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Krāšņs un bagāts koncerts 
izskanējis Jelgavā, šā gada 
7.jūnijā, kad Zemgales Olim-
piskajā centrā notika VIII Vi-
dējās paaudzes dejotāju svēt-
ki „Dievs man deva maizes 
zemi”. Svētki pulcēja vairāk 
nekā 6500 dejotāju no visas 
Latvijas. 

Vidējās paaudzes dejotāju svēt-
ku tradīcija aizsākusies jau 1994.
gadā, kad Sauleskalna estrādē ti-
kās 720 dejotāju.

Svētdienas pēcpusdienā Zem-
gales Olimpiskais centrs pārtapa 
lauku sētā, kurā tika izstāstīts, 
izrādīts un izdejots maizītes ceļš 

no iesēta grauda līdz maizes 
klaipam, no dzīvības radīšanas 
svētuma līdz dzīvi apliecinošam 
priekam, ēverģēlībām un traku-
lībām. 

Uz Jelgavu devās un Stopiņu 
novadu šajos svētkos pārstāvēja 
abi mūsu vidējās paaudzes deju 
kolektīvi – „Stopiņš” un „Luste”. 
Kā atzīst paši dejotāji, deju svētki 
ir īpašs piedzīvojums un viens no 
deju sezonas spilgtākajiem mir-
kļiem. Te vienuviet satiekas brī-
nišķīgi cilvēki, kas kopā spēj radīt 
fantastiskas emocijas paši sev un 
skatītājiem. Mēs sabraucam no 
visas Latvijas, lai būtu kopā un 
dejotu. 

Jelgava kuplo dejotāju saimi 
uzņēma atplestām rokām. Mēs 
jutāmies gaidīti un aprūpēti.

„Mēs svinam savas dzīves 
skaistākos - spēka gadus, jo vi-
dējā paaudze ir tā, uz kuras turas 
visa Latvijas ēka – mēs esam spē-
cīgi, skaisti, vitāli, auglīgi un dar-
bīgi. Dievs mums ir devis Maizes 
Zemi, un mēs to novērtējam ar 
pateicību, godprātīgu darbu un 
līksmošanos godos. Ar šiem svēt-
kiem mēs apliecinām sevi, savu 
tautu, savu zemi un darbošanās 
prieku – mēs apliecinām dejot-
prieku! Kura tauta dejo, tā dzīvo 
skaisti!” – saka koncerta „Dievs 
man deva maizes zemi” režisore 

Elīna Apsīte.
Dejotāji sirsnīgu paldies saka 

Stopiņu novadam par iespēju būt 
šo svētku dalībniekiem, kā arī 
svētku radošajai grupai – kon-
certa mākslinieciskajai vadītā-
jai Zandai Mūrniecei, režisorei 
Elīnai Apsītei, projekta vadītājai 
Marutai Alpai. Deju virsvadītā-

jiem – Skaidrītei Andževai, Il-
māram Dreļam, Jānim Ērglim, 
Santai Laurinovičai, Taigai Lud-
boržai, Zandai Mūrniecei, Ivetai 
Pētersonei-Lazdānei, Jānim Pur-
viņam, Guntai Raipalai un Gun-
tai Skujai.

Ieva Sīle, 
VPDK  „Luste” vadītāja 

Dievs man deva maizes zemi

25. jūnijā, kad citi tikai steidza 
attapties no vasaras saulgrie-
žu guruma, jauktā kora „Ul-
broka” dziedātāji jau gludi-
nāja tautastērpus, jo klāt XIII 
Ziemeļu un Baltijas Dziesmu 
svētki. Nenogurstoši, ar la-
biem panākumiem ir aizva-
dīta 2014./2015. gada kora 
sezona. Ilgi un pacietīgi strā-
dāts pie dažādām izrunām 
un melodiskiem vijumiem, 
lai vasarā varētu no sirds iz-
dziedāties un svinēt svētkus. 
Kas gan latvietim svētāks par 
dziesmu? Tā ir sargājusi lat-
vietību, izauklējusi brīvību 
un audzinājusi gluži kā māte. 
Katri Dziesmu svētki, vai tie 
būtu reģionālie, Ziemeļvalstu 
vai vispārējie, ir svētki, ku-
ros katrs korists sabalso savu 
dvēseli ar tautas svētākajām 
vērtībām.

Kora dalībnieks ir kā maza šū-
niņa, bez kuras svētki nebūtu 
tik spoži. Ir liels prieks par māk-
slinieciskā vadītāja Eduarda Fis-
koviča un kormeistara Vitālija 
Stankeviča neatlaidību garajos 
rudens un ziemas vakaros, kuros 
ne vienu vien reizi likās grūti un 
neiespējami tālo islandiešu vai 
norvēģu valodas līkloči.

26. jūnijā devāmies svētku 
gājienā. Katru reizi šādos pasā-
kumos valda līksmes apstarots 
apjukums – kādam grāmata aiz-
mirsusies, kāds kavējas, kādam 
tautastērpa saktiņa pazudusi. 
Taču gods svētkiem jāatdod: kora 

dalībnieki un diriģents, augsti 
paceltu karogu un skandējot līk-
smas tautas dziesmas, soļoja pa 
Vecrīgas bruģi, lai pie Brīvības 
pieminekļa kopā ar astoņu valstu 
koriem vienotos tautas himnai 
„Saule, Pērkons, Daugava”. Vēlāk 
devāmies uz Mežaparku, kur mūs 
sagaidīja garš un nozīmīgs mē-
ģinājums. Pāris dienu laikā bija 
jāpaveic teju neiespējamais – jā-
spēj sagatavot Karla Orfa kantā-
tes „Carmina Burana” liktenīgos 
fragmentus: „Ak, Fortūna, tu rei-
zē mani cel, tad nospied mani...”

Sestdien, 27. jūnijā, koris kopā 

ar citiem šī reģiona koriem kon-
certēja Ogrē, kā arī ar viesiem no 
Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, 
Igaunijas. Mūs kopā pulcēja divi 
Dziesmu svētku virsdiriģenti – 
Aira Birziņa un Jānis Zirnis. Mūsu 
diriģenta Eduarda Fiskoviča vadī-
bā lieliski izskanēja Valta Pūces 
„Ik rudeni valodiņu”, bet Jānis 
Zirnis pildīja Ogres pilsētas skvē-
ru ar Karla Orfa kantātes skaņām.

Svētku noslēgums pienāca 
ļoti ātri. Svētdien, 28. jūnijā, jau 
no agra rīta koris pulcējās, lai 
Mežaparkā pievienotos kopko-
ra mēģinājumam Lielajā estrādē, 

kas, kā ierasts, ir karsts un saules 
bagātināts pasākums. Bet vakarā, 
mūsu skaistajos tautastērpos tēr-
pti, svinīgi pieskandinājām estrā-
di! Mūsu korim ir ļoti liels prieks, 
ka izdevās veiksmīgi piedalīties 
svētkos un patiesi svinēt kā savu, 
tā arī citu tautu dziesmas šajos 
skaistajos sadziedāšanās svētkos. 
Skatītāju ovācijas bija neviltotas, 
kad izskanēja Orfa „O, Fortuna”, 
vienaldzīgo nebija, tā bija mūzika, 
kas vienoja Baltijas un Ziemeļ-
valstu dziedātājus. Esi sveicināta 
viscēlākā, esi sveicināta dziesma!

Kora vārdā vēlos pateikties 

kora bijušajai diriģentei, tagad, at-
ļaušos teikt, kora krustmātei Inai 
Ekartei par neatsveramo atbalstu 
svētku norisē. Paldies šoferim 
Valdim par vizināšanu krustu 
šķērsu, Ārijai Slišānei par organi-
zatorisko jautājumu ievirzīšanu, 
Baibai Ūķeniecei par kora fiziskās 
un garīgās veselības stiprināšanu! 
Īpaši vēlamies pateikties kultū-
ras namam un Stopiņu novada 
domei! Šeit vēlos citēt kādu kora 
„Aura” dalībnieku: „Ulbroka – tā 
ir gandrīz Rīga, bet tomēr nav! 
Jums vienmēr ir ēdināšanas ta-
loni un autobuss, jums pat savas 
grāmatiņas nav jāpērk!” Domāju, 
ka daudzi Rīgas kori var skaudībā 
noskatīties, cik ļoti svarīgi un labi, 
ja sava pašvaldība neaizmirst at-
balstīt kultūras dzīvi. Varu godam 
teikt, ka Stopiņos ir ļoti labi! Pal-
dies, ka atbalstījāt kori, lai mums 
visiem šie būtu skaisti svētki!

Svētki nav tikai dziedāšana –  
tā ir kopā būšana. Katrs kora da-
lībnieks ir kā krāsains stikliņš 
mūsu kora greznumā. Čalojam, 
dziedam, dzenam jokus, apsvei-
cam savējos svētkos un atbalstām 
grūtākos brīžos. Ar mums ir jau-
ki, bet būtu vēl jaukāk, ja rudenī 
mums pievienotos vēl pa kādam 
dziedātājam. Vajag mest kaunu 
pie malas – tuvojas Latvijas simt-
gade, ir laiks vienoties dziesmā un 
nākt pulkā! Koris priecāsies par 
katru dziedāt gribētāju – īpaši par 
vīru balsīm! Sāksim skandināt no 
9. septembra, nāc, dziedāsim!

Kora „Ulbroka” vārdā – 
Kaspars Reinis
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Esi sveicināta viscēlākā, esi sveicināta dziesma!
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Šajā dienā laikapstākļi bija 
īpaši labvēlīgi un arī saulīte 
sveica bērnus viņu īpašajā 
dienā. 

Līču dienas centrā bērniem bija 
iespēja piedalīties radošo darbu 
konkursā „Mana drošā pasaule” 
un baudīt prieku ārā, svaigā gaisā 
darboties ar krāsām, piedalīties 
ķegļu spēles turnīrā un izmēģināt 
savus spēkus un veiksmi arī citās 
aktivitātēs – „Čūskas astes” veido-
šanā, asfalta zīmējumu konkursā, 
burbuļu pūšanas čempionātā. Uz 
savas plaukstas kontūras, kuru iz-
grieza no papīra, bērni uzrakstīja 
savu novēlējumu visiem, visiem 
pasaules bērniem, vēlot veselību, 
mīļumu, draudzību, vēlmju pie-

pildījumu utt.
Ulbrokas dienas centra lau-

kumā uz asfalta tapa skaisti bēr-
nu zīmējumi. Sauriešos bērni 
gatavoja rakstainus vainadziņus. 

Visos dienas centros vieso-
jās multiplikāciju filmu varonis 
Gūfijs kopā ar balonu locīšanas 

meistariem, kuri katram bērnam 
no balona izlocīja un uzdāvināja 
viņu izvēlētu dzīvnieciņu – sunī-
ti, tīģeri, gulbi.

Diena beidzās ar jaukām un 
sirsnīgām emocijām, cienāšanos 
ar saldumiem un spēlēšanos ar 
baloniem.

Pasākumu foto:
• Līči – http://www.stopini.lv/
public/37712.html;  
• Saurieši – http://www.stopini.
lv/public/37719.html;
• Ulbroka – http://www.stopini.
lv/public/37709.html. 

Zanda Pelše, 
Līču dienas centra vadītāja,

Inese Skrastiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

1. jūnijā novada dienas centros notika 
Bērnu aizsardzības dienai veltīti pasākumi

Lai nodrošinātu novada jau-
nāko datu apkopošanu un 
statistikas veidošanu, aicinām 
vecākus sniegt informāciju 
par jaundzimušajiem Stopiņu 
novada domes Dzimtsarakstu 
nodaļai. 

Tas jādara arī gadījumos, kad 
bērniņa piedzimšana ir reģistrē-
ta slimnīcā vai kādā citā Dzimt-
sarakstu nodaļā. Ārpus novada 
sniegtie dati nenonāk vienotā 
datubāzē.

Lūdzam pievērst uzmanību 
tam, ka, reģistrējot mazuli un 
mutiski norādot iespējamo bēr-
niņa dzīvesvietu, tā faktiski vēl 
nav deklarēta. Šādā gadījumā 
nav iespējas saņemt pašvaldības 
finansiālo atbalstu.

Saskaņā ar 27.11.2013. Stopi-
ņu novada saistošajiem noteiku-
miem Nr.13/13 „Pašvaldības pa-
līdzība Stopiņu novada iedzīvo-
tājiem, neizvērtējot ienākumus”, 
jaundzimušo vecāki, kuru dzīves-
vieta ir deklarēta Stopiņu novadā 
ne mazāk kā vienu gadu pirms 
bērna piedzimšanas, bērniņam 
piedzimstot, saņem pabalstu 
285,00 eiro apmērā. Atgādinām, 
ka pašvaldības palīdzību var pie-
prasīt ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā 
pēc bērna piedzimšanas, uzrādot 

bērna dzimšanas apliecības ori-
ģinālu un bērna vecāka personu 
apliecinošu dokumentu. Pašval-
dības palīdzība tiek izmaksāta 
nekavējoties.

Mīļie vecāki, aicinām uz sa-
darbību, lūdzam informēt Stopi-
ņu novada domes Dzimtsarakstu 
nodaļu (dzimtsaraksti@stopini.lv; 
tālr. 27757381) savlaicīgi, lai no-
vērstu gadījumus, ka jaunie vecā-
ki neierauga sava mazuļa vārdu 
novada informatīvajā izdevumā 
„Tēvzemīte” (inese.skarastina@
stopini.lv; tālr. 67910546) jaun-
dzimušo apsveikumu sadaļā. 
Maza bērniņa nākšana pasaulē ir 
svētki jums un mums!

Inga Branta-Čepule,
Stopiņu novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja, 
dzīvesvietas deklarēšanas 

pakalpojuma sniedzēja

Aicinājums pieteikt 
novada jaundzimušos

2015. gada 20. jūnijā Dobelē 
notika Kurzemes dziedātāju 
svētki un koncerts „Saulei un 
debesīm pretī”. 

Tradīcijas pirmsākumi meklēja-
mi 1870. gada 26. jūnijā, kad pir-
mo reizi notika Kurzemes guber-
ņas latviešu dziesmu svētki.

Šogad uz sadziedāšanos bija 
sabraukuši ap 1400 dalībnieku 
no visas Latvijas. Kopā sadzie-

dājās 57 kori, arī Stopiņu novada 
sieviešu koris „Madara”. Spēlēja 
8 pūtēju orķestri no Kurzemes, 
Zemgales, Vidzemes un Rīgas, 
dejoja TDA „Gatve” un TDA 
„Rotaļa”. Koncerta režisors – 
Gints Baumanis un māksliniecis-
kais vadītājs – Jānis Zirnis.

Koncerts notika Ķestermeža 
estrādē, gleznainā vietā ar kup-
lu ozolu estrādes vidū, kas aug 
starp skatītāju rindām. Pasākums 

bija emocionāls ne tikai skatītā-
jiem, bet arī dalībniekiem. Gaisā 
virmoja pirmssvētku noskaņa, 
smaržoja jāņuzāles, tika aizdeg-
tas sveces un lāpas. Sieviešu koris 
„Madara” iesaka apmeklēt šādus 
pasākumus, jo tie ar katru gadu 
paliek arvien krāšņāki un gran-
diozāki. Paldies organizatoriem 
par emocionālo un sirsnīgo pa-
sākumu!

Sieviešu koris „Madara”

Pa šo ceļu šodien divi iet,
Un sākas tūkstošgadīgs stāsts
Par to, kā vienā mirklī raizes
Spēj aizdzīt mīļu roku glāsts.

Tie soļo blakus tuvu, tuvu,
Un mākoņi pār galvām slīd.

Ir neaptverams viņu guvums,
Ja saule tieši sirdī spīd.

Ar gadiem mainās viss uz zemes,
Daudz lielāks un daudz skaistāks kļūst.

Vērš visu apkārt laika lemess,
Tik mīlestība bij un būs.

Stopiņu novada pašvaldība sveic 
Zigu un Modri Vēverus 

zelta kāzu 
gadadienā!

Sieviešu koris „Madara’’ 
Kurzemes dziesmu svētkos
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30. maijā Varšavā norisinājās 
NAC (Nacional Athletic Com-
mittee) Pasaules čempionāts 
bodibildingā un fitnesā, kurā 
piedalījās vairāk nekā 350 
labākie atlēti no 17 pasaules 
valstīm. 

Anita Pužule, 31 gadu vecā fit-
nesa trenere no Rīgas, startēja 
Shape kategorijā, kurā tiesneši 
vērtēja sportistes divos raundos: 
bikini un vakarkleitā. Galvenie 
vērtēšanas kritēriji ir – propor-
cionāli trenēts augums, estētisks 
muskuļu tonuss, kā arī kopējais 
skatuves tēls. 

Kā saka pati sportiste: „Izteik-
ta muskuļu separācija un apjoms 
šeit nav priekšrocība, sportistes 
augumam jābūt trenētam un 
sievišķīgam, tas perfekti saskan 
ar manu izpratni par skaistu un 
fiziski attīstītu ķermeni, tādēļ iz-
vēlējos tieši šo disciplīnu.”

2013. gada Latvijas čempione 
savu valsti ir veiksmīgi pārstāvē-
jusi vairākos starptautiskos turnī-
ros, iegūstot godalgotas vietas un 
iekļūstot pasaules finālistu vidū. 
Tomēr pasaules čempiones tituls 
līdz šim šķitis tikai pārdrošs sap-
nis. Konkurence šāda līmeņa sa-
censībās ir ļoti nopietna, ikviena 
valsts izvēlas vislabākos pārstāv-
jus dalībai pasaules čempionātā, 
jebkurš sportists šeit ir uzvaras 
cienīgs. 

Jau pirmajā sacensību kārtā, 

bikini raundā, demonstrējot fi-
zisko sagatavotību un ķermeņa 
proporcijas, Anita izvirzījās līde-
ru vidū, bet fināla raundā ar gra-
ciozu un elegantu defilē vakar-
kleitā pārliecinoši pārspēja pārē-
jās dalībnieces, kļūstot par pirmo 
Latvijas bodibildinga sportisti –  
pasaules absolūto čempioni. At-
skatoties uz sacensību dienu, 
Anita atzīst, ka tā nebija viegla: 
pirmais starts bija deviņos no 
rīta, fināla raunds – vakarā, bet 
absolūtais vērtējums tikai ap div-
padsmitiem naktī. Emocionālā 
spriedze un satraukums bija jū-
tams visas dienas garumā līdz pat 
rezultātu paziņošanai.

Jau kopš 2012. gada, kad Ani-
ta pievērsās treniņiem svaru zālē, 
par savu mērķi viņa izvirzīja ie-
kļūt pasaules labāko trijniekā. 
Ceļā uz to ir bijušas vairākas uz-
varas, to skaitā Latvijas čempio-
nātā 2013. gadā, Lietuvas kausā 
2013. gadā, kā arī Baltijas kausa 
sudraba medaļa 2014. gadā. Kā 
labākā Latvijas atlēte Anita savu 
valsti ir pārstāvējusi arī sezonas 
starptautiskajos mačos, ikreiz ie-
kļūstot finālistu vidū. 

Šī uzvara sportistei vienno-
zīmīgi ir lielākais sasniegums. 
Tagad, kad tas ir paveikts, Anita 
jūtas gandarīta par to, ka viņas 
darbs ir ticis novērtēts. Sezonas 
sākumā tika izvirzīts mērķis ie-
kļūt pasaules labāko trijniekā, 
jāsaka, ka to izdevies īstenot par 

visiem 100%. 
Gatavojoties pasaules čem-

pionātam, sportiste pilnībā mai-
nīja savu treniņu plānu un pro-
grammu, lielāku uzmanību pie-

vēršot muskuļu grupām, kuras 
vairāk jāizceļ, treniņu gaitā rūpīgi 
sekojot, lai ķermenis būtu ne vien 
vispusīgi trenēts, bet arī graciozs 
un sievišķīgs. Ļoti lielu uzmanību 

viņa pievērsa arī defilē un pozē-
šanai un pēdējo mēnešu laikā ik 
dienas strādāja, lai pilnveidotu 
mākslu sevi pasniegt. Saņemtās 
tiesnešu atsauksmes par sniegu-
mu čempionāta laikā un personī-
go progresu pārliecina par to, ka 
čempiones tituls ir mērķtiecīga 
darba rezultāts. 

Šobrīd Anitas plānos ietilpst 
gatavošanās bodibildinga šovam 
Tenerifē, kurā tiek aicināti pieda-
līties tikai izlases sportisti, kā arī 
darbs ar klientiem sporta klubā 
un jaunu sportistu gatavošana 
„NAC Latvija” rudens sezonas 
sacensībām.

Jaunā pasaules čempione ne-
slēpj, ka viņai patīk iedvesmot 
citus, un viņa cer, ka šī uzvara 
motivēs cilvēkus pievērsties spor-
tam, veselīgam dzīvesveidam un 
ļaus noticēt, ka sapņi piepildās, ja 
vien cilvēks ir gatavs maksimāli 
darīt visu to īstenošanai.

informāciju sagatavoja 
Diāna Tuleveite, sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

Stopiņu novada pašvaldība sveic 
Anitu Pužuli ar izcilajiem sasnie-
gumiem! Vēlam stirpu veselību 
un možu garu, sasniedzot jaunus 
mērķus, kas kļūst par iedvesmu 
cilvēkiem Latvijā un pasaulē!
Atgādinām, ka 2014. gadā Anita 
Pužule ieguva titulu „Stopiņu no-
vada izcilākais sportists”.

Stopiņu novada pašvaldība

Latviete Anita Pužule – absolūtā pasaules čempione bodibildingā!

Plānotais autobusa kustības saraksts
NO PIRMDIENAS LĪDZ PIEKTDIENAI  
RĪGA – DS „GETLIŅI” 

Rīga (Turgeņeva iela) 7 .45

Gaismas internātpamatskola 8 .08

Veldres iela 8 .11

Ciemats 8 .15

Pārvalde 8 .17

DS „Rūķīši” 8 .20

DS „Getliņi” 8 .25
DS „GETLIŅI”–  RĪGA 

DS „Getliņi” 6 .45

DS „Rūķīši” 6 .50

Pārvalde 6 .53

Ciemats 6 .55

Veldres iela 6 .59

Gaismas internātpamatskola 7 .02

Rīga (turgeņeva iela) 7 .25

SESTDIENĀS 
RĪGA – DS „GETLIŅI”  

Rīga (Turgeņeva iela) 13 .00

Gaismas internātpamatskola 13 .23

Veldres iela 13 .26

Ciemats 13 .30

Pārvalde 13 .32

DS „Rūķīši” 13 .35

DS „Getliņi” 13 .40

Sākot ar 1. jūliju, uz eksperimenta laiku tika atklāts jauns reģionālais maršruts Rīga – DS „Getliņi”
Sākot ar 1. jūliju, tika atklāts jauns reģionālas nozīmes maršruts  
„Rīga – DS „Getliņi” (Nr.5777). Kā informē VSIA „Autotransporta 
direkcija”, sākotnēji maršruts tiek nodrošināts 4 mēnešus uz eksperi-
menta laiku – no 1. jūlija līdz 31. oktobrim. Pārvadājumi tiek veikti ar 
16–19 vietu autobusu, un pārvadājumu nodrošina SIA „Galss Buss”.

Autobuss savieno līdz šim ar sabiedrisko transportu grūti sasnie-
dzamas apdzīvotas vietas Stopiņu novada Rumbulā un Salaspils nova-
da Aconē un kursē maršrutā: Rīga (Turgeņeva iela), Gaismas internāt-
pamatskola, Veldres iela, Ciemats, Pārvalde, DS „Rūķīši”, DS „Getliņi”.

Autobusa maršruta apraksts: Rīga – pietura „Turgeņeva iela”, Tur-
geņeva iela, Krasta iela, Krustpils iela, Stopiņu novada autoceļš – Kau-
dzīšu iela, pietura „Gaismas internātpamatskola”; Stopiņu novada 
autoceļi – Bitenieku iela, Getliņu iela, pietura „Veldres”; autoceļš V35 
Šķirotava-Saurieši, pieturas „Ciemats”, „Pārvalde”; Salaspils novada 
autoceļš C4 – Salaspils memoriāls – TEC2, pietura „DS „Rūķīši”; Sa-
laspils novada autoceļi C27 – Eži – Lakati – Getliņi, DS „Getliņi” ceļš, 
pietura „DS „Getliņi”.

Stopiņu novada pašvaldība

Biļešu cenas:

Rīga (turgeņeva iela)

Gaismas 
internātpamatskola 0,70

Veldres iela 0,70 0,55

Ciemats 0,70 0,55 0,55

Pārvalde 0,70 0,55 0,55 0,55

DS „Rūķīši” 1,00 0,70 0,70 0,70 0,55

DS „Getliņi” 1,00 0,70 0,70 0,70 0,55 0,55

Rīga (Turgeņeva iela) 18.15

Gaismas internātpamatskola 18.38

Veldres iela 18.41

Ciemats 18.45

Pārvalde 18.47

DS „Rūķīši” 18.50

DS „Getliņi” 18.55

DS „Getliņi” 17.15

DS „Rūķīši” 17.20

Pārvalde 17.23

Ciemats 17.25

Veldres iela 17.29

Gaismas internātpamatskola 17.32

Rīga (turgeņeva iela) 17.55

DS „GETLIŅI”- RĪGA  
DS „Getliņi” 9 .00

DS „Rūķīši” 9 .05

Pārvalde 9 .08

Ciemats 9 .10

Veldres iela 9 .14

Gaismas internātpamatskola 9 .17

Rīga (turgeņeva iela) 9 .40
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2015. gada 27. maijā, protokols nr.50.
Noteikts pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss meliorācijas sistēmām Dreiliņu, 
Ulbrokas un Līču teritorijā. Nolemts veikt šo ūdensteču tīrīšanas un padziļināšanas darbus.

Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015. gadam” pielikums 
Nr.1 „Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015. gadam”.

  ieņēmumu nosaukums

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 
2015. gadam 

Grozījumi 
Stopiņu no-
vada domes 
budžetā

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 
2015. gadam ar 
precizējumu

18.6.3.0.
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 
eS politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

409 467 1895 411 362

21.4.0.0. Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 34 460 400 34 860

   KOPĀ grozījumi   2295  

Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015. gadam” pielikums 
Nr.2 „Pamatbudžeta izdevumu plāns 2015. gadam”.

Kods Koda nosaukums

Konsolidētais 
pamatbudžeta izdevu-
mu plāns 2015. gadam 
ar grozījumiem

Grozījumi 
Nr.2 „+”, „-„

Konsolidētais pamat-
budžeta izdevumu 
plāns 2015. gadam 
ar grozījumiem

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas   450  
1100 Darba samaksa 457 866 178 458 044

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 127 857 42 127 899

2200 Pakalpojumi 75 605 230 75 835

06.600 Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība   -4910  

5200 Pamatlīdzekļi 3 567 453 -4910 3 562 543
08.211 Ulbrokas bibliotēka   450  
1100 Darba samaksa 38 109 162 38 271

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 11 485 38 11 523

2200 Pakalpojumi 7490 250 7740
08.230 Kultūras centri, nami un klubi   1350  
1100 Darba samaksa 91 710 80 91 790

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 24 421 20 24 441

2200 Pakalpojumi 89 540 1250 90 790
09.100 Pirmsskolas izglītība   450  
1100 Darba samaksa 693 054 320 693 374

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 217 930 76 218 006

2200 Pakalpojumi 132 637 54 132 691
09.210 Stopiņu pamatskola   400  
2200 Pakalpojumi 27 330 400 27 730
09.530 Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai   1895  
1100 Darba samaksa 0 100 100

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 0 24 24

2200 Pakalpojumi 0 673 673

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 0 1098 1098

10.900 Sauriešu dienas centrs   450  

3260 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 
biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 0 450 450

10.900 Ulbrokas dienas centrs   410  
2200 Pakalpojumi 2883 410 3293
10.900 Līču dienas centrs   450  
2200 Pakalpojumi 4730 450 5180
10.900 Upesleju dienas centrs   900  
2200 Pakalpojumi 11 480 900 12 380
  KOPĀ grozījumi   2295  

2015. gada 10. jūnijā, protokols Nr.51
Pieņemts lēmums Stopiņu novada pašvaldībai iestāties par biedru biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”.

Iepirkumu komisijas ziņojums:
Iepirkumā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Stopiņu novadā”, identifikācijas Nr. SND 2014/39 

(AK), slēgt līgumu ar SIA „Clean R”, reģ. Nr. 40003682818, juridiskā adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, 
fiksētu maksu 5 (piecās) pozīcijās/kritērijos uz 60 mēnešiem.

 Saskaņā ar iepirkuma rezultātu SIA „Clean R” maksa  5 (piecās) pozīcijās/kritērijos uz 60 mēnešiem:
  Pozīcijas/kritēriji eUR (bez PVN)
 1. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu par 1 m3 4,53
2. Maksa par kapu atkritumu savākšanu, izvešanu un  transportēšanu par 1m3 8,25
3. Maksa par lielgabarīta atkritumu savākšanu, izvešanu un transportēšanu  par 1m3 3,39
4. Maksa par otrreizējo resursu materiālu atkritumu  savākšanu, izvešanu un transportēšanu par 1m3 0,00
5. Maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu par 1 m3 9,14

Iepirkumā „Pirmsskolas izglītības iestādes „PIENENĪTE” telpu remonts”, identifikācijas Nr. 
SND2015/15(8.2), slēgt līgumu ar SIA „UL nami”, reģ. Nr.40003589035, juridiskā adrese: Bezdelīgu iela 12, 
Rīga, LV-1048, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN 24 664,15.

Iepirkumā „Ulbrokas sporta kompleksa ģērbtuvju, dušu, koridoru remontdarbi”, identifikācijas Nr. 
SND2015/16(8.2), slēgt līgumu ar SIA „UL nami”, reģ. Nr.40003589035, juridiskā adrese: Bezdelīgu iela 12, 
Rīga, LV-1048, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN 22 943,60.

Apstiprināts Stopiņu novada pašvaldības 2014. gada pārskats.
Deputāti izskatīja jautājumu par peldēties aizlieguma noteikšanu daļā Ulbrokas ezera. Ezera daļā pretim 

„Mednieku” mājām ligzdo ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus), kuram ir izšķīlušies mazie gulbīši. Šajā ezera 
daļā savas ligzdas ir ierīkojuši arī citi ūdensputni un ir uzstādīta pašvaldības finansēta strūklaka, kā arī 

Savu efektivitāti un veiksmī-
go darbību pārkāpumu no-
vēršanā arvien vairāk aplieci-
na videonovērošanas sistēma 
novadā. Pateicoties fiksētām 
darbībām videonovērošanas 
sistēmā, jūnijā ir izdevies no-
vērst bērnu kāpelēšanu pa 
Līgo skatuves sienām, kas ir 
bīstami. Pārrunājot uz vietas 
bērnu rīcību, izrādās, bērni 
nav zinājuši, ka tā nevar darīt, 
bet turpmāk šādi nerīkosies.

Jūnija sākumā gan pateicoties 
videonovērošanas sistēmai, gan 
iedzīvotāju aktivitātei, ir fiksē-
ti mēģinājumi sabojāt Ulbrokas 
ezera strūklakas darbību. Jaunieši 
un bērni, neapzinoties briesmas, 
kādas var radīt strāvas trieciens, 
atrodoties ūdenī, vairākas reizes 
ir mēģinājuši atraut strūklakas 
kabeli un arī citādi bojāt strūk-
laku, neskatoties uz to, ka krastā 
atrodas viņu vecāki. Fiksējot šā-
dus gadījumus, pašvaldības poli-
cijas darbinieki veica pārrunas ne 
tikai ar bērniem, bet arī ar viņu 
vecākiem. 

Tā kā šādas situācijas tomēr at-
kārtojās arvien biežāk un strūk-
lakai ir elektrības pieslēgums, un 
izdarītie bojājumi var apdraudēt 
peldētāju veselību un dzīvību, 
domes deputāti izskatīja jautā-
jumu par peldēties aizlieguma 
noteikšanu Ulbrokas ezera daļā 
pretim „Mednieku” mājām, kur 
atrodas strūklaka, skatu laipa, 
ligzdo ziemeļu gulbis (Cygnus 
cygnus) un arī citi ūdensputni. 
Sakarā ar izveidojušos situāciju 
tika pieņemts lēmums ezera daļu 
pretim „Mednieku” mājai noteikt 
kā mierīgās atpūtas zonu, kas pa-
redzēta apmeklētājiem, kuri vēlas 
sauļoties un/vai atpūsties kopā 
ar bērniem, un aizliegt peldēties. 
Šobrīd ir uzstādītas brīdinājuma 
zīmes „Peldēties aizliegts” un 
pašvaldības policijas patruļa re-
gulāri veic apgaitas un situācijas 
uzraudzību un skaidro atpūtnie-

kiem pašvaldības lēmumu. 
Jūnija sākumā Vālodzēs tika 

aizturēt automašīna, kas pievērsa 
pašvaldības policijas darbinieku 
uzmanību ar nedrošu braukšanu. 

Pārbaudot automašīnu, izrā-
dījās, ka gan uz aizmugurējā sē-
dekļa, gan bagāžas nodalījumā 
atrodas vairāki 5 litru plastmasas 
iepakojumi ar nezināmas izcel-
smes alkoholu. Tās pašas dienas 
vakarā sadarbībā ar Valsts polici-
jas Rīgas reģiona pārvaldes eko-
nomikas policiju Vālodzēs tika 
aizturēta vēl viena automašīna, to 
pārbaudot, bagāžas nodalījumā 
tika atrasti 25 plastmasas 5 litru 
iepakojumi ar nezināmas izcel-
smes alkohola šķidrumu. 

Rezultātā tika veikta kratīšana 
turpat netālu esošajās mājās Vā-
lodzēs, kur tika atrasti 13,5 tūk-
stoši litru nezināmas izcelsmes 
alkohola dažāda tilpuma iepako-
jumos. Valsts policijā ir uzsākts 
kriminālprocess.

Turpinās cīņa pret nelegālu at-
kritumu izgāšanu. Jūnijā saņem-
ti vairāki iedzīvotāju zvani par 
jaunām atkritumu kaudzēm, kas 
izgāztas dažādās vietās novadā. 
Paldies iedzīvotājiem par vērību 
un informācijas sniegšanu. Ja jūs 
pamanāt nelegāli izgāztus atkri-
tumus vai atkritumu izgāšanas 
darbību, zvaniet pašvaldības po-
licijai pa tālruni 67910901.

Uz ceļa Līči–Upeslejas jūnija 
vidū pašvaldības policijas dar-
binieki notvēra dzērājšoferi un 
nodeva to Valsts policijas Ceļu 
policijas pārvaldei.

Dreiliņos ap 3.30 pašvaldības 
policijas patruļa pamanīja kādu 
velosipēdistu, kurš diezgan ne-
droši brauca Rīgas virzienā. Ap-
turot jaunieti, izrādījās, ka viņš 
nevar uzrādīt personu aplieci-
nošus dokumentus un nevar pa-
skaidrot, kas tas par velosipēdu. 
Jaunietis tika aizturēts, velosi-
pēds tika nodots Valsts policijas 
Salaspils iecirknim, lai atrastu  
īpašnieku.

• Nr.11, 2015. gada 9. jūnijā. Izskatīti 100 personu iesniegumi. Piešķirta 
sociālā palīdzība 7342,55 eUR (septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi eUR, 
55 centi).

• Nr.26, 2015. gada 26. jūnijā. Izskatīti 70 personu iesniegumi. Piešķirta 
sociālā palīdzība 4629,06 eUR (četri tūkstoši seši simti divdesmit deviņi eUR, 
6 centi).

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

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Sociālā dienesta sēžu protokoli

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi jūijā

uzbūvēta skatu laipa. Peldot tuvu 
putnu ligzdām, ezera apmeklētāji 
biedē un traucē putnus, neļaujot 
tiem dzīvot savā ierastajā vidē. 
Vairākkārt peldētāji ir arī bojā-
juši uzstādīto strūklaku. Strūkla-
kai ir elektrības pieslēgums, un 
izdarītie bojājumi var apdraudēt 
peldētāju veselību un dzīvību. 
Sakarā ar izveidojušos situāciju 
tika pieņemts lēmums ezera daļu 
pretim „Mednieku” mājai noteikt 

kā mierīgās atpūtas zonu, kas pa-
redzēta apmeklētājiem, kuri vēlas 
sauļoties un/vai atpūsties kopā 
ar bērniem. Ezera daļā pretim 
„Mednieku” mājai aizliegt peldē-
ties. Uzstādīt brīdinājuma zīmes 
„Peldēties aizliegts”. Pašvaldības 
juridiskajai daļai līdz 2015. gada 
1. septembrim izstrādāt Ulbro-
kas ezera un tā apkārtnes iz-
mantošanas saistošo noteikumu  
projektu.
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1. izdarīt Stopiņu novada domes 2013. 
gada 30. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 5/13 „Stopiņu novada pašvaldības 
aģentūras „Saimnieks” nolikums” šādus 
grozījumus:
1.1. izteikt noteikumu 17. punktu šādā 
redakcijā: 
Aģentūras manta ir Stopiņu novada paš-
valdības manta, kas nodota Aģentūras 
valdījumā, noformējot par to attiecīgu 
aktu, kā arī manta, ko Aģentūra iegādā-
jusies tās darbības nodrošināšanai.
2. Saistošo noteikumu grozījumi stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Stopiņu novada domes informatīva-
jā izdevumā „tēvzemīte”. 

V.Paulāne, Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāja vietniece

Paskaidrojuma raksts
Grozījumi Stopiņu novada 
saistošajos noteikumos Nr. 5/13
„Stopiņu novada pašvaldības 
aģentūras „Saimnieks” nolikums”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.

1.1. Grozījumi Stopiņu novada sais-
tošajos noteikumos Nr. 5/13 „Stopiņu 
novada pašvaldības aģentūras „Saim-
nieks” nolikums” (turpmāk – noteikumi) 
precizē definīciju par Aģentūras mantu, 
nosakot nodošanas procedūru, kā arī 
nosaka pārvaldāmās mantas tiesisko 
pamatu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Noteikumi paredz precizēt spēkā 
esošos saistošos noteikumus un papildi-
nāt ar nosacījumu par pašvaldības man-
tas nodošanas noformējuma formu.

3. informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu.
3.1. Saistošo noteikumu pieņemšana 
pašvaldības budžetu nepalielinās. No-
teikumu izpilde tiks nodrošināta ap-
stiprinātā pašvaldības aģentūras „Saim-
nieks” budžeta ietvaros. Papildu budže-
ta izdevumi nav nepieciešami.
4. informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā.
4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā neietekmēs.

5. informācija par administratīvajām 
procedūrām.
5.1. Saistošie noteikumi tiks publicēti 
informatīvajā izdevumā „tēvzemīte” un 
Stopiņu novada domes tīmekļa vietnē 
www.stopini.lv.
6. informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām.
6.1. Konsultācijas ar sabiedrības pārstāv-
jiem nav veiktas.

V.Paulāne, 
Stopiņu novada domes 

priekšsēdētāja vietniece

2015. gada 29. aprīlī Stopiņu novadā (protokols Nr.48, p.4.3.)
Saistošie noteikumi Nr. 11/15

„Grozījumi 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/13 

„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu 

un Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu 

2015. gada 29. aprīlī Stopiņu novadā
(protokols Nr.48, p.6.1.)

Saistošie noteikumi Nr. 5/15
Grozījumi Stopiņu novada saistošajos noteikumos Nr. 13/13 

„Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”
Izdoti saskaņā ar:LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31. pun-
ktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu.

1. izdarīt Stopiņu novada pašvaldības 
2013. gada 27. novembra saistošajos 
noteikumos „Pašvaldības palīdzība Sto-
piņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot 
ienākumus” šādus grozījumus: 
1.1.  izteikt noteikumu i. nodaļas 6. pun-
ktu šādā redakcijā:
Pašvaldības palīdzība tiek piešķirta kalen-
dārā gada budžeta ietvaros bezskaidras 
naudas norēķina veidā, pārskaitot uz pa-
līdzības saņēmēja kredītiestādes kontu, 
ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.
1.2.  Papildināt noteikumu ii. nodaļas 8. 
punktu šādā redakcijā: 
Vai ja viens no vecākiem pēdējā gada 
laikā ir iegādājies nekustamo īpašumu 
Stopiņu novadā, kurš ir ģimenes vie-
nīgais īpašums, un viena no vecākiem 
dzīvesvieta ir deklarēta šajā īpašumā ne 
mazāk kā vienu kalendāro mēnesi pirms 
bērna dzimšanas un bērna pirmreizējā 
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā:
1.3. izteikt noteikumu ii. nodaļas 8.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
Pašvaldības pabalstu izmaksā 10 dienu 
laikā bezskaidras naudas norēķina veidā 
uz iesniegumā norādīto kredītiestādes 
norēķina kontu vecākam, kurš deklarēts 
novada teritorijā. 
1.5. Papildināt noteikumu ii. nodaļu ar 
81 punktu šādā redakcijā: 
81. Sociālā dienesta darbiniekiem pirms 
pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot 
ģimeni dzīvesvietā. ja apsekošanā tiek 
konstatēts, ka bērnam netiek nodroši-
nāta pietiekama aprūpe, tad Sociālajam 
dienestam ir tiesības pabalsta izmaksu 
sadalīt trīs daļās, pirmajā izmaksas rei-
zē izmaksājamās pabalsta daļas apmērs 
nedrīkst būt mazāks par 40% no kopējās 
pabalsta summas.
1.6. Papildināt noteikumu ii. nodaļas 
„Palīdzības veidi” ar 82. punktu šādā 
redakcijā: 
82. Pabalstu nepiešķir gadījumos, ja jaun-
dzimušais ir ievietots valsts, pašvaldī-
bas vai nevalstisko organizāciju bērnu 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās 
apgādībā vai ja vecākiem ir atņemtas vai 
ierobežotas aprūpes tiesības, pamatojo-
ties uz Sociālā dienesta vai Bāriņtiesas 
rakstiska iesnieguma pamata. 
1.7. izteikt noteikumu ii. nodaļas 9.1. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

160,00 eUR apmērā.
1.8. Papildināt ii. nodaļas 9.3. apakš-
punktu pēc vārda apbedīšanu ar tekstu: 
10 dienu laikā bezskaidras naudas no-
rēķina veidā uz iesniegumā norādīto 
kredītiestādes norēķina kontu.
1.9 izslēgt ii. nodaļas 9.2. apakšpunktu.
1.10. izteikt noteikumu ii. nodaļas 10. 
punktu šādā redakcijā:
Pašvaldības palīdzība dokumentu atjau-
nošanai un iztikai 30,00 eUR personām, 
kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas:
1.11. Papildināt ii. nodaļas 11.4 apakš-
punktu ar tekstu: 
Par naudas līdzekļu izlietojumu Sociālais 
dienests sastāda aktu un iesniedz Stopi-
ņu novada Finanšu vadības analīzes un 
grāmatvedības nodaļā.
1.12. Papildināt ii. nodaļas 12.2 apakš-
punktu ar tekstu: 
Par naudas līdzekļu izlietojumu Sociālais 
dienests sastāda aktu un iesniedz Stopi-
ņu novada Finanšu vadības analīzes un 
grāmatvedības nodaļā.
1.13. Papildināt ii. nodaļas 16. punktu 
pēc vārda pakalpojumiem ar tekstu:
dienas aprūpes centra pakalpojumiem 
personām ar invaliditāti
1.14. Papildināt ii. nodaļas 16.1 apakš-
punktu pēc vārdiem pakalpojuma snie-
dzējam ar tekstu:
 pēc rēķina saņemšanas vai, ja persona 
pati norēķinājusies par pakalpojumu, 
pēc finanšu dokumentu iesniegšanas, 
kas pierāda pakalpojuma saņemšanu
1.15. Papildināt noteikumus ii. nodaļu ar 
17.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
Pašvaldības palīdzību pārskaita pakalpo-
jumu sniedzējam pēc rēķina saņemšanas 
vai, ja persona pati norēķinājusies par 
pakalpojumu, pēc finanšu dokumentu 
iesniegšanas, kas pierāda pakalpojuma 
saņemšanu.
 1.16. Papildināt ii. nodaļas 18.1. apakš-
punktu pēc vārda nometnes ar tekstu:
līdz.
1.17. Papildināt ii. nodaļas 18. punktu 
pēc vārdiem bērniem ar tekstu:
līdz 18 gadu vecumam.
 1.18. Papildināt ii. nodaļas 18.1. apakš-
punktu pēc vārdiem apmērā ar tekstu:
vienu reizi gadā.
1.19. izteikt noteikumu ii. nodaļas 18.2. 
apakšpunkta šādā redakcijā:
maksu par dalību nometnēs pārskaita 

nometnes rīkotājam uz kredītiestādes 
kontu pēc rēķina, kas adresēts Stopiņu 
novada domei, saņemšanas.
1.20. izteikt noteikumu ii. nodaļas 22. 
punktu šādā redakcijā:
Pašvaldības palīdzība Getliņu apkārtnes 
iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecības ir 
norādītas 2014. gada martā veiktajā pētī-
jumā „Slēgtās izgāztuves „Getliņi” radītās 
vides piesārņojuma sociāli ekonomiskās 
kompensācijas sistēmas izstrāde Stopi-
ņu novada iedzīvotājiem” un norādītas 
pielikumā „Sadalījums pa gruntsūdeņu 
piesārņotās zonas kategorijām”.
1.21. Papildināt noteikumu ii. nodaļu ar 
221. punktu šādā redakcijā:
Pabalstus izmaksā i kategorijas mājsaim-
niecībām 100% apmērā, ii kategorijas 
mājsaimniecībām  50% apmērā.
1.22. Papildināt noteikumu ii. nodaļu 
apakšpunktu 22.1.1. pēc vārda pabal-
stiem ar tekstu: izmaksājot vienai māj-
saimniecībā deklarētai personai.
1.23. Aizstāt noteikumu ii. nodaļas apakš-
punktā 22.1.2. vārdus „Rumbulas iedzī-
votājiem” ar vārdiem „Getliņu apkārtnes 
iedzīvotājiem”.
1.24. Papildināt noteikumu ii. nodaļu ar 
22.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
Pašvaldības palīdzība vides kvalitātes 
uzlabošanai piešķir i un ii kategorijas 
mājsaimniecībām:
22.4.1. aukstā ūdens apgāde no cen-
tralizētā ūdensvada mēnesī, ne vairāk 
kā 7 m3 uz vienu deklarēto personu 
mājsaimniecībā, pēc fakta uz saistošo 
noteikumu spēkā stāšanās dienu. Piešķir 
novada dome pēc pievienotā saraksta;
22.4.2. cieto sadzīves atkritumu izveša-
na mēnesī ne vairāk kā 1 m3 uz vienu 
deklarēto personu mājsaimniecībā, pēc 
fakta uz saistošo noteikumu spēkā stā-
šanās dienu. Piešķir novada dome pēc 
pievienotā saraksta;
1.25. izteikt noteikumu ii. nodaļas 23.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
pašvaldības palīdzību izmaksā ar nākamo 
mēnesi pēc pensijas vecuma iestāšanās 
vienreizējā maksājumā, pamatojoties uz 
personas iesniegumu.
1.26. Papildināt noteikumu ii. nodaļu ar 
231. punktu šādā redakcijā:
Pabalsts zupas virtuves izmantošanai
231.1. tiesības saņemt pabalstu ir krīzes 
situācijā nonākušām ģimenēm (perso-

nām), kurām objektīvu apstākļu dēļ ir 
ierobežota vai nav iespēja saņemt pie-
tiekamu uzturu.
231.2. Pabalsta saņemšanas ilgumu no-
saka, pamatojoties uz Sociālā dienesta 
atzinumu, ņemot vērā ģimenes (perso-
nas) konkrēto sociālo situāciju.
231.3. Pabalsta saņemšanai Sociālais 
dienests izsniedz zupas virtuves talonu 
zupas saņemšanai zupas virtuvē, norādot 
pabalsta saņemšanas ilgumu un ģimenes 
locekļu skaitu.
2. Saistošo noteikumu 22.4.1. punkts 
stājas spēkā 2015. gada 1. septembrī.
3. Saistošo noteikumu grozījumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas Stopiņu novada domes informatīvajā 
izdevumā „tēvzemīte”.

Pielikums Nr.1
Rumbulas ciema sadalījuma 
pa gruntsūdeņu piesārņotās 
zonas kategorijām

I kategorija
Nr.p.k. Adrese
1. Kaudzīšu iela 61 (Auziņas)
2. Kaudzīšu iela 63 (Brieži-1)
3. Kaudzīšu iela 55 (Saulgrieži)
4. Kaudzīšu iela 78 (Ziedoņi)
5. Kaudzīšu iela 65 (Brieži-2)

II kartegorija
Nr.p.k. Adrese
1. Zemturi
2. Kaudzīšu iela 80
3. Skudras 1
4. Skudras 2
5. Skudras 3
6. tīrumi
7. tīrumi-1
8. Kaudzīšu iela 54
9. Kaudzīšu iela 52
10. Ārijas
11. Dāldermuiža
12. Kaudzīšu iela 46
13. Smilškalni
14. Kaudzīšu iela 79
15. Kaudzīšu iela 83 

Grozījumi Stopiņu novada saistošajos 
noteikumos Nr. 13/13 „Pašvaldības pa-

līdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, 
neizvērtējot ienākumus” 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums.
Grozījumi Stopiņu novada saistošajos 
noteikumos Nr. 13/13 „Pašvaldības pa-
līdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, 
neizvērtējot ienākumus” (turpmāk – no-
teikumi) konkretizē noteiktos pašvaldī-
bas palīdzības veidus, apmērus, pabalstu 
piešķiršanas un to izmaksāšanas kārtību 
personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas 
saņemt šo pašvaldības palīdzību, kā arī 
lēmumu pārsūdzēšanas kārtību. Saistošie 
noteikumi izdoti, pamatojoties uz šādiem 
normatīvajiem tiesību aktiem – LR likums 
„Par pašvaldībām” 43. panta 3.daļa.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošo noteikumu grozījumi nepiecie-
šami, lai novērstu gadījumus, kad spēkā 
esošo noteikumu punkti tiek piemēroti 
atšķirīgi, kā arī, lai precizētu pabalstu 
saņēmēju loku un pabalsta summas.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Papildu līdzekļi atbilstoši iesniegtajam 
projektam nebūs nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā.
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās 
Stopiņu novada domes Sociālais die-
nests.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir 
notikušas konsultācijas ar amatperso-
nām. Pēc saistošo noteikumu projekta 
un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 
izskatīšanas domes pastāvīgās komite-
jas sēdē un publicēšanas pašvaldības 
mājas lapā internetā www.stopini.lv un 
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, 
izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks 
iekļauti saistošajos noteikumos.
Sabiedrības līdzdalības veids – infor-
mācijas publicēšana pašvaldības mājas 
lapā internetā un iesniegto priekšlikumu 
izvērtēšana.



6 “tĒVZEMĪtE“
PieKtDieNA, 3. jŪLijS, 2015.

PA „Saimnieks” informācija 
par daudzdzīvokļu 
māju tehnisko stāvokli 
un nepieciešamajiem 
remontdarbiem

Pašvaldības aģentūra „Saim-
nieks” (turpmāk – Aģentūra) 
2014. gada aprīlī, maijā un 
jūnijā veica Aģentūras ap-
saimniekošanā esošo daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju 
(turpmāk – Dzīvojamās mā-
jas) vizuālo apsekošanu, kuru 
normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā veica sertificēta per-
sona. 

Aģentūra sniedz vispārēju infor-
māciju par apsekošanā konstatē-
to daudzstāvu dzīvojamo māju 
tehnisko stāvokli. Detalizētu 
informāciju par katrai Dzīvoja-
majai mājai nepieciešamajiem 
remontdarbiem un to izmak-
sām Aģentūra izvietos dzīvoja-
mo māju kāpņu telpās līdz 2015. 
gada 15. oktobrim. Ar tehniskās 
apsekošanas atzinumiem var ie-
pazīties Aģentūrā pie Apsaim-
niekošanas un remonta nodaļas 
vadītāja J.Zuša (tālr. 67387231). 
Ar tehnisko atzinumu var iepa-
zīties: http://www.stopini.lv/pub-
lic/37715.html. 

Lai Aģentūra risinātu jautā-
jumus par Dzīvojamās mājas ap-
saimniekošanu un tehniskā stāvok-
ļa uzlabošanu, dzīvokļu īpašnieku 
kopībai jālemj par remontdarbu iz-
maksu apstiprināšanu, remontdar-
bu izpildi un uzkrājuma veidošanu 
plānoto remontdarbu veikšanai, kā 
arī pilnvarotās personas iecelšanu, 
kura būtu tiesīga pārstāvēt dzīvok-
ļu īpašnieku intereses, kas saistītas 
ar Dzīvojamās mājas apsaimnie-
košanu un remontdarbu veikšanu. 
Tikai Dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulce ir tiesīga 
lemt par dzīvojamās mājas finanšu 
līdzekļu izlietojumu un uzkrājuma 
veidošanu, kas attiecas uz Dzīvoja-
mās mājas kopīpašumā esošo daļu 
renovāciju. 

J.Zutis,
PA „Saimnieks” Apsaimniekošanas 

un remonta nodaļas vadītājs

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANU 
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM KAUDZĪŠU IELĀ 77, RUMBULĀ, 

STOPIŅU NOVADĀ
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešo daļu 
Stopiņu novada dome 2015. gada 18. jūnijā saņēmusi no Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 18-le/4987, ar kuru 
atļauta ar Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem Nr.7/15 „Stopiņu 
novada nekustamā īpašuma Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā 
(zemes vienības ar kadastra Nr. 8096 009 0055) teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums” apstip-
rinātā nekustamā īpašuma lokālplānojuma īstenošana.

I.Pivare, attīstības un plānošanas speciāliste

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS IEPAZĪSTINĀŠANU AR 
STOPIŅU NOVADA SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS 

TEMATISKO PLĀNOJUMU
Stopiņu novada dome 2015. gada 10. jūnijā pieņēma lēmumu „Par sabied-
rības iepazīstināšanu ar Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras tematis-
ko plānojumu”.

Sabiedrības iepazīstināšana ar Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras 
tematisko plānojumu notiek no 2015. gada 18. jūnija līdz 16. jūlijam.

Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 2015. gada 15. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 
15.00 Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē Līdumnieku ielā 
3, Sauriešos, Stopiņu novadā, LV-2118.

Ar plānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
stopini.lv/Attīstība/Sabiedrības līdzdalība un pašvaldības darba laikā Stopi-
ņu novada pašvaldībā Institūta ielā 1a, pie ziņojumu dēļa 1. stāvā, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā. Apmeklētājus pieņem attīstības un plānošanas speciāliste 
Inese Pivare apmeklētāju pieņemšanas laikos. 

Rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā Stopiņu 
novada pašvaldībā Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, vai 
ar e-parakstu  elektroniski novada.dome@stopini.lv.

I.Pivare, attīstības un plānošanas speciāliste

PAZIŅOJUMS PAR STOPIŅU NOVADA SAURIEŠU CIEMA 
DAĻAS LOKĀLPLĀNOJUMA 1. REDAKCIJAS PUBLISKĀS 

APSPRIEŠANAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM
Stopiņu novada dome 2015. gada 10. jūnija sēdē pieņēma lēmumu par 
Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma 1. redakcijas nodo-
šanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosa-
kot publiskās apspriešanas termiņu līdz 2015. gada 1. augustam.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties 
Stopiņu novada domes telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, un Sauriešu die-
nas centrā Burtnieku ielā 7-1A, Sauriešos, Stopiņu novadā, sākot ar 2015. 
gada 16. jūniju.

Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 2015. gada 15. jūlijā Stopiņu pa-
matskolas pirmsskolas izglītības iestādē Līdumnieku ielā 3, Sauriešos, 
zālē, šādās grupās:

1) no pulksten 15.00 līdz 16.45 – īpašumi Gaismas, Pludmales, Sīļu, 
Vēju un Kraujas ielā un īpašumi: Fabrika Nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23A, 24, 25, 26 un 35;

2) no pulksten 17.00 līdz 18.45 – īpašumi Malas, Egļu, Medņu, Saules, 
Smilšu, Ezera, Cīruļu un Kalnu ielā; 

3) no pulksten 19.00 līdz 20.45 – Zaļā un Rūpnīcas iela un īpašumi: 
Fabrika Nr. 6, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 un 41.

Mutiskus priekšlikumus iespējams izteikt apmeklētāju pieņemšanas 
laikos attīstības un plānošanas speciālistei, tālr. 67910546 un 27757382.

Priekšlikumus rakstiskā veidā var adresēt Stopiņu novada pašvaldībai, 
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, fakss 67910532, elek-
troniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uz-
vārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma 
nosaukums. Iesnieguma veidlapa pieejama novada pašvaldības vietnē 
tīmeklī www.stopini.lv/Attīstība/Sabiedrības līdzdalība/Lokālplānojumu 
sagatavošana/Paziņojums par Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokāl-
plānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas līdzdalības pasākumiem.

Inese Pivare,  attīstības un plānošanas speciāliste 

Stopiņu novada dome 2015. gada 13. maija sēdē Nr.49 
pieņēma lēmumu 2.1.2. „Par detālplānojuma „Riekstkal-
na ielā 5” izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Smil-
gu iela 2, Dzidriņās, Stopiņu novada daļā”.

Zemes gabala Smilgu iela 2, Dzidriņās, kadastra Nr. 
8096 004 0003, kopējā platība ir 1,203 ha. Detālplāno-
jums īpašuma Smilgu ielā 2, Dzidriņās, pamatos rindu 
māju apbūvi un tās tehniski ekonomiskos rādītājus, pie-
kļūšanu un inženiertehnisko apgādi. 

Nekustamam īpašumam Smilgu iela 2, Dzidriņas, no-
teiktais funkcionālais zonējums ir „Savrupmāju dzīvoja-
mās apbūves teritorijas” (DzS) saskaņā ar Stopiņu novada 
saistošajiem noteikumiem Nr.29 „Stopiņu novada terito-
rijas plānojuma ar 2009. gada grozījumiem grafiskā daļa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Sk. 
1. pielikumu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta at-
tīstības un plānošanas speciāliste Inese Pivare.

Ar detālplānojumu materiāliem var iepazīties Stopiņu 
novada domes tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/pub-

lic/35680.html un turpmāk arī Teritorijas attīstības plā-
nošanas informācijas sistēmā.

Ja nepieciešama papildu informācija, konsultēties ar 
Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciā-
listi Inesi Pivari un izstrādātāju projekta vadītāju Mihailu 
Cheburashinu (e-pasta adrese: mchebur@gmail.com).

1. pielikums
Stopiņu novada domes 13.05.2015. sēdes
 Nr.49 lēmumam 2.1.2. p. 

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

Projekta „Cekules ciema spor-
ta aktivitāšu pieejamības 
uzlabošana” (Nr.14-04-LL39-
L413201-000003) ietvaros 
tika iegādāti un uzstādīti 

jauni āra trenažieri. Projekta 
kopējās izmaksas ir 3541,50 
EUR, ar pievienotās vērtības 
nodokli 4761,35 EUR, tai skai-
tā ELFLA līdzfinansējums 90% 

un Stopiņu novada domes fi-
nansējums 10%.

Uzstādīti kopumā trīs atšķirīgi 
trenažieri ar nosaukumiem – 

„Slēpošana”, „Kāpējs”, „Zirdziņš”, 
kas orientēti uz dažādu fizisku 
kustību trenēšanu. Sportiskie 
ieguvumi paredz dažādu ķerme-
ņu muskuļu grupu stiprināšanu, 
ķermeņa koordinācijas uzlaboju-
mus un attīstītu lokanību.

Trenažieru konstrukcijās iz-
mantotie materiāli ir dažādi metā-
la sakausējumi, ieskaitot nerūsējo-
šo tēraudu, alumīniju un cinkotu 
metālu, kas nodrošina aizsardzī-
bu pret koroziju, nolietojumu un 
vandālismu, krāsojuma pārklā-
jums veicina metālu aizsardzību 
pret apkārtējās vides ietekmi.

informāciju sagatavoja
 Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja

Uzstādīti āra trenažieri Cekulē

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA „RIEKSTKALNA IELA 5” GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMĀ 
SMILGU IELA 2, DZIDRIŅĀS, STOPIŅU NOVADA DAĻĀ
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Sauriešu dienas centrā jūnijā 
ir noslēdzies Stopiņu novada 
domes finansētais projekts 
„Zvanu instrumenta apmācī-
ba dienas centrā „Saurieši””, 
nodarbības vadīja Rihards 
Fridbergs. Nodarbību dalīb-
nieki savas prasmes parādīja, 
uzstājoties koncertos Stopi-
ņu pamatskolā, Sauriešu un 
Upesleju dienas centrā. Zva-
niņu spēles dalībnieki savas 
nodarbības atsāks rudenī, 
kad aicināsim uz nodarbībām 
arī jaunus dalībniekus.

Jūnijā Stopiņu novada domes fi-
nansētajā projektā – „Apmācības 
vecākiem „Kā veicināt bērna at-
tīstību pirmsskolas vecumā”” jau-
nās māmiņas un tēti varēja kon-
sultēties un uzzināt informāciju 
no psiholoģes Kristīnes Dūdiņas 
par bērnu attīstību un tempera-
mentu, pozitīva pašvērtējuma 
attīstību, valodas un komunikā-
cijas prasmju attīstības veicinā-
šanu, prasmju apguvi un atbalstu 
rotaļājoties, emociju pašregulāci-
ju, sociālo prasmju, empātijas un 
gādīguma attīstību, koncentrēša-

nās spēju veicināšanu, uzvedības 
problēmām un veidiem, kā uzla-
bot bērnu uzvedību.

Nevalstiskā organizācija „Pa-
tvērums „Drošā māja””, piesaistot 
sadarbības partneri biedrību „Sa-
biedriskās politikas centrs PRO-
VIDUS”, 2014. gada novembrī 
uzsāka īstenot atbalsta projektu 
„Daudzpusīgi risinājumi sabied-
rības izglītošanai un integrācijai 
3” Stopiņu novada dienas centrā 
„Saurieši”. Projekta norises laiks: 
2014. gada 28. novembris – 2015. 
gada 30. jūnijs. Pašreiz projekts 
ir noslēdzies un dalībnieki ir 
nokārtojuši eksāmenus dažā-
dās latviešu valodas kategorijās, 
bija iespēja nokārtot eksāmenu 
arī Latvijas pilsonības iegūšanai. 
Projekta ietvaros visiem dalīb-
niekiem bija ekskursija pa Stopi-
ņu novadu, noslēguma pasākums 
Brīvdabas muzejā un projekta 
noslēguma pasākums 29. jūnijā 
NVO namā Rīgā. Projekta ie-
tvaros bija iespēja apgūt latviešu 
valodu, piedalīties sarunvalodas 

nodarbībās, iespēja apgūt jaunas 
pamatprasmes un iemaņas: arti-
šoka tehniku, ziepju liešanu, zīda 
apgleznošanu, stikla apglezno-
šanu, dekupāžu, kreatīvo papīr-
mākslu, rotu izgatavošanu.

20. jūnijā visi interesenti varēja 
doties ekskursijā uz Tartu. 70 cil-
vēku apmeklējām AHHA centru, 
planetāriju, 4D kino un devāmies 

ekskursijā pa Tartu. Braucienā 
piedalījās gan bērni, gan vecā-
ki. Bērniem izklaide patika, bija 
iespēja visu apskatīt, aptaustīt, 
izmēģināt, un mājup visi atgrie-
zās ar jauniem iespaidiem par 
redzēto. 

Aija Šibajeva, 
Sauriešu 

dienas centra vadītāja

Lauku atbalsta dienests izslu-
dina atklāta konkursa projek-
tu iesniegumu pieņemšanu 
aktivitātē „Ar lauku tūrismu 
saistītu tūrisma pakalpojumu 
mārketinga aktivitāšu īsteno-
šana”.

12. kārtas projektu iesniegumu 
pieņemšana notiks no 2015. gada 

15. jūlija līdz 2015. gada 14. au-
gustam ar kopējo publisko finan-
sējumu 200 000,00 EUR apmērā.

Pasākuma mērķis ir veicināt 
nelauksaimnieciskās aktivitātes 
lauku teritorijā, attīstot un piln-
veidojot lauku tūrismu un ar tū-
rismu saistītos pakalpojumus un 
infrastruktūru, kā arī ar mārke-
tinga kampaņu palīdzību veicināt 

lauku attīstību, lauksaimniecības 
un lauku tūrisma nozares sadar-
bību, attīstot un popularizējot 
lauku tūrismu lauku vidē.

Aktivitāte tiek īstenota ar Ei-
ropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013. (LAP) 
pasākuma „Tūrisma aktivitāšu 

veicināšana” atbalstu.
Projektu iesniegumus var ie-

sniegt Zemkopības ministrijas 
Klientu apkalpošanas centrā per-
sonīgi: Rīgā, Republikas lauku-
mā 2, 2. stāvā, vai Lauku atbalsta 
dienesta reģionālajās lauksaim-
niecības pārvaldēs elektroniski 
(atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par elektronisko dokumentu no-

formēšanu) vai izmantojot Lau-
ku atbalsta dienesta elektronisko 
pieteikšanās sistēmu (EPS). Re-
ģionālo lauksaimniecības pārval-
žu adreses ir atrodamas mājas-
lapā www.lad.gov.lv. Plašāka in-
formācija, zvanot pa informatīvo 
tālruni 67095000.

informāciju sagatavoja 
Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja

Biedrībām un nodibinājumiem pieejams atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai

Jūnijā noslēgušies vairāki projekti Sauriešu dienas centrā

Dreiliņos, Garās ielas krustojumā 
ar Ērgļu ielu, pabeigta pieturvie-
tu būvniecība. Darbi tika veikti 
pašvaldības budžeta ietvaros, un 
darbu izmaksas ir 10215,63 EUR.

M.Griščenko, 
izpilddirektors

Izbūvētas vēl divas 
pieturvietas 
Garās ielas 
krustojumā 
ar Ērgļu ielu 
Dreiliņos

Stopiņu novada Upeslejās, 
veikalā „LaTS” (Upeslejas iela 
9, Upeslejas, Stopiņu novads), 
tagad ir pieejams jauns pakal-
pojums – skaidras naudas iz-
ņemšana ar „Swedbank” karti. 

„Swedbank” piedāvā pakalpoju-
mu – klients ar savu bankas karti 
var veikalā pie kases izņemt skaid-
ru naudu (līdzīgi, kā norēķinoties 
ar karti par pirkumu). Šādas tirdz-
niecības vietas var pazīt arī pēc 
īpašas uzlīmes uz veikala durvīm.

Latvijā cilvēki arvien vairāk 
maksā ar banku kartēm – 77% no 
visiem darījumiem ar „Swedbank” 
kartēm jau ir norēķini, nevis skaid-
ras naudas izņemšana bankomātā. 
Tomēr privātpersonu ikdienas da-
rījumos skaidra nauda   joprojām 
ik pa brīdim ir vajadzīga. Daudzās 
vietās, kur nav bankomātu, tagad ir 
alternatīva nelielu summu izņem-
šanai no sava konta. 

Savukārt uzņēmumi, piedā-
vājot saviem pircējiem šādu risi-
nājumu, vienlaikus samazina arī 
savas izmaksas par inkasāciju. 

Visu vietu sarakstu, kur pie-
ejams šāds pakalpojums, var at-

rast „Swedbank” mājas lapā sada-
ļā „Kontakti”.

 
Kā notiek skaidras naudas 
izmaksa tirdzniecības 
vietās? 
Skaidras naudas izņemšana tiek 
noformēta kā atsevišķs darījums 
pirms vai pēc iepirkšanās pie tir-
gotāja. Minimālā izmaksas sum-
ma ir 1 cents, maksimālā – 75 eiro.

Klientam ir tiesības veikt vairā-
kus secīgus naudas izņemšanas darī-
jumus. Nauda var tikt izmaksāta gan 
banknotēs, gan monētās. Katram 
darījumam tiek piemērota bankas 
cenrādī noteiktā komisijas maksa. 
Tirgotājam ir tiesības atteikt skaidras 
naudas izmaksu, ja nav iespējams 
nodrošināt tā izpildi, piemēram, nav 
atbilstošas skaidras naudas viņa kasē.

 Lai arī par skaidras naudas iz-
ņemšanu pie tirgotāja ir komisijas 
maksa (0,71 EUR), tā atsver laika 
patēriņu un transporta izdevu-
mus, ja cilvēks brauktu tikai pēc 
skaidras naudas uz bankomātu.

informāciju sagatavoja  
Kristīne Jakubovska,

„Swedbank” komunikācijas
virziena vadītāja 

Tagad arī Stopiņu novada Upeslejās var 
izņemt skaidru naudu ar „Swedbank” karti

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu vairākās aktivitātēs

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma 
„ieguldījumi materiālajos aktīvos”  pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā  “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” notiks 
no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 4. augustam. Pieejamais publiskais finansējums ir  
11 000 000 eUR.

Plašāku informāciju par projektu iesniegšanu lasiet: 
http://www.stopini.lv/public/37760.html 

informāciju sagatavoja ilze Kļaviņa, projektu vadītāja
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Jauks jūnija rīts, kad dāsni 
sildoša saulīte ripot ripo pa 
zemes virsu. Mūsu novada 
ļaudis, Ulbrokas bibliotēkas 
vadītājas Daigas Brigmanes 
rosināti un Stopiņos iemīļotās 
Janīnas Kursītes iedvesmoti, 
dodas Zemgales virzienā, lai 
meklētu vienreizējo, unikālo 
un neatkārtojamo šajā Latvi-
jas novadā.

Zemgales daba sagaida atbraucē-
jus ar savu plašumu – ja labības 
tīrumi, tad gandrīz otru malu ne-
redz, ja rapšu lauki, tad acis no-
reibst no dzīvespriecīgās krāsas –  
ir gan vējam, kur pamatīgi ie-
skrieties, gan cilvēku domas rod 
plašu lidojumu. Par to pārliecinā-
mies ikvienā sava apmeklējuma 
objektā.

Zemgales kolorīta meklēju-
mus sākam ar viesošanos Latvi-
jas valsts pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes dzimtas mājās „Auči”. 
Ekskursijas vadītāja Ineta dzīvi 
un izjusti atklāj Čakstes dzim-
tas vēsturi. Māja ir Jāņa Čakstes 
dzimtas īpašums, kas par per-
sonīgiem līdzekļiem tiek jopro-
jām atjaunota, apkārtne rūpīgi 
kopta. Nelielā piemiņas istabā, 
kur gan nekas autentisks nav sa-
glabājies, tiek nodots galvenais 
vēstījums šodienas cilvēkiem –  
par izcilu personību, kas plaši 
domāja un vērienīgi rīkojās. At-
vadoties esam ieguvuši krietnu 
lepnuma devu par to, kas mums 
patiešām ir vērtīgs. Ir zināms, ka 
pirmā Latvijas valsts veidotāja 
Jāņa Čakstes dzimtai piederošās 
mēbeles un 1922. gada Latvijas 
Satversmes stenogrammas, ku-
rās Satversmes sēdes vadīja pats 
J.Čakste, atrodamas arī Stopiņu 
novadā.

Tālāk ceļš ved uz Svētes maizes 
ceptuves veikaliņu. Šeit maizes 
cepšanai un citu našķu pagatavo-
šanai tiek izmantotas bioloģiskas 

izejvielas. Tātad viens no Zemga-
les brīnumiem ir maizes smarža 
un garša.

Nerodot nevienu ceļa norādi, 
jo tas nav oficiāls muzejs, atro-
dam ceļu uz viena no šī gada 
atslēgas cilvēka dzimtajām mā-
jām. Mēs dodamies godināt As-
pazijas piemiņu uz viņas bērnī-
bas mājām „Daukšas”. Skaistajā 
tumšsarkano ķieģeļu mājā tagad 
saimnieko Bratkus ģimene, kas 
māju savulaik iegādājās izsolē. 
Ģimene māju palēnām atjauno, 
restaurē. Aspazijas gars visvairāk 
jūtams otrajā stāvā, kur iekārtota 
Aspazijas memoriālā istabiņa ar 
tā laika mēbelēm – mazu gultiņu, 
plauktiem, senlaicīgu kumodi. 
Lietas gan nav piederējušas pašai 
Aspazijai. Istabiņā var aplūkot 
Aspazijas fotogrāfijas un pār-
šķirstīt kādu dzejas krājumu vai 
vienkārši baudīt ainavu pa logu 
uz plašajiem Zemgales līdzenu-
miem, kādus tos reiz vērojusi arī 
topošā dzejniece.

Esam pateicīgi Bratkus ģi-
menei, kas, nebūdami Aspazi-
jas radinieki, novērtē šīs vietas 
kultūrvēsturisko unikalitāti, jo 

tādas sajūtas var iegūt tikai šeit –  
„Daukšās”. Zemgales vērtība ir 
tās cilvēki, kas domā tālāk, plašāk 
un arī rīkojas.

Zaļenieku jeb Zaļā muiža, kā 
vietējie joko, jo dzīve šeit zaļa, 
sagaida ar savām vecajām mūra 
sienām, kuras vēl gaida savu res-
taurāciju. Muižā šobrīd mitinās 
Zaļenieku Komerciālā un amat-
niecības vidusskola, kurā pro-
fesionālās gudrības un prasmes 
apgūst automehāniķi, elektriķi, 
restauratora asistenti, klientu 
apkalpošanas speciālisti, grāmat-
veži, augkopības tehniķi, pavāri, 
mūrnieki. Arodskolas skolotāja 
Līga ar lepnumu rāda saglabātās 
oriģinālās kāpņu margas, grīdas, 
parketu, durvju eņģes, griestu 
gleznojumu, izvadā pa muižas 
parku, stāsta arī Zaļeniekos dzī-
vojošas leģendas.

Gardu Zemgales niansi iegūs-
tam atpūtas kompleksā „Granti-
ņi”. Pusdienojam atklātā nojumē, 
ļaujoties laiskam karstas jūnija 
dienas mieram. Šodien ir vasara!

18. gadsimtā celtās Vilces 
muižas ēku kompleksā skatāma 
muižas kungu māja, kuras ieejas 

durvju portālu rotā Medemu – 
Keizerlingu ģerbonis. Muižā dar-
bojas Vilces pamatskola ar ne-
daudz vairāk kā 100 skolēniem. 
Vēsturiskās telpas dod skolai īpa-
šu, radošu auru. Šķiet, ka mājīgā 
skolotāju istaba strāvo mierīgu 
pārliecību, ka šeit strādā visla-
bākie skolotāji. Turpat, krietni 
sakuplojis, domājams, 1937. gadā 
Latvijas valsts prezidenta Kārļa 
Ulmaņa stādītais ozols.

Blankenfeldes muiža pirmo 
reizi minēta jau 15. gadsimtā, kad 
to no vācu ordeņa nopirka grāfs 
Medems. No 1920. gada līdz 20. 
gadsimta deviņdesmitajiem ga-
diem muižā darbojās pansionāts. 
2007. gadā muiža nonāca pašrei-
zējā saimnieka rokās. Tajā pama-
zām atgriežas iepriekšējais krāš-
ņums. Tiek atjaunots skaistais 
muižas parks, jau ir rekonstruēts 
stallis, un rit muižas vārtu mājas 
restaurācijas darbi.

Neizpaliek muižas saimnieka 
Valda Jākobsona privātās zvanu 
kolekcijas apskate. Izstādīts ap-
mēram 1000 gan paša kolekcio-
nāra no tālām zemēm atvesto, gan 
draugu dāvināto, gan antikvari-

ātos atrasto zvanu. Īpaša uzmanī-
ba tika pievērsta retajam „Liepājas 
metalurga” 120 gadu jubilejas zva-
nam, Jāņa Stradiņa dāvinātajam 
unikālajam sava tēva profesora 
Paula Stradiņa galda zvanam. 
Atvadoties no Blankenfeldes, ņe-
mam enerģiju no ievērojamākā 
muižas koka, kas ir vairāk nekā 
370 gadu vecs osis ar četru metru 
apkārtmēru. Enerģiju laikam sa-
ņem arī cilvēki, kas grib atdot se-
najai muižai tās bijušo spožumu, 
jo piepildīt savus mūža sapņus ir 
svētīgs darbs.

Dienas noslēgumā viesojamies 
lauku mājā „Blūdži”, kur saimnie-
ko mājražotāju Mālkalnu ģimene. 
Izmantojot vietējās izejvielas, tiek 
siets siers, gatavoti dārzeņu salāti 
un dažādi konservējumi. Saim-
niecei Inārai Mālkalnei ir ne vien 
gudra galva, čaklas rokas, bet arī 
atraktīvas stāstnieces talants. Tā 
mēs uzzinām, ka sieru gatavo-
šanas idejas autors ir toreiz tikai 
17 gadus vecais Ināras dēls Jānis. 
Jančuks, kā mamma mīļi saka, 
ģimenes krīzes situācijā neparko 
nav gribējis doties darba gaitās uz 
ārzemēm, bet meklējis, atradis un 
pārliecinājis visu ģimeni par citu 
un uz vietas rodamu risinājumu. 
Apņēmība, darbs un lielā atbildī-
bas sajūta par paveiktā kvalitāti 
ir devuši rezultātu. Smejot Ināra 
saka, ka viņus dēvējot par siera 
magnātiem, arī Briselē jau pazīs-
tot Mālkalnu siera garšu.

Sātīgos sierus nobaudījuši, par 
saimnieces stāstiem nopriecāju-
šies, saimniekiem panākumus un 
izdošanos novēlējuši, dodamies 
Bauskas virzienā, kur viesnīcā 
baudām naktsmieru.

Raksta turpinājums būs lasāms 
„Tēvzemītes” augusta numurā.

Ekskursijas apraksts un fotogrā-
fijas pieejamas: http://www.stopi-
ni.lv/public/31161.html. 

Aija Sausiņa, 
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre 

Zemgales kolorīta meklējumi kopā ar Janīnu Kursīti

Norisinājies „Grafity 
mākslas konkurss”
Šī gada 3. jūnijā dienas centrā 
„Ulbroka” norisinājās „Grafity 
mākslas konkurss” jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 
kuri pierādīja sevi kā mūsdie-
nīgus māksliniekus, un katrs 
no viņiem rādīja savas prasmes 
grafiti skicēšanā un veidošanā. 
Konkursa uzvarētājs ir Roberts 
Podgaiskis, un viņa grafiti māks-
las darbu var apskatīt dienas cen-
trā „Ulbroka”. Pateicamies visiem 
dalībniekiem, kuri piedalījās 

konkursā. Konkursa norisi var 
apskatīt: http://www.stopini.lv/
public/37724.html.

Kultūras un tradīciju 
vakars kopā ar brīvprātīgo 
jaunieti no Spānijas
5. jūnijā brīvprātīgais jaunietis 
Kristiāns Sančess Lopess kopā 
ar citiem brīvprātīgajiem jaunie-
šiem no Spānijas – Lailu Ferran 
Sole un Roser Seperas Ribas – va-
dīja spāņu kultūras un tradīciju 
vakaru dienas centrā „Saurieši”. 
Pasākuma laikā notika konkurss 
par Spāniju, spāņu ēdienu degus-
tēšana (gaspačo, čorizo, torrihas, 
tortilas) un spāņu (kastīliešu un 
katalāņu) dziesmu dziedāšana un 
deju dejošana. Liels paldies vi-
siem brīvprātīgajiem, kuri pieda-
lījās šajā pasākumā un piesātināja 
to ar Spānijas noskaņu.

Turpinās projekts „Stopiņu 
novada jaunieši PAR 
Neformālo izglītību”
Jūlijā turpināsies neformālās iz-
glītības projekts „Stopiņu novada 
jaunieši PAR Neformālo izglī-
tību” dienas centrā „Upeslejas”, 
un aktivitātes notiks kartu jūlija 
sestdienu. Sāksim aktīvi darbo-
ties pulksten 12.00. 

Projektā uzzināsim daudzas 
jaunas un interesantas lietas, ku-
ras, iespējams, pirmstam nezinā-
jām...

Uzzināsim, kas ir neformālā iz-
glītība, ko tā var mums sniegt un 
kāds no tās ir labums. 

Iepazīsim savus Stopiņu nova-
da vienaudžus, kā arī jautri un 
lietderīgi pavadīsim laiku kopā ar 
draugiem. 

Dalībnieku vecums: 13–25 
gadi. 

„Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2015. gadam valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros”.

Jauniešiem
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Monreālas Latviešu sabiedris-
kais centrs kopā ar Vītolu fon-
du jau vairākus gadus Latvijas 
skolām organizē ekskursiju 
maršrutu konkursu „Pētīsim 
un izzināsim Latvijas vēstu-
ri”, labākajiem projektiem 
piešķirot finansiālu atbalstu. 
Šogad arī Stopiņu pamatsko-
la piedalījās šajā konkursā un 
no 200 iesniegtajiem darbiem 
ierindojās to 80 skolu skaitā, 
kuras saņēma naudas balvu 
ekskursijai.

Tā 21. maijā 6.–8. klašu skolēni 
devās realizēt savu projektu „Lik-
teņupes Daugavas krastos”, iepa-
zīstot vēsturiskās vietas Koknesē 
un Lielvārdē.

Koknese – senā latgaļu apdzī-
votā zeme, vēlāk vācu krustnešu 
uzceltā pils un viduslaiku Hanzas 
pilsētu locekle, tagad skaists un 
sakopts mūsdienu ciemats, kur 
ciena un lepojas ar tā vēsturi.

Mūsu ekskursijas mērķis – 
Kokneses pils senāk un tagad. 

Informācijas centrā apskatām 
viduslaiku pils maketu, un iztēlē 
skolēni var iztēloties, cik varena 
tā ir bijusi stāvajā Daugavas kras-
tā. Kad esam pilsdrupās – nav 
stāvā krasta, jo Daugavas ūdeņi 
skalojas pie pašiem pils mūriem. 
Pilsdrupas apskatot, jāievēro 
drošības noteikumi, jo 800 gadu 
senie mūri drūp. Redzam pils te-
ritorijā rosāmies strādniekus, tiek 
veikti nostiprināšanas un labie-
kārtošanas darbi. Vasarā pilsdru-
pas apmeklē ļoti daudz interesen-
tu. Vakaros, kad pils tiek izgais-
mota, var izjust īpašas emocijas.

Likteņdārzs – tautas dāvana 
Latvijai. Likteņdārzā mēs pie-
minam mūsu tautas pagātni un 
smeļamies spēku nākotnei. Nav 
svarīgi, kādas tautības esam – mēs 
visi piederam Latvijai, un mēs pie-
minam tos cilvēkus, kurus Latvija 
ir zaudējusi. Kaut arī līņāja pa-
vasarīgs lietus, nevienam nebija 
auksti izstaigāt Likteņdārza takas, 
uzklausīt gides stāstījumu gan par 
tā tapšanu, gan par tā nākotni.

Lielvārde – arī tā ir sena ap-
dzīvota vieta Daugavas krastā, 
kur kādreiz ir bijusi līvu koka 
pils, bet vēlāk vācu krustnešu 
mūra pils. Mūsu mērķis ir iepa-
zīt latviešu teiku par Lāčplēsi. 
Apmeklējam Andreja Pumpura 
muzeju un piedalāmies impro-

vizētajā rakstnieka biogrāfijas 
attēlojumā un eposa „Lāčplēsis” 
varoņu raksturu iepazīšanā.

Diena pagāja nemanāmi – 
skaistie dabas skati kopā ar vēs-
turisko notikumu klātesamību 
skolēniem deva daudz pozitīvu 
emociju, jaunas zināšanas un iz-

pratni par vēsturisko notikumu 
saikni ar mūsdienām.

Ekskursijas foto skatāmi: http://
www.stopini.lv/public/37701.html. 

Anita Martinsone, 
vēstures 

skolotāja

4. jūnijā, kad skolā jau viss 
bija beidzies, Ulbrokas vidus-
skolas skolēnu padome devās 
pelnītā kultūras un vēstu-
res ekskursijā uz „White Star 
Line” – lielāko kuģa „Titāniks’’ 
ceļojošo izstādi. 

Ceļojums sākās septiņu skolēnu 
padomes pārstāvju sastāvā, ku-
riem piešķīra tā laika pasažieru 
identitātes. Pēc kāda brīža mums 
jau stāstīja, kad radās ideja par 

diviem lielajiem kuģiem – tra-
ģisko, iespaidīgo „Titāniku” un 
uzticamo dvīņubrāli „Olimpija”. 
1909. gadā ūdenī tika ielaists dvī-
ņubrālis „Olimpija”, kurš kuģoja 
20 gadu, bet „Titāniks” devās jūrā 
tikai pēc trijiem gadiem (1912. 
gada 10. aprīlī), kad  bija uzlabots 
pašos sīkumos. Mediji, inženie-
ris, kuģa idejas radītāji un daudzi 
citi jau bija izklieguši skaļu frāzi 
par „Titānika” nenogremdējamī-
bu, tomēr vairākas sakritības un 

daži neapzināti defekti  „Titāni-
ku” nogremdēja 1912. gada 15. 
aprīlī, kad tas ietriecās aisbergā, 
un sapnis par mīkstajiem paklā-
jiem, kuri klājuši 1. klases gai-
teņus, 3. klases augļu traukiem, 
kapteiņa prasmi un skaistajām 
telpām, kleitām un sīkumiem no-
vēlās jūras dibenā, kur tas guļ vēl 
šobaltdien. 

Pēc šīs skaistās vēstures iz-
pētes devāmies uz „Rīgas Bir-
žu”, kur apskatījām „Provansas 

valdzinājuma” mākslas darbus, 
Austrumu smalkos traukus, au-
dumus un skulptūriņas, Rietumu 
gleznas un skaistos pagājušo gad-
simtu augstmaņu traukus.  Pēc 
mākslas darbu apskates mums 
bija laiks doties mājās un  vēlreiz 
noskatīties Holivudas versiju par 
vareno „Titāniku” – tagad slave-
no mīlas stāstu skatīsimies jau 
ekspertu acīm.

Eleonora Balode, Ulbrokas vidus-
skolas skolēnu padomes pārstāve 

Sirsnīgi pateicamies visiem, 
kas bija kopā ar mums piemi-
ņas brīdī Ulbrokas meža ka-
pos Represēto piemiņas vietā 
šā gada 14. jūnijā, lai godinā-
tu 1941. gada traģisko noti-
kumu upurus.

Piemiņas vietā noliktie ziedi un 
laikabiedru atmiņas ir tikai niecī-
ga daļa to sāpju un ciešanu priek-
šā, kas iet pāri vienam cilvēka 
mūžam. 
Mūsdienu nedrošajā pasaulē ir 
ļoti svarīgi ticēt, ka nekas tamlī-
dzīgs vairs neatkārtosies. 

Stopiņu novada 
Politiski represēto biedrība

Fotogalerija: http://www.stopini.
lv/public/37753.html?t=foto.

Piemiņas 
brīdis 
politiski 
represētajiem

Liels bija „Rūķēnu” grupas pār-
steigums, kad PII „Pienenīte” 
administrācija piešķīra „Rūķē-
nu” grupai nomināciju „Veik-
smīgāk organizētais grupas 
darbs 2014./2015. m.g.” un dā-
vāja balvu – ekskursiju.

Tā kā šajā pavasarī tika radīta 
interese par kukaiņu dzīvi, bal-
vā iegūto ekskursiju saplāno-
jām uz LU Botānisko dārzu –  
ciemos pie taureņiem.

Botāniskais dārzs mūs sa-
gaidīja rododendru pilnā 
plaukumā. Saulītes pavadīti, 
izstaigājām skaisto parku, vē-
rojot ziedošos augus, kuri ir 
atceļojuši pie mums no citām 
zemēm un te ir labi iejutušies.

Pirms tikšanās ar taureņiem 
iegājām palmu mājā, lai re-
dzētu majestātiskos un gigan-
tiskos augus, ieraudzījām arī, 
kādā kokā aug lauru lapas, 
kuras mūsu māmiņas liek klāt 

ēdienam, to gatavojot.
Ilgi gaidītais mirklis pienā-

ca ar to, ka taureņu mājas gids 
deva norādījumus, kas jāievēro 
spārnoto draugu pasaulē. Ie-
ejot mājā, mūs pārsteidza lieli, 
mazi, krāsaini gan lidojoši, gan 
uz augu lapām sēdoši taureņi. 
Tos vajadzēja vērot ļoti uzma-
nīgi, jo viens liels tauriņš, kādu 
mūsu dabā nav iespējams no-

vērot, bija nosēdies pat uz celi-
ņa. Notupušies „Rūķēni” to ļoti 
uzmanīgi vēroja. 

Ekskursijas turpinājumā gids 
mūs uzaicināja nostāties pie 
inkubatora, kad tā durvis atvē-
rās, ieraudzījām rindiņā sakār-
tas kūniņas, kuras uz taureņu 
māju atsūta no tropiem. Kad 
kūniņas plīsīs, no tām pa visu 
taureņu māju lidos neredzēti 

spārnaiņi. Tāpat kā pūčtaure-
nis, kurš, kad izpleš spārnus, 
ir līdzīgs pūcei. Paslēpušies za-
ros, kautrīgi tupēja divi mazi 
putnēni. Pateicoties gidam un 
mājot ardievas visai dzīvai ra-
dībai, „Rūķēni”, priecīgu emo-
ciju pārņemti, devās mājup. 

Lidija Gaiķena un 
Gunta Baumane,

„Rūķēnu” grupas skolotājas

„Rūķēnu” grupas ekskursija uz LU Botānisko dārzu

Kultūrvēsturisks piedzīvojums uz „Titānika”

Ekskursija „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”

Likteņdārzā
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„Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu,
Saule sienu kaltēdama,
Bite ziedus lasīdama.”
(L.t.dz.)

Mēs esam bagāti ar diženām 
un latviskām tradīcijām, un, 
tuvojoties Līgo un Jāņu die-
nai, jau daudzus gadus, ievē-
rojot ticējumus, daudzinot 
latviešu tautas tradīcijas, mā-
cot tās bērniem, organizējam 
ielīgošanas pasākumus mūsu 
iestādē. 

Šajā mācību gadā mūsu lielajā 
„Pienenītē”, mūsu filiālē pie ma-
zajiem „Ķipariem” un „Ezīšiem”, 
ielīgošanas pasākumi sākās jau 
16. jūnijā – saulītes apspīdēti un 
skaistu vainagu rotāti, līgojām 
āra pagalmā ar mūzikas skolotā-
ju Elīnu, audzinātāju Karīnu un 
auklītēm Ivitu un Genefu.

Nākamajā dienā saulīte bija vē-
līga un ar mazākajiem bērniem 
varējām līgot āra pagalmā, pļavā, 
kur šopavasar Ekoskolas projek-
ta ietvaros iestādījām ozoliņu, ko 

arī daudzinājām, to apdziedot.
Bija sanākuši mazie līgotā-

ji ar skaistiem ziedu vainadzi-
ņiem, dažiem puišiem čaklākie 
vecāki bija sapinuši arī kuplus 
ozolu vainagus. Ar Līgo svētku 
tradīcijām bērnus iepazīstināja 
mūzikas skolotāja Līga, atrodot 
pļavā Pieneni – mūzikas skolo-
tāju Kristīni. Mazajām meitenēm 
bija tik bagātīgi ziedu vainadziņi, 
ka drīz vien uz pļavu atlidoja arī 
Bite. Visi kopīgi devāmies rotaļās, 
dejās, kā arī noskaidrojām, kādus 
darbus jāpaveic līdz Jāņu dienai.

Pēc lustīgas dejošanas un dzie-
dāšanas mazie līgotāji iestiprinā-
jās ar cienastu – Jāņu sieru, speķa 
pīrādziņiem un kvasu.

Ar lielākajiem mūsu „Pienenī-
tes” bērniem Līgo dienas tradīci-
ju, deju un rotaļu apgūšana noti-
ka Lielajā iestādes zālē, jo, kā jau 
pirms Jāņiem, uzlija lietutiņš.

Arī lielākajiem „Pienenītes” 
bērniem mūzikas skolotāja Līga 
mācīja Līgo tradīcijas, dziesmas, 
atrodot turpat pļaviņā Pieneni – 
mūzikas skolotāju Kristīni, un arī 
šajā dienā Bite „sajuta” vainagos 

No 3. līdz 5. jūlijam Valmierā 
un Cēsīs norisināsies Latvijas 
Jaunatnes vasaras olimpiāde –  
valsts mēroga sporta sacensī-
bas, kurās piedalīsies novadu 
un republikas nozīmes pilsē-
tu komandas. Šogad dalībai 
olimpiādē tika pieteikts re-
kordliels dalībnieku skaits – 
vairāk nekā 3000 jauno spor-
tistu no 86 pašvaldībām.

3. jūlijā plkst. 21.30 Valmieras 
estrādē notiks Latvijas Jaunat-

nes vasaras olimpiādes atklā-
šanas ceremonija. Olimpiādes 
atklāšana sāksies ar delegāciju 
parādes gājienu plkst. 20.00 no 
stāvlaukuma pie Valmieras Kul-
tūras centra uz Valmieras estrādi.

Atklāšanas ceremonijas laikā 
tiks akcentēts, ka Valmiera un 
Cēsis ir pasaules līmeņa sportistu 
kalve. Klātesošos uzrunās Latvijas 
Olimpiskās komitejas prezidents 
Aldons Vrubļevskis, Valmieras 
pilsētas pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Jānis Baiks un Cēsu no-

vada domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs. Pasākumu vadīs Val-
mieras drāmas teātra aktieri Ieva 
Puķe un Mārtiņš Meiers. Ikvienu 
klātesošo ar muzikālu sveicienu 
priecēs grupa „Astro’n’out”.

Aicinām valmieriešus un pil-
sētas viesus apmeklēt olimpiādes 
atklāšanas ceremoniju, kā arī at-
balstīt sportistus sacensībās.

Olimpiādē kopumā tiks izcīnīti 
236 medaļu komplekti 26 sporta 
veidos, kā arī florbolā, kas šogad 
izvēlēts kā papildu sporta veids. 

Valmierā norisināsies šādi sporta 
veidi: badmintons, bokss, futbols, 
handbols, peldēšana, svarcelšana, 
vieglatlētika, mākslas vingrošana, 
volejbols un pludmales volejbols. 
Savukārt Cēsīs – basketbols, cīņa, 
džudo, galda teniss, loka šauša-
na, paukošana, MTB un šosejas 
riteņbraukšana, tekvondo un te-
niss. Burtnieku novadā notiks 
sacensības burāšanā, golfā un 
BMX riteņbraukšanā, bet Kocēnu 
novadā – jātnieku sportā, regbijā 
un triatlonā. Sacensības airēšanā 

norisināsies Jūrmalā, smaiļošanā 
un kanoe – Limbažu novadā, šau-
šanā – Valkas novadā, bet sporta 
vingrošanā – Rīgā. Sacensības 
florbolā norisināsies Līgatnē.

Līga Tarbuna, 
Valmieras Kultūras centra sabied-

risko attiecību vadītāja
No Stopiņu novada olimpiādē pie-
dalīsies un par medaļām sportisti 
cīnīsies – handbolā, florbolā, peldē-
šanā, triatlonā un vieglatlētikā.

A.Veipa, Ulbrokas 
sporta kompleksa vadītāja

Jūlijā Ulbrokas 
sporta kompleksā 
sporta komandu 
treniņi nenotiek
Ulbrokas sporta komplekss 
informē, ka sakarā ar remont-
darbiem, sporta treneru at-
vaļinājumiem un peldbasei-
na ikgadējo tehnisko apkopi 
jūlijā nenotiks treniņi šādos 
sporta veidos: handbolā, vo-
lejbolā, basketbolā, džudo, 
florbolā bērniem, futbolā bēr-
niem, peldēšanā.

Treniņi atsāksies augustā, par 
konkrētiem treniņu atsākšanās 
datumiem lūgums sazināties ar 
sporta veidu treneriem, kontakt-
informācija: http://www.stopini.
lv/public/35085.html. 

Stopiņu peldbaseinā tiks veikta 
ikgadējā tehniskā apkope, Ulbro-
kas sporta kompleksā norisināsies 
remontdarbi, tāpēc Ulbrokas spor-
ta komplekss  apmeklētājiem   būs 
slēgts no 6. jūlija līdz 2. augustam. 
Gaidīsim jūs atkal jaunajā sezonā!

A.Veipa, Ulbrokas sporta 
kompleksa direktore

20. jūnija rītā Sauriešos, spor-
ta laukumā pie Stopiņu pa-
matskolas, pulcējās jaunieši 
un bērni, lai sportiski pavadī-
tu dienu.

Notika sacensības volejbolā, fut-
bolā un strītbolā. Individuāli 
katrs dalībnieks varēja izmēģināt 
savus spēkus šaušanā ar katapul-
tu un, cik tālu spēj, „vilkt gumiju”, 
šīs aktivitātes nodrošināja biedrī-
ba „Reāls piedzīvojums”. 
Paši mazākie sporta spēļu dalīb-
nieki atpūtas brīžos varēja atpūs-
ties, izklaidējoties LGK piepūša-
majā atrakcijā.
Kā mums gāja, var apskatīt: http://
www.stopini.lv/public/37772.
html?t=foto. 
Uz tikšanos nākamajās sporta 
spēlēs!

A.Vaičulens, I.Skrastiņa

Ielīgošanas pasākumi PII „Pienenīte”…
esošo ziedu smaržas. Pārsteigums 
bija liels, kad ziņkārības mākta, 
pēkšņi uzradās čigāniete – audzi-
nātāja Marika, kas devīgi zīlēja 
nākotni katram, kas vēlējās. Lus-
tīgos Līgo dančus bērniem mācī-
ja deju skolotāja Aiga.

Ar lustīgu noskaņu dziesmas 
dziedot un ticējumus apspriežot, 
bērni kopā ar audzinātājām un 
auklītēm devās uz grupiņām. 

Ir patiess prieks un lepnums, ka 

mūsu „Pienenītes” audzēkņiem 
mācām latviešu tautas tradīcijas, 
gadskārtu ieražas un aicinām tās 
nodot un ievērot katrā ģimenē.

Paldies mūsu radošajām un 
izdomas bagātajām mūzikas un 
deju skolotājām par radošu pie-
eju latviešu tradīciju nodošanā 
mūsu bērniem!

Santa Šika,
Pii „Pienenīte” vadītājas vietniece 

metodiskajā jomā

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē startēs arī Stopiņu novada sportisti

Sporta diena Sauriešos



11“tĒVZEMĪtE“
PieKtDieNA, 3. jŪLijS, 2015.

Markusu Dambergu, Marku Semjonovu, 
Mārtiņu Moiseju, Nazarovu Ivanovski, 

Lukasu Rumku, Verneru Apši, 
Elīnu Žugru, Marku Sokolovu, 

Darinu Darju Sirkinu, Heidiju Grintāli, 
Haraldu Šmauksteli, Dominiku Garkalnu, 

Diānu Šulti, Aleksu Grebņovu, 
Edmundu Erbertu Zujānu, Žani Bandu, 

Marku Kostjuku, Markusu Kapteini, 
Mariju Butorinu, Linardu Birzenbergu, 

Matīsu Peipiņu, Oskaru Staškeviču.

STOPIŅU NOVADA DOME SVEIC VISUS CITUR 
REĢISTRĒTOS 2015. GADA PIRMAJOS SEŠOS MĒNEŠOS 

DZIMUŠOS STOPIŅU NOVADA  
MAZUĻUS UN VIŅU VECĀKUS!

„Ir jābūt ļoti, ļoti lielam,
Lai kaut kur nekļūtu tu mazs; 
Bet vajag arī būt tik mazam,
Lai paliek neaizsniegts kaut kas.” 
(Dz. Rinkule-Zemzare)
Populārajai latviešu rakstniecei Dzid-
rai Rinkulei-Zemzarei (8.07.1920.–
4.11.2007.) šogad paliktu deviņdesmit 
pieci gadi. Šķiet, ka ar šo, pārsvarā bērnu 
grāmatu, autori ik pa laikam iepazīstas 
aizvien jaunas paaudzes. Daļai no mums 
viņa palikusi atmiņā kā rakstniece un savu 

grāmatu ilustratore, kas stāsta par dzīvniekiem grāmatās „Zuzīte”, 
„Lielais Munks, draiskulis Pīks un pārējie”, „Dzīvais koks”, „Mazulīši” 
un citās. Autore rakstījusi arī dzeju pieaugušajiem Ulbrokas bibliotēkā 
pieejamajās grāmatās „Zvirgzdi” un „Jūras zvirgzdi”. 
  Rakstnieces literāri radošo gājumu piedāvājam izstādē „Dzīvās da-
bas pazinēja”. 

Lai gan audzis trūcīgā zvejnieku ģimenē, Augusts Dombrovskis 
(28.07.1845.–13.11.1927.) sasniedzis to 
garīguma un mecenātisma pakāpi, kas 
savulaik kalpojusi un vēl aizvien kalpo 
sabiedrībai. Viņa celtais kultūras nams 
„Ziemeļblāzma” vairākkārt piedzīvojis 
atdzimšanu. Augusta Dombrovska dar-
bus aizvien vajājušas neveiksmes, taču ar 

savu gribasspēku viņš pierādījis, ka spēj izdarīt šķietami neiespējamo. 
Vairāk par viņu un viņa darīto iespējams uzzināt Ulbrokas bibliotē-
kas tematiskajā izstādē „Uzņēmēja, mecenāta, autodidakta Augusta 
Dombrovska zelta sirds”.

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas va-
saras darba laiks no 1. jūlija līdz 17. au-
gustam:
Pirmdienās 11.00 – 19.00
Otrdienās 10.00 – 17.00
Trešdienās 12.00 – 17.00
Ceturtdienās 11.00 – 19.00
Piektdienās 10.00 – 17.00

Ulbrokas bibliotēkas pasākumi jūlijā

Sauriešu bibliotēkas pasākumi jūnijā

Sauriešu bibliotēkā jūlijā divas izstādes
• Rakstniecei Annai Skaidrītei Gailītei – 75
• Dramaturgam Jānim Jurkānam – 65

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš, 
Kas bez saules nevar augt. 

Saule, mīlestība – abas 
ļauj tam atraisīties, plaukt. 
Tēvs un māte – otra saule. 

Lai tā ilgi nenoriet, un, 
lai, mīlestības radīts, 

bērniņš gaismas ceļu iet.
(P.Bārda)

2015. gada jūnijā Stopiņu novadā reģistrēti pieci 
jaundzimušie – divi zēni un trīs meitenes. Divkāršs 

sveiciens dvīņu Edvarta un Zanes Zommeru vecākiem. 
Sveicam Sofiju Ivanovu, Alisi Griezni, 

Arturu Krasnopjorovu un viņu vecākus! 

2015. gada jūnijā Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas divas laulības un 
svinētas zelta kāzas.

Apsveicam jaunās ģimenes!  

SVEICAM JUBILEJĀ! 

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,

Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista,

Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,

Kas neapsūb un vējos nepazūd!
 (K.Apškrūma)

Jāni Lazarevu, Juri Tkačiku, Jāni Ozolu,
 Antoniju Mironovu, Līviju Nosovu, Ulimu Sudniku, 

Ņinu Eltermani, Feofanu Antonovu.
Vēlam jums veselību un daudzus saulainus gadus!

 
1. augustā plkst. 12.00 

Līgo parka estrādē
Viesojas Ditas Balčus teātris 

ar izrādi bērniem

„Pepija 
Garzeķe”

Garzeķes jaunkundze ir nepa-
rasta meitene. Viņa ir sirsnī-
ga un mīļa, viņa ir kareivīga 
un pašpārliecināta. Viņa ir arī 
skumja. Viņas ģimene ir mīļie 
draugi – rotaļlietas un viņas 
stāsts par māmiņu Eņģeli.... 
Viņa ir draudzīga, dzīvesprie-
cīga un vienmēr priecājas ie-
pazīties ar jauniem draugiem, 
tāpēc – laipni lūgti!

Lomās: Egija Silāre, Jānis Mūr-
nieks vai Kristaps Ķeselis, Eli-
zabete Balčus vai Kristiāna 
Abiļeva, Atis Bētiņš vai Enriko 
Avots, Armands Berģis
Komponists: Mārtiņš Brauns
Scenogrāfe: Ināra Gauja
Režisore: Dita Balčus

Ieeja uz pasākumu bērniem un 
pieaugušajiem: 2,00 eiro

Trūcīgajiem, 
maznodrošinātajiem bērniem, 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, 

aizbildniecībā un aizgādībā 
esošajiem bērniem, bērniem – 

invalīdiem ieeja par brīvu! 
Darbosies kafejnīca

Koncerts

„Pūtēju orķestri valšu ritmos 
un ne tikai…”

Ieeja brīva!

Pēc koncerta – videozaļumballe kopā ar dīdžeju Daini
Ieeja uz zaļumballi – 3,00 eiro

Sestdien, 4. jūlijā, 
plkst. 20.00 Līgo parkā

ikgadējā pasākuma
 „RAKStU ZĪMeS LĪGO PARKĀ” 

ietvaros

18. jūlijā plkst. 11.00 Līgo parka estrādē viesojas
Liepājas Ceļojošais leļļu teātris MASKA

ar leļļu teātra izrādi bērniem
„KLIŅĶĪŠA PIEDZĪVOJUMI”

Pēc izrādes – rotaļas bērniem kopā ar pasaku varoņiem
Ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 2,00 eiro

Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā 
esošajiem bērniem, bērniem – invalīdiem ieeja par brīvu!

Darbosies kafejnīca

18. jūlijā plkst. 19.00 
Līgo parka estrādē

viesojas Baltinavas amatierteātris „Palādas”
ar izrādes

 „Antons un Anne” 3. daļu – 
„Antons izklaidējas”

Izrādē vērosim, kā Anna ar etnogrāfisko ansambli dodas uz 
festivālu Rīgā, bet Antons ar Pēteri sāk baudīt dzīvi pēc sava prāta, 

taču izklaide pavēršas negaidītā virzienā.
Ieeja: 3,00 eiro, pensionāriem, represētajiem un jauniešiem 

(8–18 g.v.) – 2,00 eiro
Pēc izrādes – zaļumballe kopā ar grupu „Klaidoņi” (no Jelgavas)

Ieeja uz balli: 3,00 eiro
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„TĒVZEMĪTE” IZNĀK KATRA MĒNEŠA PIRMAJĀ NEDĒĻĀ. 
„TĒVZEMĪTE” PIEEJAMA STOPIŅU NOVADĀ 

ŠĀDĀS VIETĀS:
Ulbrokā: Stopiņu novada domē, Ulbrokas bibliotēkā, Ulbrokas dienas centrā, 
Kultūras namā, PA „Saimnieks”, PII „Pienenīte”, aptiekā pie Ogres pagrieziena, 
aptiekā 51. autobusa galapunktā, Stopiņu ambulancē, 
kafejnīcā „Pie kamīna”, veikalos „LaTS”, „TOP”, „Certa”, 
„Latvijas Balzams”, frizētavā Institūta ielā 1, 2. stāvā.
Rumbulā: Gaismas internātpamatskolā, SIA „Getliņi EKO”.
Dreiliņos: „Saulīšu” ciematos kastītēs pie ziņojumu dēļiem.
Līčos: Līču dienas centrā, veikalā „Melnais suns”.
Cekulē: Cekules dienas centrā.
Sauriešos: Sauriešu bibliotēkā, Sauriešu dienas centrā, aptiekā, 
veikalā „Mego”, SIA „Knauf ”.
Upeslejās: Upesleju dienas centrā, veikalā „LaTS”, 
Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikā.
Dzidriņās: Jaunsišu ciematā kastītē pie ziņojumu dēļa.

Par Kapusvētkiem Ulbrokas Meža kapos 
2015. gadā 

19. jūlijā plkst. 15.00 
Kapusvētki Katoļu draudzei

6. septembrī plkst. 13.00 
Kapusvētki Luterāņu draudzei

Jūlijā Cekules dienas centrs apmeklētājiem ir slēgts, bet ceturtdie-
nās no 19.15 līdz 20.15 notiks fitnesa jogas nodarbības, uz kurām 
var nākt katrs, kas vēlas, līdzi ņemot labu garastāvokli, paklājiņu un 
vēlmi pavingrot.

Dienas centros

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,

Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību pirmsskolas skolotājai Karīnai 
Gaļinai Tjunei, brāli mūžībā pavadot.

PII „Pienenīte” kolektīvs

Līdzjūtības

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI 
 No atmiņām paliek tik starojums maigs,

Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,

Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Skumju brīdī esam kopā ar jums, piederīgos Viktoru Borovkovu, 
Ivanu Kovaļevu, Ludmilu Ostrinsku, Jekaterinu Sauti 

aizsaulē aizvadot.

Vasara ir īstais kāzu laiks, un 
kāzu atmosfēru ar visām tām 
atbilstošajām atrakcijām, ri-
tuāliem un dziesmām piedāvā 
izbaudīt izcilu aktieru ansam-
blis – no Nacionālā teātra –  
Jānis Āmanis,  Ivars Kļavins-
kis, Mārtiņš Egliens, Mārtiņš 
Brūveris, Līga Zeļģe, Uldis 
Siliņš, no Dailes teātra – Aija 
Dzērve, no Liepājas teātra – 
Marģers Eglinskis un TV šovu 
zvaigzne Sarmīte Prule. 

Uzvedums „Kāzas, kāzas…” 
veidots pēc tradicionālajiem 
kāzu scenārijiem, ievērojot vi-
sus būtiskākos rituālus – bil-
dināšanu, laulību ceremoniju, 
kāzu mielastu, mičošanu, gul-
dināšanu utt. Visi notikumi tiks 
izspēlēti ar populārām un ma-
zāk dzirdētām  dziesmām, kā 
arī ar  jautriem atgadījumiem 
no dzīves.
Uzveduma režisors 
Mārtiņš Egliens

Ieeja: 3,00 eiro
Pensionāriem, 
represētajiem un jauniešiem 
(8–18 g.v.) – 2,00 eiro

7. augustā 19.00
Līgo parka estrādē

„Līgo parka 
Lielais vasaras festivāls”

ieeja no plkst. 18.00
Organizē: „Gailītis G”

Cienījamās saimnieces!
Vasaras karstākais mēnesis jau klāt ar visiem darbiem un atpūtu – baudīsim to!

Tomēr neaizmirsīsim, ka
2015. gada 26. jūlijā pulksten 12.00 

Ulbrokas kultūras namā un
kultūras nama dārzā notiks jau otrās 

ANNAS DIENAS pasākums, 
veltīts labākajām kūku  
cepējām un cepējiem! 

Atgādinām, ka vēl norit pieteikšanās
Bērnības svētku svinībām

Stopiņu novada pašvaldība aicina pieteikt bērnus vecumā no 4 līdz 7 gadiem, 
Bērnības svētku svinībām, kas notiks 2015. gada 16. augustā plkst.12.00 Ulbrokas 
kultūras namā.
Piesakot bērnu bērnības svētkiem, jums būs jāsniedz šāda informācija:
• Bērna vārds, uzvārds;
• Krustvecāku vārds, uzvārds;
• Vecāku dzīvesvieta, tālruņa numurs.

Pieteikties jūs varat pa tālruni 27757381 vai 67910518. Personīgi Dzimtsarakstu 
nodaļā vai pie Stopiņu novada domes sekretāres.
E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv; novada.dome@stopini.lv

1. augustā plkst.19.00 Līgo parka estrādē
dziesmuspēle ar jokiem „Kāzas, kāzas”

Skaista tradīcija labākā 
novada iedzīvotājiem!
Tāpēc lūdzu pieteikties 
pa tālr. 26439377, Ingrīda.
Būs jauki!


