarīša-
nu. Naudas sods par šādu darbību 
var sasniegt 350 eiro, kā arī naudas 
sods vecākiem līdz pat 210 eiro. 
Pārbaudot skolēna mantas, tika 
atrasts cigarešu iepakojums bez LR 
akcīzes uzlīmes. Skolēns paskaid-
roja, ka cigaretes iegādājies kāds 
klasesbiedrs no Ulbrokas. Tālāku 
apstākļu noskaidrošanai skolēns 
tika nogādāts Valsts policijas Salas-
pils iecirknī, par ko tika informēti 
arī skolēna vecāki.

Janvārī tika aizturēti vairāki 
zagļi, kas mēģināja apzagt veika-
lu „Lats” Ulbrokā. Visi saukti pie 
atbildības un nogādāti Valsts po-
licijas Salaspils iecirknī. 

Upeslejās aizturēts vīrietis, kurš, 
ieraugot pašvaldības policijas patru-
ļu, centies kaut ko noslēpt zem mē-
teļa. Pārmeklējot vīrieti, tika atrasts 
cigarešu iepakojums bez LR akcīzes 
uzlīmes un plastmasas pudele ar 
šķidrumu ar alkoholam raksturīgu 
smaku. Vīrietis atteicās sniegt infor-
māciju, kur iegādājies pie viņa atras-
tās preces. Tālāku apstākļu noskaid-
rošanai vīrietis tika nogādāts Valsts 
policijas Salaspils iecirknī.

Pašvaldības policijas darbinieki 
ir saņēmuši informāciju no iedzī-

PAZIŅOJUMS PAR IEPAZĪŠANOS AR LOKĀLPLĀNOJUMA 
GALĪGO REDAKCIJU NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM 

„KAUDZĪŠU IELA 77” RUMBULĀ, STOPIŅU NOVADĀ
Stopiņu novada dome 2015. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu „Par sa-
biedrības iepazīstināšanu ar lokālplānojuma galīgo redakciju nekustamam 
īpašumam „Kaudzīšu iela 77”, Rumbula, Stopiņu novads (zemes vienības 
kadastra Nr.8096 009 0055)”.

Iepazīšanās ar nekustamā īpašuma „Kaudzīšu iela 77” lokālplānojuma galīgo 
redakciju notiks trīs nedēļas – no 2015. gada 29. janvāra līdz 19. februārim.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības darba laikā Stopi-
ņu novada pašvaldībā, Stopiņu novadā, Ulbrokā, Institūta ielā 1a, pie ziņo-
juma dēļa 1. stāvā. Apmeklētājus pieņem attīstības un plānošanas speciālis-
te Inese Pivare apmeklētāju pieņemšanas laikos. Rakstiskos priekšlikumus 
iesniedz publiskās apspriešanas laikā Stopiņu novada pašvaldībā, Stopiņu 
novadā, Ulbrokā, Institūta ielā 1a, LV2130.

Inese Pivare, attīstības un plānošanas speciāliste

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „BŪMAŅI” DAĻAI 

DREILIŅOS, STOPIŅU NOVADĀ
Stopiņu novada dome 2015. gada 14. janvāra sēdē  pieņēma lēmumu „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Būmaņi” daļai 
Dreiliņu ciemā, Stopiņu novadā”.

Detālplānojums īpašuma „Būmaņi” daļai Dreiliņu ciemā, Stopiņu novadā, 
pamato palīgizmantošanu (papildizmantošanu) un tās apjomu, ēku augstu-
mu, paredzot Multifunkcionālu pakalpojuma centra būvniecību, kas ietver 
loģistiku kā papildizmantošanu un inženiertehnisko apgādi.

Nekustamā īpašuma „Būmaņi” daļai Dreiliņu ciemā, Stopiņu novadā, 
noteiktais funkcionālais zonējums ir „Jauktas dzīvojamās, sabiedrisko un 
darījuma iestāžu apbūves teritorijas” (JP) un „Transporta infrastruktūras 
teritorijas, kas iekļauj 110 kV līniju un ekspluatācijas aizsargjoslu, kapsētas 
sanitāro aizsargjoslu, saskaņā ar Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem 
Nr.29 „Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009. gada grozījumiem gra-
fiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Vienlaikus ar detālplānojuma izstrādi tiks veikta būvprojektēšana atbilsto-
ši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Stopiņu novada domes 
attīstības un plānošanas speciāliste Inese Pivare.

Ja nepieciešama papildu informācija, konsultēties ar Stopiņu novada do-
mes attīstības un plānošanas speciālisti Inesi Pivari un izstrādātāju Mihailu 
Čeburaškinu (tālr. 29430170, mchebur@gmail.com). Ar detālplānojuma teri-
toriju var iepazīties: http://www.stopini.lv/public/37119.html. 

Inese Pivare, attīstības un plānošanas speciāliste

Nr.1, 2015. gada 6. janvārī. Izskatīti 168 personu iesniegumi. Piešķir-
ta sociālā palīdzība 13 870,54 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti 
septiņdesmit EUR, 54 centi). 

Nr.2, 2015. gada 20. janvārī. Izskatīti 136 personu iesniegumi. Pie-
šķirta sociālā palīdzība 14 858,98 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi 
simti piecdesmit astoņi EUR, 98 centi).

Protokoli pieejami: http://www.stopini.lv/public/32812.html. 

STOPIŅU NOVADA DOME PĀRDOD MUTISKĀ 
IZSOLĒ ĒKU ĪPAŠUMU DAUGUĻU IELĀ 1, DREILIŅOS, 

STOPIŅU NOVADĀ
Atsavināmais īpašums atrodas uz fiziskai personai piederoša zemes gabala.

Pieteikums reģistrācijai iesniedzams līdz 2015. gada 26. februārim 
plkst. 17.00 Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 2. stāvā, 4. kab.

Izsole notiks 2015. gada 27. februārī plkst. 11.00 Institūta ielā 1A, Ul-
brokā, Stopiņu novadā, 2. stāvā, 1. kab.

Nekustamā īpašuma sākotnējā cena ir 35 700,00 EUR (trīsdesmit pieci 
tūkstoši septiņi simti euro un 00 centu.). Maksāšanas līdzekļi 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma sākotnējās ce-
nas, kas sastāda 3570,00 EUR, reģistrācijas nauda – 100,00 EUR, kas 
jāieskaita Stopiņu novada domes, reģ. nr. 90000067986, kontā LV79UN-
LA0033300130908, a/s „SEB banka”, ar norādi „nodrošinājuma/reģistrā-
cijas nauda izsoles objektam Dauguļu ielā 1, Ulbrokā”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Stopiņu novada domes mājas 
lapā http://www.stopini.lv/public/30692.html vai Stopiņu novada domē 
Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 4. kab., darba laiks: pirmdien 
11.00–13.00, 14.00–19.00; otrdien, trešdien 9.00–13.00, 14.00–17.00; ce-
turtdien 9.00–13.00, 14.00–18.00; piektdien 9.00–13.00, 14.00–16.00. Ie-
pazīties ar izsoles objektu var, zvanot pa tālruni 26661128.

Pārkāpumi janvārī
Informē pašvaldības policija

E-pakalpojumu iespējas saziņai ar pašvaldību un citām iestādēm

Informācija par „Latvijas dzelzceļa” tīkla elektrifikāciju

Sociālā dienesta sēžu protokoli

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi
14. janvārī, protokols Nr.41:

votājiem un patrulējot konstatē-
juši vairākas nelegālas atkritu-
mu izgāšanas vietas. Pašvaldības 
policija jau ierosinājusi vairākas 
administratīvā pārkāpuma lietas 
par apkārtnes piegružošanu un 
vainīgos sauks pie atbildības.
• Kopumā janvārī pašvaldības poli-
cijas darbinieki izbrauca uz 99 iedzī-
votāju izsaukumiem (t.sk. ģimenes 
skandāli – 4, naktsmiera traucēša 
na – 1, klaiņojoši mājdzīvnieki – 13).
• Sastādīti 10 administratīvo pār-
kāpumu protokoli, tajā skaitā 5 
nepilngadīgām personām.
• Izskatīti 5 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.
• Par likumpārkāpumu izdarīša-
nu aizturētas un nodotas Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa darbi-
niekiem 4 personas.
• Uz diennakts patversmi Rīgā vienu 
reizi nogādāta persona alkohola rei-
bumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu neievēro-
šanu sastādīts viens administratīvā 
pārkāpuma protokols – paziņojums.
• Sastādīti 10 administratīvo pār-
kāpumu protokoli, t.sk. 5 nepiln-
gadīgām personām.

Informācija sagatavota, 
izmantojot pašvaldības policijas 

materiālus
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2015. gada 20. janvārī Ulbro-
kā, piemiņas vietā „Barikāde”, 
pulcējās Stopiņu novada ie-
dzīvotāji, pašvaldības vadība 
un deputāti, 19. Zemessardzes 
bataljona Veterānu apvienība, 
19. Zemessardzes bataljons, 
Ulbrokas vidusskolas jaunsargi, 
1991. gada barikāžu dalībnie-
ki un daudz jauniešu. Kopīgi 
atcerējāmies notikumus pirms 
24 gadiem un to nozīmi mūsu 
valsts pastāvēšanā.

1991. gada janvāris Latvijā bija 
pārmaiņu laiks – mainījās cenas, 
veikalos preces bija grūti nopēr-
kamas, to vienkārši nebija, tālaika 
„Atmoda” paralēli barikāžu noti-
kumu atspoguļojumam publicēja 
padomus iedzīvotājiem, kā ilgāk 
saglabāt pārtikas produktus.

Tāpēc interesanti šķiet, kur tolaik 
cilvēki ņēma produktus, lai daudzie 
barikāžu aizstāvji pie ugunskuriem 
būtu paēduši. Daudzviet ir lasāms 
un tā laika notikumu dalībnieku 
atmiņās ir palicis, kā vietējās sievas 
nāca un nesa maizītes, kafiju, tēju, 
dažs atveda karstas zupas katlu arī 
pie mums Ulbrokā.

Aptaujājot Ulbrokas aktīvā-
kās kundzes, viņas saka: „Kas 
bija, to likām uz maizītēm, kāds 
uzvārīja kāpostu zupu.” Biruta 
Zvaigznīte, tolaik saimniecības 
„Ulbroka” galvenā ekonomiste, 
atceras, ka maizīšu smērēšanu, 

tējas vārīšanu un nogādāšanu vī-
riem pie ugunskuriem 1991. gada 
janvārī centralizēti organizēja PII 
„Pienenīte” vadītāja, izkārtojot 
darbus tā, lai iestādes pavāres – 
Terēze Antonoviča un Ilze Šerna 
(abas jau aizsaulē) – vairākas rei-
zes dienā varētu sagatavot pārti-
kas grozu, ko iestādes audzinātā-
jas un citas darbinieces nogādāja 
vīriem pie ugunskuriem. Vēl 
B.Zvaigznīte atceras, kā siltu pie-
na klimpu zupas katlu uz Ulbro-
ku atveduši toreiz 2. pagarinātās 
darba dienas skolas (šodien Ezer-
krasta pamatskola) skolotāji Aina 
Straume un Genādijs Kartuzovs. 
Ar ovācijām vīri uzņēma arī Mir-
dzas Seimanes (arī jau aizsaulē) 
vārīto kāpostu zupu. 

Māra Zebauere atceras, ka to-
laik strādājusi Jūrmalā un mājās 
parasti atgriezusies vēlu vakarā, 

bet pirmais, ko viņa darīja – vā-
rīja kafiju, smērēja maizītes un 
nesa tās vīriem uz sardzes punk-
tiem. 

Marga Tropa un Natālija Prole 
atceras, ka tolaik kopā ar Silviju 
Kokinu, Terēzi Antonoviču de-
žurējušas medpunktā, kas bija 
izveidots toreizējā radiocentra 
kluba telpās (Ulbrokas muiža). 
Tā bija sanitārā grupa, kas bija iz-
gājusi apmācības un varēja sniegt 
pirmo medicīnisko palīdzību, 
viņu rīcībā bija sanitārās somas, 
nestuves un gāzmaskas. Paralēli 
darbam medpunktā sievas nesa 
PII „Pienenīte” pavāru sagatavo-
tās maizītes un tēju vīriem pie 
ugunskuriem.

Jauktā kora „Ulbroka” dalībnie-
ki atceras, ka brauca uz sardzes 
punktiem un dziedāja dziesmas, 
lai uzmundrinātu barikāžu dalīb-

niekus gan Ulbrokā, gan Rīgā.
Katram darbam, katram cil-

vēkam tādos brīžos ir nozīme, 
ko spējam novērtēt, kad pagājis 
laiks. Aicinām novada iedzīvo-
tājus dalīties savās atmiņās par 
1991. gada janvārī piedzīvoto 
Stopiņu novadā. Lai nodotu at-
miņu pierakstus, fotogrāfijas vai 
lai pastāstītu par pieredzēto, aici-
nām sazināties ar Stopiņu novada 
vēstures muzeju, tālr. 26152419, 
epasts: muzejs@stopini.lv.

Paldies visiem, kas dalījās savās 
atmiņās. 

Paldies visiem 20. janvāra at-
ceres pasākuma dalībniekiem 
un jauniešiem par atsaucību un 
palīdzību tējas dalīšanā! Fotoga-
lerija: http://www.stopini.lv/pub-
lic/37127.html?t=foto. 

I.Skrastiņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Tiek turpināti 2013. gadā uzsāk-
tie Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda līdzfinansētie projekti 
„Ūdenssaimniecības attīstī-
ba Stopiņu novada Sauriešu 
ciemā” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/131) un „Ūdens-
saimniecības attīstība Stopi-
ņu novada Upesleju ciemā” 
(Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/133).

Projekta mērķi un ieguvumi: sa-
kārtot Sauriešu un Upesleju cie-
ma ūdenssaimniecības sistēmu; 
nodrošināt atbilstošu dzeramo 
ūdeni; nodrošināt komunālo no-
tekūdeņu attīrīšanu, ūdensapgā-
des un notekūdeņu pakalpojumu 
pieejamības paplašināšanu; infil
trācijas līmeņa samazināšanu; sa-
mazināt ūdens zudumus; samazi-
nāt vidē novadīto piesārņojumu; 

paaugstināt sniegto pakalpojumu 
kvalitāti.

2014. gadā tika pabeigti pro-
jektēšanas darbi un uzsākti būv-
niecības un būvuzraudzības ie-
pirkumi. Projekta beigu termiņš 
2015. gada 2. septembris.

Projektu „Ūdenssaimniecības 
attīstība Stopiņu novada Sauriešu 
ciemā” un „Ūdenssaimniecības 
attīstība Stopiņu novada Upesle-
ju ciemā” līdzfinansē Eiropas Sa-
vienība. Finansējuma saņēmējs 
šī projekta ietvaros ir PA „Saim-
nieks”. Projekta tehnisko, admi-
nistratīvo un finanšu vadības 
uzraudzību nodrošina Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra.

Projektu konkursa mērķi ir:
• sekmēt vietējas nozīmes projektu realizēšanu Stopiņu novada iestādēs un citās Stopiņu novada iedzī-
votājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Stopiņu novadā;
• veicināt iedzīvotāju līdzdalību Stopiņu novada dzīves norisēs;
• finansiāli atbalstīt izglītības, kultūras, dažādu sociālo grupu, sporta un cita veida aktivitātes, kas 
saistītas ar Stopiņu novada dzīves aktivizēšanu un uzlabošanu.
Stopiņu novada domes finansējums vienam projektam nepārsniedz 450,00 eiro.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Uzņēmumu reģistrā reģis-
trēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības un valsts iestāde vai institūcija, kā arī fiziska 
persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.

Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Stopiņu novada domes Izglītības, kultūras, spor-
ta un jaunatnes lietu komiteja, kas izveidota saskaņā ar Stopiņu novada domes nolikumu.

AICINĀM IKVIENU INTERESENTU IEPAZĪTIES AR PROJEKTU KONKURSA  
NOLIKUMU UN IESNIEGT PROJEKTU  

NO 2015. GADA 16. FEBRUĀRA LĪDZ 16. MARTAM IESKAITOT.  
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejami: http://www.stopini.lv/public/33393.html. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz Stopiņu novada domē (2. stāvā) sekretārei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā. Tālrunis informācijai 67910771.
Iepazīties ar iepriekšējos gados realizētajiem projektiem var: http://www.stopini.lv/public/33393.html.

Stopiņu novada pašvaldība

Turpinās uzsāktie projekti 
ūdenssaimniecības attīstībā novadā Stopiņu novada dome izsludina 

2015. gada pašvaldības finansēto projektu konkursu

Barikāžu laiks mūsu atmiņās
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Bibliotēkās

2012. gadā  guļbūves kapliča 
Ulbrokas Meža kapos,  Stopiņu 
novadā, tika iekļauta Valsts aiz-
sargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā kā vietējās nozīmes ar-
hitektūras piemineklis. 

Kapličas ēka datēta ar 1849. gadu 
un ir viens no diezgan retajiem 
guļbūves kapliču paraugiem, kas 
saglabājies Latvijā. Kapliča atzīta 
par unikālu guļbūves arhitektū-
ras pieminekli.

Valsts kultūrkapitāla fonds ir 
finansējis projektu „Ulbrokas 
Meža kapu koka kapličas tehnis-
kā projekta izstrāde”, kā rezultātā 
izstrādāts kapličas restaurācijas–
renovācijas projekts, kas saska-
ņots ar Valsts pieminekļu aizsar-
dzības inspekciju. Projekta ietva-
ros veikta topogrāfiskā uzmērīša-
na, izstrādāts restaurācijas darbu 
organizācijas projekts, ugunsdro-
šības plāns, veiktas fotofiksācijas, 
kā arī veikta konstrukciju uzmē-

rīšana un marķēšana un detalizē-
ti izstrādāti kapličas restaurācijas 
risinājumi.

Ulbrokas Meža kapu koka kap-
liča ir viens no diviem kultūras 
pieminekļiem Stopiņu novadā. 
Turklāt tā ir ne tikai vēstures 
piemineklis, bet pilnībā funk-
cionējoša ēka, kurā iespējams 
veikt bēru ceremonijas. Kapličas 
restaurācija paredzēta tās kultūr-
vēsturiskās vērtības saglabāšanai 
nākamajām paaudzēm. Ulbro-
kas Meža kapu koka kapliča ir 
iekļauta Stopiņu novada tūrisma 
kartē, un nākotnē to plānots ie-
kļaut Daugavas lejteces tūrisma 
reģiona tematiskajā tūrisma pie-
dāvājumā.

Laura Badūne, projektu vadītāja

Meklējot atbildes uz jautāju-
miem par dabu un cilvēku ie-
tekmi uz to, tiek rīkota biblio-
tekārā stunda „Cilvēks un vide” 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” sešgadīgajiem au-
dzēkņiem no grupām „Saulītes”, 
„Lācēni”, „Spārītes” un „Mārītes”. 

Stāstījums ar grāmatas „Rūķis 
šķiro” palīdzību jaunās paaudzes 
lasītājus aicina domāt par vides 
un dabas saudzēšanas jautāju-
miem, par cilvēka darbības rezul-
tātā radītiem atkritumiem un to 
šķirošanu, par atbildību un rīcību 
ikdienā. Protams, tā ir vecumam 
atbilstoša saruna par dabas un 
otrreizējām izejvielām, par atkri-
tumu pārstrādi, kuras rezultātā 
tiek iegūts tas pats vai cits mate-
riāls. Vērtīgi, ka daļai audzēkņu 
ir ģimenē iegūta pieredze sadzī-
ves atkritumu šķirošanā. Dažiem 
krāsainie konteineri ir labi zinā-
ma lieta, jo mājās atkritumu šķi-
rošanai tiek izmantoti dzeltenas, 
zaļas un zilas krāsas spainīši. Pie-
redze atkritumu vākšanā iegūta 
arī talkas un vides sakārtošanas 
laikā, kad tuvējā apkārtnē vācām 
dažāda veida sadzīves un bīsta-
mos atkritumus. 

Un tomēr – kādēļ tieši 21. gad-
simtā uztraukums par pašu ra-
dītajiem atkritumiem ir aktuāls? 
Lieki piebilst, ka, jau iepērkoties, 
jādomā, cik ātri piepildīsies mūsu 
atkritumu tvertnes un cik svarīga 
ir atkritumu šķirošana un pār-
strāde – darbība, kuras rezultātā 
tiek atgūts tas pats vai cits mate-
riāls. 

Sarunas tēmu aktualizēja 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” projekta „Eko skolas” 
padomes koordinatore Evija Ku-

bile, kas nozīmē vien to, ka tiek 
ieguldīts darbs audzēkņu izglīto-
šanā un iedzīvotāju informēšanā 
par šķirošanas iespējām un nepie-
ciešamību, lai skaidrotu, iedves-

motu un palīdzētu iedzīvotājiem 
vides sakārtošanā.  Arī Ulbrokas 
bibliotēkas uzdevums ir ar saru-
nas un spēles palīdzību skaidrot, 
rosināt un domāt vides sakārto-
šanas virzienā. Spēle „Cilvēks un 
vide” rosina nostiprināt iegūtās 
zināšanas atkritumu šķiroša-
nas procesā. Spēles uzdevums –  
dotie attēlotie priekšmeti –  
papīrs, stikls, plastmasa, metāls 
un bīstamie atkritumi – jāsa-
grupē pareizās krāsas aploksnēs. 
Stopiņu novada Ulbrokas biblio-
tēkas tīmekļa vietnē http://www.
stopini.lv/public/31163.html re-
dzams, cik atbildīgi uztver, klau-
sās un darbojas sešgadīgu bērnu 
prāti un domas. Piekritīsim, ka 
atkritumi ir jāšķiro.

Vai jūs to darāt? Dažādi. Kas ir 
visgrūtākais šķirošanas procesā? 
Sākt to darīt!

Uz to mēs aicinām arī jūs – šī 
raksta lasītājus, sakārtotas vides at-
balstītājus un notikumu virzītājus!

Daiga Brigmane, 
ulbrokas bibliotēkas vadītāja

2014. gadā tika pabeigts darbs, 
pievienojot un veidojot ziņas 
par Ulbrokas bibliotēkas krāju-
mu Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēkas katalogā. Veikts ļoti 
plašs un profesionāls darbs krā-
juma rekataloģizācijas sakār-
tošanā un datu ievadē un izvei-
dē. Modernizēts un atvieglots 
bibliotēkas lietotāja un biblio-
tekāra apkalpošanas process, 
uzsākot automatizētu grāmatu 
izsniegšanu un saņemšanu.

Vēlamies informēt Stopiņu no-
vada iedzīvotājus, ka ar šo gadu 
Ulbrokas bibliotēka uzsāk arī au-

torizācijas datu piešķiršanu bib-
liotēkas lietotājiem.

Jebkuram bibliotēkas elektro-
niskā kataloga lietotājam ir pie-
ejama izdevumu meklēšana ka-
talogā http://salaspils.biblioteka.
lv/Alise/lv/6/home.aspx, ir iespē-
jams noskaidrot, vai meklētais 
izdevums ir bibliotēkas krājumā, 
redzēt tā pieejamību, vai tas at-
rodas bibliotēkas plauktā, vai ir 
izsniegts lasītājam.

Bibliotēkas reģistrētajiem lieto-
tājiem tiek piedāvāta iespēja pie-
slēgties bibliotēkas elektroniska-
jam katalogam un izmantot au-
torizētā lietotāja iespējas – skatīt 

ziņas par saviem izsniegumiem, 
proti, cik un kādas grāmatas ir 
izsniegtas, redzēt to izsniegšanas 
termiņu, pagarināt izsnieguma 
termiņu, skatīt informāciju par 
rindām uz izdevumiem, veikt 
eksemplāru pasūtīšanu, kā arī 
iestāties rindā uz izsniegtajiem 
izdevumiem.

Lai iegūtu autorizācijas datus, 
jāgriežas bibliotēkā, kur jums tiks 
piešķirts lietotājvārds un parole. 
Paroli nomainīt uz sev vēlamo 
iespējams patstāvīgi, kā arī to at-
jaunot nozaudēšanas gadījumā.

Bibliotēkas elektroniskais ka-
talogs ir pieejams arī viedtālrunī 

vai citās mobilajās ierīcēs, izman-
tojot elektroniskā kataloga mobi-
lo versiju. Lai to iegūtu lietošanā, 
mobilajā ierīcē ir jāatver bibliotē-
kas elektroniskā kataloga sākum-
lapa http://salaspils.biblioteka.
lv/Alise/lv/6/home.aspx un jāsa-
glabā uz ierīces darba virsmas. 
To atverot, automātiski atvērsies 
kataloga mobilā versija. Tā ir pie-
lāgota dažādiem viedtālruņu vei-
diem: gan iPhone, gan Android, 
gan Windows. Tajā ir iespējams 
veikt izdevumu meklēšanu pēc 
dažādiem piedāvātajiem kritēri-
jiem, kā arī ielogoties, izmanto-
jot autorizācijas datus, un veikt 

visas iepriekšminētās darbības, 
kas pieejamas autorizētajiem lie-
totājiem.

Visi tie, kas nevēlas patstāvīgi dar-
boties ar autorizācijas datiem, biblio-
tēku izmanto klātienē un ierastajā at-
lases procesā atlasa vēlamos resursus 
lasīšanai uz vietas vai mājās.

Aicinām jūs izmanot, bibliotē-
kas elektroniskā kataloga snieg-
tās iespējas! Vienmēr būsiet gai-
dīti bibliotēkā, kur bibliotekāres 
iespējamo neskaidrību gadījumā 
jums sniegs visu nepieciešamo 
informāciju.

Ivita Duļbinska,ulbrokas 
bibliotēkas sistēmbibliotekāre

Ulbrokas bibliotēka uzsāk automatizētu 
grāmatu izsniegšanu un autorizācijas datu piešķiršanu

Ko mēs katrs varam darīt vai nedarīt, 
lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz 
nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam?

Izstrādāts Ulbrokas Meža kapu 
koka kapličas restaurācijas 
tehniskais projekts
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Izglītības iestādēs

Pirmā semestra izskaņā  
Ulbrokas Mūzikas un māk-
slas skolas visi pūšaminstru-
mentu un sitaminstrumen-
tu klases audzēkņi piedalī-
jās Valsts konkursa I kārtā 
(skolas atlases konkurss). 
Pēc konkursa nolikuma no 
skolas uz konkursa II kārtu 
(reģionālo konkursu) izvir-
za vismaz vienu audzēkni 
no izglītības programmas, 
bet ne vairāk kā divus au-
dzēkņus katras grupas ins-
trumentu specialitātē. Kon-
kursa dalībnieki ir sadalīti 
četrās vecuma grupās, nevis 
pēc klasēm. 

Sitaminstrumentu spēles kla-
si pārstāvēja skolotāja Mikus 
Bāliņa (koncertmeistare Bar-
bara Petkēviča) audzēkņi –  
Henrijs Gustavs Magons (I 
grupa, 1. klase), Reinis Sale-
nieks (I grupa, 3. klase) un 
Stefans Oseļskis (II grupa, 5. 
klase). Uz finālu tika izvir-
zīts II vietas ieguvējs Henrijs 
Gustavs Magons, apsveicam!

Flautas klasi konkursā pār-
stāvēja Inta Paula Briņķe (I 
grupa, 4. klase) un Elizabete 
Cvilikovska (II grupa, 5. kla-
se). Abām meitenēm II vieta, 
un viņas izvirzītas uz konkur-
sa finālu. Apsveicam ar panā-
kumiem mūsu audzēknes, kā 
arī skolotāju Dainu Treimani 
un koncertmeistares Barbaru 
Petkēviču un Ingu Sarkani!

Skolotājs Alvils Altmanis 
konkursam gatavoja klar-
netes klases audzēkni Kārli 
Riekstiņu (II grupa, 6. klase) 
un saksofona klases audzēk-
ņus Edvardu Izāku (I grupa, 
3. klase), Eleonoru Balodi un 
Kitiju Koroševsku (II grupa, 
4. klase). Eleonorai Balodei 
atzinības raksts, apsveicam!

Trompetes klasi pārstāvē-
ja Dāvis Bērziņš (I grupa, 1. 
klase) un Ralfs Leimans (II 
grupa, 6. klase). Apsveicam 
Dāvi Bērziņu ar III vietu 
un iespēju piedalīties Valsts 
konkursa finālā. Paldies sko-
lotājam Kasparam Stanke-
vičam un koncertmeistarei 
Barbarai Petkēvičai!

No 12. līdz 21. februārim 
notiks Valsts konkursa fināls 
(III kārta). Novēlēsim veik-
smi un panākumus audzēk-
ņiem un skolotājiem un turē-
sim īkšķus par savējiem!

Vita Pinne, 
ulbrokas Mūzikas un 

mākslas skolas 
direktore

Gaidot 
Valsts 
konkursu...

23. janvārī Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolā norisinājās Jaun-
rades pēcpusdiena „Neturi žirafi 
aiz dzīvžoga”, kuras mērķis bija 
veicināt skolas audzēkņu rado-
šās izpausmes – sevis apzināša-
nos kā radošu personību.

Pasākuma dalībnieki bija skolēni, 
kuri uzstājās ar saviem muzikāla-
jiem sacerējumiem un prezentēja 
mākslas darbus. Skolēnu priekš-

nesumus izvērtēja skolotājs un 
komponists Alvils Altmanis, skolas 
direktore Vita Pinne un Mākslas 
nodaļas skolotājs Rolands Vēgners. 
Par dalību Jaunrades pēcpusdienā 
skolēni saņēma pateicības ar dažā-
dām nominācijām, kā arī uzklau-
sīja ieteikumus un laba vēlējumus 
tālākai radošai izaugsmei.

Koncerts atklāja skolēnu daudz-
šķautņaino dabu. Skolotājs un 
komponists Alvils Altmanis par 

redzēto un dzirdēto teica: „Bērni 
ir daudz nopietnāki savā būtībā, 
nekā mēs viņus ikdienā redzam, ar 
neparasti dziļu skatījumu uz dzīvi.”

Liels paldies atsaucīgajiem skolē-
niem, kuru priekšnesumi un māk
slas darbi iepriecināja un iedvesmo-
ja klausītājus. Ceram, ka nākamgad 
mūsu jauno autoru skaits pieaugs 
daudz kuplākā skaitā. Lielu prieku 
sagādāja arī atsaucīgie vecāki, kuri 
ar savu klātbūtni atbalstīja bērnus.

Pirmajā Jaunrades pēcpusdie-
nā piedalījās Reinis Salenieks ar 
skaņdarbu „Sapnis”, Katrīna Zuļģe 
ar skaņdarbu „Sliekas dzīve”, Baiba 
Barkāne ar gleznojumu „Sun God-
dess”, Ainis Skrastiņš ar skaņdarbu 
„Jautro spoku ala jeb Improvizācija 
do minorā”, Viktorija Joy Cebota-
riova ar skaņdarbu „Knipis”, Linda 
Senkāne ar darbu savā autortehni-
kā „Zvaigžņu lietus”, Monta Megija 
Igaune ar skaņdarbu divās daļās 
„Sniega karaliene” (1. daļa „Gerda 
un Kajs”, 2. daļa „Ledus pilī”), Lūcija 
Balode dziedāja dziesmu a capella 
„Saulriets” (pati arī teksta autore), 
Jeļizaveta Moškina ar zīmējumu 
„Pašportrets”, kurā panākta vieg-
luma un gaisīguma noskaņa, Ele-
onora Balode ar austrumnieciskās 
noskaņās vītu skaņdarbu „Es vēlos 
būt”, Darja Burlačuka ar skaņdarbu 
„Bez vārdiem”, Dana Bule ar māk
slasdarbu „Lady Gaga – Applause”, 
Sonora Āboliņa ar skaņdarbu „Ap-
maldījies tumsā”, Roberts Kristiāns 
Eihe ar skaņdarbu „Krupīt`s nesa 
ūdentiņu”, Anastasija Fjodorova ar 
gleznojumu „Kaķēna Tīnas por
trets” un Renāte Ruska ar dziesmu 
„Nepabeigtā pasaule”.

Žanna Stankeviča, ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas skolotāja

Neturi žirafi aiz dzīvžoga

Atgriežoties no ziemas brīvdie-
nām, Ulbrokas vidusskolas sko-
lēnus 9. janvārī sagaidīja aizrau-
jošs pasākums – fizikas portāla 
„Fizmix.lv” viesošanās ar fizikas 
un ķīmijas eksperimentu de-
monstrējumiem. Tā mums bija 
īpaša balva par piedalīšanos 
Ginesa rekorda uzstādīšanā kā 
skolai ar vislielāko dalībnieku 
skaitu.
 
Latvijas dzimšanas dienas priekš-
vakarā „Arēnā Rīga” 1137 sko-
lēni un citi fizikas entuziasti sa-
devās rokās, lai izveidotu garāko 
cilvēku veidoto elektrisko ķēdi 
pasaulē. Indikatoram iedegoties, 
tika paziņots par rekorda uzstā-
dīšanu, tagad tikai gaidām ap-
stiprinājumu no Ginesa rekordu 
komitejas. Katrs dalībnieks saņē-
ma īpašu sertifikātu un medaļu, 
ar kuru dažs vēl nākamajā dienā 
staigāja pa skolu. Kopīgā balva 
visiem dalībniekiem bija VEF 
basketbola spēle, kuru „uzsauca” 
komanda. 

„Fizmix” puiši Mārtiņš un 
Kārlis gandrīz tikai ar parastām, 
ikdienā pieejamām lietām (krū-
zītēm, ūdens pudelēm, alumīnija 
foliju, trauku mazgāšanas līdzekli 
u.c.) uzbūra veselu burvju māk
slinieku pasauli, kas, izrādās, esot 
vienkārši fizika. Daļu eksperi-

mentu bez bažām katrs var iz-
mēģināt pats – māja nesagrūs un 
ugunsdzēsēji nebūs jāsauc.

Iespējams, ka šī interesantā 
pēcpusdiena kādam liks vēlreiz 
(vai pirmoreiz) atvērt „Fizmix.
lv” un ielūkoties zinātnes pasaulē 
gluži citām, daudz redzošākam 
un zinošākām acīm.

Redzēt, dzirdēt un izjust „Fiz-
mix” komandas darbu ir vērts! 
Vēlreiz paldies Kārlim un Mār-
tiņam!

Dažas atziņas par „Fizmix” at-
raktīvajiem eksperimentiem 
Ulbrokas vidusskolas 4.a klases 
„Twitter” sienā:
• @fizmix Liels paldies par darbu. 
Man ļoti patika, bet tieši sprāg-
stošais balons. Fizika, matemāti-
ka un ķīmija RULLĒ! #fizmixeks
perimenti (R.P._4.a)
•@fizmix Es no „Fizmix” iegu-
vu, ka zināšanām ir spēks! #fiz-
mixeksperimenti (A.S._4a )
•@fizmix Es sapratu to, ka vajag 
mācīties ķīmiju! Lai jums visu 

gadu veicas! #fizmixeksperimenti 
(A.K._4.a)
•@fizmix Es ļoti vēlētos, lai jūs 
kādreiz vēl atbrauktu. Es ieguvu, 
ka jāmācās ir LABI! #fizmixeks
perimenti (D.V._4.a)
•@fizmix Novēlu Kārlim un Mār-
tiņam turpināt taisīt eksperimen-
tus! Lai jums veicas! #fizmixeks
perimenti (F.Š._4.a)
•@fizmix Lai jūsu eksperimenti 
patiktu visiem! #fizmixeksperi-
menti (E.M._4.a) 

Neila Krave un Iveta Ozola

Ginesa rekords, VEF spēle un 
„Fizmix.lv” Ulbrokas vidusskolā
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Pagājušā gada nogalē Stopi-
ņu novada vēstures muzejā 
bija aplūkojama nu jau par 
tradīciju kļuvusī pastkaršu iz-
stāde. 

Muzeja krājumā ir visai iespai-
dīga Ziemassvētku un Jaungada 
apsveikumu kartīšu kolekcija, un 
katru gadu ceļam godā tematiski 
piemērotās. Šogad „gājām ķeka-
tās” – ap simts pagājušā gadsimta 
pastkaršu bija atainota jestrā bu-
dēļu, salaveču un košo eglīšu rotu 
tematika, kas noteikti iedvesmoja 
arī lielos un mazos izstādes ap-
meklētājus uz radošumu.

„Mēs atnācām uz muzeju ap-
skatīt pastkaršu izstādi. Iedves-
mojušies no redzētā, bērni turpat 
uz vietas sāka zīmēt paši savas 
Ziemassvētku kartītes,” tā „Ap-
riņķa Avīzes” korespondentei 
atzinās Ulbrokas vidusskolas 3.c 
klases audzinātāja Aija Apine
Eimane, savukārt viņas audzinā-
mie, jautāti par izstādē aplūkoja-

majām senajām pastkartēm, atzi-
na, ka „visas kartītes ir smukas, 
bet vissirsnīgākās tomēr ir tās, uz 
kurām attēloti zvēriņi. Sevišķas 
simpātijas izpelnījusies kartīte 
ar diviem brūniem, pūkainiem 
lācīšiem, kuri velk ragavas ar Zie-
massvētku vecīti.”

Līdztekus ierosmes gūšanai ap-
sveikumu darināšanā izstādes ap-
meklētājiem bija iespēja apgūt arī 
jaunas iemaņas vai atsvaidzināt 
sen atmiņā noglabātās. Izstādes 

radošajā darbnīcā skolotājas at-
minējās, bet skolēni uzzināja, kā 
ir rakstīt ar spalvaskātu un tinti. 
„Man ļoti iepatikās rakstīt ar tin-
tes spalvu. Kaut tā dažreiz nopil, 
es arī mājās gribētu ar tādu rak
stīt,” tā jauno pieredzi novērtēja 
Linda no 3.c. Savukārt vecāko 
klašu skolotājām jau padomā pat 
saņemties diktātu latviešu valodā 
uzrakstīt.

R.Priede,
stopiņu novada vēstures muzejs

Stopiņu novada Jauniešu 
dome, sākot ar februāri, uz-
sāk nebijušu pasākumu Stopi-
ņu novadā – jauniešu mobilo 
SOS dienestu.

Tajā brīvprātīgi darbojas jaunieši 
un pusaudži no Ulbrokas, Līčiem, 
Upeslejām un Dreiliņiem.

SOS dienesta jaunieši palīdzēs 
senioriem tikt galā ar mūsdienu 
modernajām tehnoloģijām, pie-
mēram, atjaunos priekšapmaksas 
karti mobilajā telefonā, atvērs 
epastu internetā, palīdzēs veikt 
maksājumus internetā, nolasīt 
elektrības skaitītāju rādījumus, 
noregulēs TV programmas, kā 
arī veiks daudzas citas lietas, ku-
ras senioriem sagādā grūtības, 
bet jauniešiem padodas viegli. 
Jaunieši palīdzēs arī sadzīves va-
jadzībās, piemēram, sanest mal-
ku, notīrīt sniegu no celiņa u.c.

Mobilajam SOS dienestam ir 
pieteikušies jaunieši, kuri do-
sies uz senioru izsaukumiem pa 
vienam vai divatā, bet, ja nepie-
ciešams, varēs sarunāt arī vairāk 

jauniešu.
Aicinām atsaukties Stopiņu 

novadā dzīvojošos seniorus, ku-
riem noderētu jauniešu palīdzī-
ba, kaut vai neliela! Atbalstīsim 
jauniešu centienus un palīdzēsim 
SOS dienestam uzsākt darbību.

Cienījamie seniori, ar prieku 
gaidīsim jūsu zvanus ar „izsau-
kumiem” pēc palīdzības!

Darbības teritorija ir Stopiņu 
novads. Zvaniet Elīnai Siliņai 
pa tālr. 222845188.

„Jaunieši pie jums dosies tikai 
tad, kad būšu jums atzvanījusi un 
būsim norunājuši konkrētu laiku, 
kad varam pie jums ierasties, un 
būšu nosaukusi jums jauniešu 
vārdus, kuri pie jums brauks. Pa-
kalpojums ir bezmaksas, un jeb-
kuri citi cilvēki, kuri varētu ieras-
ties pie jums vai piedāvāt līdzīgu 
palīdzību, nekādi nav saistīti ar 
jauniešu mobilo SOS dienestu,” 
informē Elīna Siliņa.

Aicinām arī citus jauniešus sa-
zināties ar Elīnu Siliņu, ja vēlaties 
iesaistīties šajā pasākumā.

Stopiņu novada Jauniešu dome

Jauniešiem

Jau vairākus gadus Ulbrokas 
vidusskolas skolēniem vecu-
mā no 17 gadiem ir iespēja 
vasarā braukt uz Vāciju un 
pavadīt tur divas nedēļas jau-
niešu starptautiskajā darba 
nometnē. 

Nometnes savu darbību uzsāka 
1956. gadā Vācijas Demokrātis-
kajā Republikā. Tagad to vada 
un finansiāli atbalsta Federatīvās 
Vācijas valdība un „Ōkumenische 
Jugenddienste”. Jauniešiem, kuri 
grib piedalīties nometnē, pašiem 
ir jāapmaksā tikai ceļa izdevumi, 
un dalībnieki no Latvijas saņem 
vēl nelielu pabalstu. Šādu iespēju 
izmantoja daudzi mūsu skolēni, 
daži pat vairākas reizes. Nomet-
nē pulcējas jaunieši no visas Ei-
ropas, un tas dod iespēju iepazīt 
dažādu tautību cilvēkus, dažādas 
kultūras, tradīcijas, kā arī pār-
baudīt un iepazīt sevi. Viens no 

nometnes nosacījumiem ir, pro-
tams, valoda – vācu vai angļu –,  
un vēlme un gatavība ļauties 
nezināmajam. Aicinu arī šogad 
mūsu skolēnus līdz 15. februārim 
pieteikties pie vācu valodas sko-
lotājas M.Kokinas, lai piedalītos 
nometnē.

Pagājušajā vasarā nometnē Vā-
cijā bija 11. klases skolniece Elīna 
Pilsneniece, un viņa dalās ar sa-
viem iespaidiem.

„Braucām uz Berlīni ar autobu-
su 22 stundas, bet ceļš, protams, 
likās daudz ilgāks. Kad nonācām 
galapunktā, ar kartes palīdzību 
tikām līdz nometnei. Tur mūs 
uzņēma ļoti silti. Nometnē pieda-
lījās 18 jaunieši no dažādām val-
stīm – Polijas, Čehijas, Ungārijas, 
Lietuvas, Krievijas un, protams, 
arī mēs no Latvijas. Visi bija ļoti 
draudzīgi, un, kaut arī nerunā-
jām savās valodās, bet gan angļu, 
sadraudzējāmies jau pirmajā die-

nā. Berlīne likās ļoti silta, laiks 
bija labs, un mēs pat peldējāmies. 
Tā kā tā ir darba nometne, darba 
dienās mums vajadzēja strādāt 6 
stundas. Darbs bija ļoti parocīgs 
un viegls. Darba stundas pagāja 
nemanot. Pēc darba mūs labi ba-
roja kāds jaunietis no citas valsts 
ar saviem tradicionālajiem ēdie-
niem. Katram nometnes jaunie-
tim reizi divās nedēļās vajadzēja 
gatavot ēst. Vakaros katram va-
jadzēja pastāstīt par savu valsti –  
par kultūru un ko citu. Tas bija 
ļoti interesanti un ļoti pamācoši. 
Visiem patika uzzināt ko jaunu 
par Latviju. Braucām ekskursijās 
un apskatījām visu lielo Berlīni. 
Redzējām Berlīnes mūri, Bran-
denburgas vārtus, bijām Berlīnes 
televīzijas tornī un apmeklējām 
daudz dažādu muzeju. Pārsvarā 
pārvietojāmies ar riteņiem un met-
ro. Un jau pirmās nedēļās beigās 
varējām vieni paši doties uz centru, 
jo pazinām ceļus. Būtībā viss ļoti 
patika – nometne, cilvēki, Berlīne. 
Divas nedēļas pagāja nemanot, un 
likās, ka Vācijā esi jau mēnesi. Ļoti 
patika Vācijas ceļi un tas, ka ļoti 
liela uzmanība tiek pievērsta riteņ-
braucēju drošībai un ērtībai. Bija 
grūti atvadīties no jauniegūtajiem 
draugiem, negribējās braukt prom. 
Labprāt tur paliktu vēl kādu nedē-
ļu. Ļoti gribētu aizbraukt uz no-
metni vēlreiz, nevis uz Berlīni, bet 
uz kādu citu Vācijas pilsētu. Radās 
ļoti labs iespaids par Vāciju un par 
iespējām Vācijā.”

Maija Kokina, 
ulbrokas vidusskolas 

vācu valodas skolotāja

Ulbrokas vidusskolas skolēni 
starptautiskajā nometnē Vācijā

17. janvārī brīvprātīgais jau-
nietis no Spānijas Kristiāns 
Sančess Lopess kopā ar brīv-
prātīgo jaunieti no Grieķijas 
rīkoja origami mākslas nodar-
bību dienas centrā „Saurieši”.

Brīvprātīgais jaunietis no Spā-
nijas Kristiāns Sančess Lopess 
kopā ar jaunatnes lietu speciā-

listu 7. janvārī viesojās Stopiņu 
pamatskolā, 15. janvārī – dienas 
centrā „Līči” un 24. janvārī – die-
nas centrā „Cekule”. Jaunieši tika 
iepazīstināti ar Spāniju un tās 
kultūru, aktivitātēm un spēlēm, 
kā arī ar „Erasmus+” programmu 
un tās iespējām.

Aivis Šibajevs, 
jaunatnes lietu speciālists

Stopiņu novada jaunieši janvārī 
plašāk iepazinās ar Spāniju

Stopiņu novadā nebijis pasākums –  
jauniešu mobilais SOS dienests

Ķekatnieki iepazīst tinti
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Sports

Stopiņu NHK 2015. gada pir-
majā spēlē, kas norisinājās 
18. janvārī Aizkrauklē, izcīnīja 
savu pārliecinošāko uzvaru 
šosezon. Tiekoties ar čempio-
nāta pastarīti – Skrīveru vie-
nību –, Stopiņu NHK neatstāja 
nekādas cerības, spēles rezul-
tāts 36:20.

Jau no pirmajām spēles minūtēm 
Stopiņu NHK spēlēja veiksmīgi 
aizsardzībā, izmantojot pretinieču 
kļūdas, tika gūti vairāki vārti pēc 
kārtas. Pirmais puslaiks noslēdzās 
ar rezultātu 20:10. Arī otrais pus-
laiks spēles gaitu nemainīja, Sto-
piņu spēlētājas stabili spēlēja gan 
uzbrukumā, gan aizsardzībā, tāpēc 
rezultāts arī likumsakarīgs.

Rezultatīvākās spēlētājas Stopiņu 
NHK – Daina Sergejeva (13), Ivita 
Asare un Elza Seržante (10). Skrī-
veru vienībā rezultatīvu spēli aiz-
vadīja Annija Ozoliņa, kura guva 
11 vārtus. Par labākajām spēlētā-
jām treneru skatījumā tika atzītas 
Daina Sergejeva (Stopiņu NHK) 
un Elīna Rudņeva (Skrīveri).

E.Seržante

Gads sākas ar uzvaru

Aizvadītā gada noslēgumā, 
atskatoties par paveikto dar-
bu pirmajā mācību pusgadā, 
notika daudzas peldēšanas 
sacensības bērniem. 

Pēc veiksmīgi aizvadītajām sa-
censībām mūsu – Stopiņu – peld-
baseinā 2014. gada 13. decembrī 
labākie peldētāji piedalījās divās 
izbraukuma sacensībās – 2014. 
gada 22. un 23. decembrī Dau-
gavpilī Ziemassvētku peldēšanas 
turnīrā, kur kopumā piedalī-
jās 200 dalībnieku no Latvijas 
un Lietuvas, savukārt 26. un  
27. decembrī – Starptautiskajā 
Ziemassvētku peldēšanas turnīrā 
Liepājā, kur piedalījās 300 dalīb-
nieku no Baltkrievijas, Lietuvas 
un Latvijas. Mūsu treneru – Ma-
rijas Šteinbergas un Pāvela Murā-
na – labākie sportisti guva izcilus 
panākumus.

Rezultāti Daugavpilī:
• Diāna Vidnere – 1. vieta 50 m 

delfīna un 1. vieta 100 m kom-
pleksā
• Eva Evelīna Kļaviņa – 1. vieta 50 
m kraulā un 1. vieta 100 m kom-
pleksā
• Arts Renārs Dambis – 2. vieta 
50 m kraulā un 2. vieta 100 m 
kompleksā
• Maksims Koptenkovs – 2.vieta 
50 m brasā
• Elīna BeinareTjutjunova – 2. 
vieta 50 m kraulā un 100 m kom-
pleksā
• Alla Kozlovska – 3. vieta 50 m 
kraulā un 3. vieta 100 m kom-
pleksā
• Ņikita Novikovs – 2. vieta 50 m 
kraulā
• Ivans Ivo Novikovs – 3. vieta 50 
m brasā
• 1. vieta stafetē 4x50 m kraulā 
(22.12.2014) – Eva Evelīna Kļa-
viņa; Alla Kozlovska; Ivans Ivo 
Novikovs; Ņikita Novikovs
• 2.vieta stafetē 4x50 m kraulā 
(23.12.2014) – Diāna Vidnere; 
Kirils Kopiks; Elīna Beinare

Tjutjunova; Artjoms Novickis
Rezultāti Liepājā:

• Eva Evelīna Kļaviņa – 1. vieta 
50 m delfīnā un 2. vieta 100 m 
kraulā
• Arts Renārs Dambis – 2. vieta 
100 m brasā, 2. vieta 50 m delfīnā 
un 3. vieta 100 m kraulā
• Elīna BeinareTjutjunova – 2. 
vieta 100 m brasā un 2. vieta 50 
m brasā

Liels paldies par sadarbību un 
atbalstu Zemessardzes 19. nodro-
šinājuma bataljonam, vecākiem, 
treneriem Marijai Šteinbergai un 
Pāvelam Murānam.
Sporta kompleksa administrācija

Apsveicam mūsu novada spor-
tistus ar augstajiem panākumiem 
peldēšanas sacensībās! Izsakām 
pateicību treneriem par profesio-
nālo darbu sportistu sagatavoša-
nā un Sporta kompleksa admi-
nistrācijai par sacensību organi-
zēšanu novadā.

Stopiņu novada pašvaldība

Stopiņu peldētājiem veiksmīgs 
2014. gada noslēgums

Informējam, ka Latvijas III Zie-
mas olimpiāde notiks 2015. 
gadā no 6. līdz 8. martam, kas 
sniega trūkuma dēļ tika pārcel-
ta no 2014. gada.

Ziemas olimpiādes programmā 
ir iekļauti 7 sporta veidi 9 disciplī-

nās: biatlons, bobslejs, hokejs, ka-
maniņu sports, kērlings, slēpoša-
na – distanču, kalnu slēpošana un 
snovbords, slidošana – šorttreks.

Sacensības no 6. līdz 8. martam 
norisināsies Siguldā, Priekuļos – bi-
atlons, Valmierā – hokejs, Tukumā –  

kērlings, Ventspilī – šorttreks. Sacen-
sības bobslejā plānotas 14. martā.

Aicinām visus, kas vēlas pieda-
līties Ziemas olimpiādē, pietei-
kumus iesūtīt līdz 16. februārim 
Aināram Vaičulenamuz e-pastu: 
Ainars.vaiculens@stopini.lv.

Sākusies pieteikšanās Latvijas III Ziemas olimpiādei

Sauriešu bibliotēkā no 1. līdz 17. februārim skatāmas divas literatūras 
izstādes:

„Kurzemnieks”
Skolotājam, žurnālistam, rakstniekam Jēkabam Janševskim – 150
(1865–1931)

„Tvert mirkli”
Dzejniecei Liānai Langai – 55

Sauriešu bibliotēkā no 23. februāra līdz 11. martam tiks veikta krā-
juma inventarizācija. Šajā laikā bibliotēka lasītājiem slēgta.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamību iespēju robežās nodrošinās Ul-
brokas bibliotēka Institūta ielā 1, Ulbrokā, LLU LTZI, 2. stāvs, tālr. 
67910503.

Februāra aktualitātes Sauriešu bibliotēkā

Kur tumšs, tur svece
baltu gaismu sāk.
Un arī zvaigzne
Tumsā balta nāk. 
Un arī mēs 
Ar savām kājām basām
Pa tumsu gaismas
Ceļu kopā lasām. /Imants Ziedonis/ 

Ulbrokas bibliotēka un stāstniece Anita Vīksna 
2015. gada 3. februārī plkst. 18.00
aicina uz vakara sarunu dvēselei „Kas to būtu 
domājis!”.
Aicināts ikviens, kas vēlas „iedegt gaismu” visam 
gadam, klausīties pa(sakā)s no dzīļu dziļumiem 
un tvert Spīdolas daiļumu.

Janīnas Kursītes grāmatas „Latvieša māja” pre-
zentācija, kur minēti arī Stopiņi un Stopiņu teicēji. 
„Latvieša māja” ir lietas un kārtība, kas cieši saistī-
tas ar senajiem priekšstatiem par pasaules kārtību. 
Pasākuma „Treji vārti” ietvaros grāmatas atvērša-
na, filmas „Dzimtene sauc” astoņdesmitgades at-
cere un suitu koncertdarbības deviņdesmitgades 
godināšana. 2015. gada 6. februārī plkst. 16.00 
LU HZF, Visvalža ielā 4a., 4. stāva zālē.

Ticu es, pienāks laiks, Nelietības un ļaunprātības 
spēku Labestības gars uzvarēs! (B. Pasternaks)
Ulbrokas bibliotēka piedāvā tematisku izstā-
di „Boriss Pasternaks. Poētiskā realitāte un 
doktors Živago”, kurā literatūras cienītāji varēs 
iepazīties ar šo provokatīvo un nedaudz dumpi-
niecisko, bet daudzpusīgo rakstnieku, dzejnieku, 
tulkotāju, atdzejotāju un filozofu. Par romānu 
„Doktors Živago” viņam piešķirta Nobela prēmi-
ja. Lai gan autors labāk pazīstams pēc jau minētā 
prozas darba, tomēr krievu valodā iznākusi arī 
grāmata „Воздушные пути”. Krieviski izdoti arī 
dzejoļi un poēmas. Izstādē iespējams atcerēties 
redzēto vai iepazīties arī ar autora dzīves gājumu 
un recenzijām, kurās apskatīts Valmieras Drāmas 
teātra uzvedums „Doktors Živago”.

FEBRUĀRA JUBILĀRE – LIĀNA LANGA
„Liāna reiz stāstīja, ka bērnībā tēvs viņai pirms gu-
lētiešanas nelasīja pasakas, bet rosināja iedomāties 
bezgalību... Šī tiekšanās uz bezgalību jūtama arī 
Liānas Langas dzejā. Izrādās – tai ir ļoti agrīna 
izcelsme.” (no J.Rokpeļņa sarunas ar L.Langu grā-
matā „Un es tieši gāju vārdu meklēt”).

Piedāvājam neklātienes tikšanos ar dzejnieci, 
kura savulaik pagodinājusi bibliotēkas lasītājus ar 
savu dzeju tikšanās laikā Ulbrokas kultūras namā. 
Šobrīd L.Langa pazīstama arī kā atdzejotāja, da-
žādu publicistisku sleju (raksti par kino, vēsturi, 
politiku u.c.), operas libreta „Valentīna” un mū-
zikla „Leo. Pēdējā bohēma” dziesmu vārdu autore. 
Bet par autores dzejas bezgalību stāsta bibliotēkā 
izstādītie dzejas krājumi „Antenu burtnīca”, „Te 
debesis, te ciparnīca” un „Vilkogas”.

Februāra aktualitātes Ulbrokas bibliotēkā

koncerts 

„DZĪVES TANGO”,
ielūdz komponists 
Alvils Altmanis
Koncertā piedalās draugi, 
kolēģi, audzēkņi, 
pašdarbības kolektīvi

13. februārī 
plkst. 18.00 

Ulbrokas 
kultūras namā

Ieeja brīva



12 “tĒVZEMĪtE“
OtrDIENA, 3. fEbruārIs, 2015

Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV 2130
Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktores p.i.: Inese Skrastiņa, tālr. 67910518
e-pasta adrese: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada Domē sekretārei,
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūksala”
Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2015. gada 8. janvārī.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
Otrdienās un ceturtdienās – lat-
viešu valodas nodarbības: 1. grupa 
no plkst. 16.00 līdz 18.00, 2. grupa 
no plkst. 18.00 līdz 20.00; sestdie-
nās latviešu sarunvalodas nodar-
bības: 1. grupa no plkst. 10.30 līdz 
12.00, 2. grupa no plkst. 13.00 līdz 
14.30. Vēl ir dažas brīvas vietas, ai-
cinām pieteikties.

3. februārī plkst. 15.00 Sveču 
diena, ticējumu sarakstīšana, sve-
ču plakāta zīmēšana, sveču lieša-
na olu čaumalās.

13. februārī Valentīna diena, 
radošā darbnīciņa – sirsniņu iz-
gatavošana no dažādiem mate-
riāliem.

20. februārī atzīmēsim Starp-
tautisko dzimtās valodas dienu – 
zīmējumu konkurss „Es un Lat-
vija”, dokumentālās filmas skatī-
šanās „Mēs dzīvojam Latvijā”.

21. februārī Pelnu diena, plkst. 
15.00 pelnu maisiņu gatavošana, 
ticējumu ruļļa rakstīšana.

Sestdienās plkst. 12.00 zvanu 
instrumenta spēles apmācība, 
vada Rihards Fridbergs, var pie-
teikties arī jauni dalībnieki.

28. februārī dienas centrā 
Saurieši radošas aktivitātes vadīs 
brīvprātīgais jaunietis  no Vā-
cijas Kristins Dīsners (Christin 
Dießner) kopā ar brīvprātīgo jau-
nieti Kristianu Sančesu Lopesu 
no Spānijas. 

Februārī Rīgas pašvaldības 
Bērnu un jauniešu centrs „Zie-
meļi” ciemosies dienas centrā, 
paredzētas dažādas radošas akti-
vitātes bērniem. 

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
2. februārī plkst. 16.00 sveču lie-
šana, rotāšana un izstāde.

7. februārī plkst. 12.00 „Vizu, 
vizu metenīti no kalniņa lejiņā” – 
pankūku balle.

11. februārī plkst. 18.00 Me-
teņdiena kopā ar folkloras kopu 
„Budēļi”.

20. februārī plkst. 18.00 ceļo-
jumi neklātienē „Ar Ķīnas tējas 
smaržu pa seno zīda ceļu”. Stāsti 
un bildes par Ķīnu kopā ar Agru 
Lipsbergu.

27. februārī plkst. 18.00 ce-
ļojums neklātienē „Pie Francijas 
vulkāniem, alās un senās pilsēti-
ņās”, stāsti un bildes kopā ar Agru 
Lipsbergu.

Otrdienās plkst. 15.00–17.00 
pērļošana.

Ceturtdienās no plkst. 12.00 
Māmiņu klubs –  māmiņām ar 
mazajiem brīvā laika kopīgai pa-
vadīšanai.

Piektdienās plkst. 16.00–
19.00 gadskārtu folkloras man-
tojuma apzināšana – spēka zīmju 
veidošana.

Sestdienās plkst. 11.00–13.00 
Jauno tenisistu skoliņa.

Citas ikdienas nodarbības 
skatīt:  http://www.stopini.lv/pub-
lic/31093.html. 

LĪČU DIENAS CENTRĀ
14. februārī plkst. 14.00 Valen-
tīndienas sirsnīgās dejas.

21. februārī plkst. 14.00 spē-
les galda tenisā. Pieteikšanās līdz 
19.02.

Otrdienās plkst. 18.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.

Ceturtdienās plkst. 18.00 ra-
došās nodarbības bērniem.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
Trešdienās plkst. 18.00–20.00 
aicinām pieteikties plastikas 
nodarbībām – dažādu aksesuā-
ru, rotu un priekšmetu gatavoša-
na. Pirmā nodarbība 4. februārī. 
Vadīs A.Dobrjanska.

No 3. līdz 7. februārim Aitas 
gada simbola gatavošana. 

No 10. līdz 14. februārim sve-

ču liešana silikona formās.
No 17. līdz 21. februārim Ul-

brokas dienas centra 10 gadu 
jubilejas nedēļa:

• 17. februārī plkst. 16.00–
18.00 pasākumi bērniem un jau-
niešiem dienas centra pagalmā;
• 18. februārī no plkst. 14.00 
sniega jautrās stafetes;
• 18. februārī no plkst. 16.00 
Ulbrokas dienas centra 10 gadu 
jubilejai veltīts svinīgs pasākums;
• 19. februārī radoši svinīga svēt-
ku diena dienas centra aktīvajiem 
apmeklētājiem.
• 20. februārī plkst. 18.00 dienas 
centra jubilejas noslēguma pasā-
kums jauniešiem. 

Otrdienās un ceturtdienās 
plkst. 12.00–13.45 nūjošana.

Sestdienās plkst. 10.00–14.00 
Radošie sestdienu rīti: rotu gata-
vošana, tapošana u.c.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
14. februārī Valentīndienas ap-
sveikumu gatavošana.

SPORTA PASĀKUMI 
ULBROKAS SPORTA 
KOMPLEKSĀ
Florbols: 
• 15. februārī plkst. 18.00 Ul-
broka/FS „Masters” – Jelgavas 
novads
Handbols:
• 21. februārī plkst. 14.00. Sie-
viešu virslīgas spēle: Stopiņu 
NHK – DobelesSS/REIR
• 21. februārī plkst. 15.45 Stopi-
ņu NHK – SK „Latgols juniori”
Basketbols: 
• 4. februārī plkst. 20.15 „Stopi-
ņi” – „20. gadsimts”
• 11. februārī plkst. 20.15 „Sto-
piņi” – „Krown”
 • 18. februārī plkst. 20.15 „Sto-
piņi” – BK „Kurska”
• 25. februārī plkst. 20.15 „Sto-
piņi” – LVM

Pasākumi februārī

Stopiņu novada vēstures muzejā
no 11. februāra līdz 25. martam

izstāde 
„Gatavībā pēc...” 

LR zemessargu aprīkojums

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS !
Stāv Laima pie mazuļa šūpuļa

Un savu svētību dod.
Lai krietnu tikumu dārgumus

Tas savā gājumā rod.

Linardu Birzenbergu, Alekseju Zavjalovu, 
Arturu Vasiļjevu, Mariju Butorinu, Gustavu Simsonu, 

Makariju Magidu, Jāni Kūliņu.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus !

SVEICAM JUBILEJĀ!
Ak, atmiņas un aizejošie gadi,

Kas dzīves ceļā pulcējas un trauc.
Kā druvas šalko mūžs, ko darbā vadi,

Un katrā vagā zelta grauds.

Benitu Bērziņu, Rasmu Dreivingu, Dzintru Kampi, 
Miervaldi Ozolu, Ritmu Moženaiti, Ligiju Miķelsoni, 
Josifu Koteloviču, Irmu Ņikitenko, Imantu Brokānu, 

Staņislavu Rimšu, Faustu Tihomirovu, Lidiju Panovu, 
Sofiju Borovoju, Pēteri Dimdu, Arvīdu Bajāru, 

Āriju Grundi, Nadeždu Savinu.

Vēlam stipru veselību un 
daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Garu mūžu nodzīvoji,

Daudz darbiņu padarīji,
Lai nu viegli Zemes māte

Pārklāj smilšu paladziņu.

Vjačeslavs Azarovs, Arvīds Mazitans, Valentīna Miljanoviča, 
Jānis Ošs, Valija Ozoliņbeika, Dzintars Stradiņš.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem

21. februārī plkst. 12.00 
ulbrokas kultūras namā 

Liepājas ceļojošā leļļu teātra MAsKA 
muzikāla izrāde bērniem

„Var gadīties, ka atgadās...”
Ieeja – 2,00 Eur. 

trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, 

aizbildniecībā un aizgādībā esošiem bērniem, 
bērniem – invalīdiem ieeja brīva!21. februārī 

plkst. 19.00
 ulbrokas kultūras namā 

izrāde 

Balkona 
ragneši

Izrādē piedalās – 
Zane Jančevska, Aīda 
Ozoliņa, Juris Kalniņš, 
Mārtiņš brūveris,
Voldemārs Šoriņš.

Ieeja – 3,00 Eur. 
Pensionāriem, 
represētajiem 
un jauniešiem 
8–18 g.v. – 2,00 Eur.

28. februārī 
plkst.18.00 

ulbrokas kultūras namā 

 
un draugu

sadraudzības koncerts

VPDK „Luste”


