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Jau tradicionāli augusta vidū 
svinam Ulbrokas ezera svēt-
kus. Šogad diena izvērtās pie-
dzīvojumu pilna.

Rīts sākās ar Stopiņu novada 
Māmiņu kluba ratiņu gājienu 
un pulcēšanos mazuļu teltī, kur 
visus gaidīja ērti matrači, rotaļas 
un dziesmas pašiem mazākajiem. 
Mazuļu telts bija apdzīvota līdz 
pat pusdienlaikam.

Tūlīt pēc mazuļu gājiena tika 
dots starts arī sporta sacensībām. 
Jaunieši un pieaugušie bija pul-
cējušies kuplā skaitā. Futbolā sa-
centās 9 pieaugušo un 5 jauniešu 
komandas, kas spēles beidza pēc 
plkst. 17.00. Volejbolā stiprākos 
noskaidroja 10 pieaugušo un 2 
jauniešu komandu konkurencē. 
Strībolā sacentās 5 komandas. 
Bija iespēja sevi pierādīt arī in-
dividuālajos sporta veidos – pie-
vilkšanās pie stieņa un atspieša-
nās sacensībās. 

Liels paldies biedrībai „Reāls 
piedzīvojums”, kas, tāpat kā kat-
ru gadu, organizēja sacensības 
šķēršļu un veselības trasē! Īpaši 
aizraujošs skatītājiem, bet grūts 
pārbaudījums dalībniekiem bija 
peldējums ezerā ar laivu bez ai-
riem. Šajā disciplīnā emocijas 
virmoja gan skatītājiem kras-
tā, gan sacensību dalībniekiem! 

Interesanta atrakcija bija lielās 
slēpes, jo šajā disciplīnā tika pār-
baudīts komandas gars – visiem 
komandas dalībniekiem bija jā-
iekāpj „slēpēs” un reizē jātiek uz 
priekšu. Šaušanas iemaņas mērķī 
bija iespēja pārbaudīt biedrības  
„Reāls piedzīvojums” piedāvāta-
jās atrakcijās „Lielā kaķene” un 
šaušanā ar indiāņu trupiņu. Bet 
sacensību noslēgumā pēdējos spē-
kus komandas pārbaudīja discip-
līnā „Cīsiņa stiepšana”  –  līdzīgi 
kā virves vilkšanā, pretinieks bija 
jāpārvelk pāri viduslīnijai.

Asāku sajūtu cienītājiem bija 
iespēja izmēģināt spēkus klinšu 
kāpšanā pa virvju ceļu, ko nodro-
šināja Jāņa Ķimenieka alpīnisma 
grupas dalībnieks Augusts Logins.

Visas dienas garumā bērni va-
rēja izbaudīt piepūšamo atrakciju 
un „pastaigāt” pa ūdens virsmu 
lielajās bumbās.

Šogad pirmo reizi notika „Ul-
brokas ezera regate”, kur peldlī-
dzekļi tika gatavoti no plastmasas 
pudelēm un citiem peldošiem 
materiāliem. Sacensībās pieda-
lījās 9 komandas. Atraktivitāte, 
humors un laba gaume – tā varēja 
raksturot komandu noformēju-
mu, laivas un gatavību piedzīvo-
jumam! Komandas startēja divos 
piegājienos, un peldējumam se-
koja profesionāli glābēji. Tomēr 

palīdzība nebija nepieciešama –  
visas komandas sacensības iztu-
rēja godam – nopeldēja sacen-
sību distanci, finišēja un laimīgi 
nonāca krastā! 

Balvas komandām tika pie-
šķirtas dažādās nominācijās – 
komandai „Klibais Morgans” –  
„Atraktīvākie”; komandai „Pirā-
tu ķērāji” – „Fiksākie”; koman-
dai „Bēbīšu peldēšanas skola” – 
„Jautrākie”; komandai „Bruņuru-
pucīte Zuzīte” – „Stabilākie”; ko-
mandai „Šņukuriņš” – „Skatītāju 
simpātija”; komandai „Titāniks” –  
„Jaudīgākie”; komandai „Fast 
fast” – „Krāšņākie”; komandai 
„Rail Baltic” – „Ātrākie”; koman-
dai „Glābēji” – „Ņiprākie”. 

Pēc spraigās dienas, kad sāka 
krēslot vakars, uz Ulbrokas eze-
ra laipas baudījām mūsu novada 
akordeona ansambļa „Akcents” 
koncertu. Virtuozās mūzikas ska-
ņas aiznesa mūs dažādos laikos 
un ritmos, un izpildījumu skatī-
tāji novērtēja ar ovācijām un sir-
snīgiem aplausiem.

Vakars noslēdzās ar skaistām 
Ulbrokas ezera gaismas spēlēm –  
ugunspuķes mūzikas pavadībā 
pārklāja visu ezeru!

Ulbrokas ezera dienas foto-

galerijas skatāmas: Sporta die-
na: http://www.stopini.lv/pub-
lic/37897.html?t=foto; Ulbrokas 
ezera regate: http://www.stopini.
lv/public/37898.html?t=foto ; 
koncerts un uguņošana: http://
www.stopini.lv/public/37899.
html?t=foto. 

Paldies visiem organizatoriem 
un dalībniekiem! Paldies SIA 
„Ulbroka” un personīgi Aivaram 
Koktam par finansiālu atbalstu 
Ulbrokas regates organizēšanā! 

Stopiņu novada pašvaldība

Sveicam novada izglītības iestāžu vadītājus, 
pedagogus un darbiniekus! 

Sveicam skolēnus, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un vecākus!
Vēlam radošu, veiksmīgu, spēka un izturības pilnu jauno mācību gadu! 

Mēs katrs spējam 
Baltākos brīnumus radīt –

no zieda, no vārda, no krāsas, no skaņas, no vēja.
Mēs katrs protam to tālāk dot,

Mīlot un atbildes neprasot.
/G.Āboliņa/

Stopiņu novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs

Ulbrokas ezera diena šogad sportiska un dzirkstoša
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8. augustā astoņas Latvijas 
pašvaldības – Carnikavas, 
Kuldīgas, Ķekavas, Limbažu, 
Rojas, Talsu, Salaspils un Sto-
piņu – iestādīja 6 ozolus Lik-
teņdārza Ozolu godasardzē 
savu novadu politiski repre-
sēto piemiņai. Tagad ozolu 
alejā kopā jau ir iestādīti 37 
ozoli no 39 plānotajiem.

Stopiņu novada ozola stādīšanā 
kopā ar novada politiski repre-
sētajiem piedalījās Stopiņu no-
vada domes priekšsēdētājs un 
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja. 
Stādot ozoliņu amfiteātrī, katru 
klāt esošo pārņēma īpašs saviļņo-
jums, katrs gribēja pielikt roku 
svētīgajā darbā, uzbērt saujiņu 
zemes. Ozola mūžs ir krietni ga-
rāks par cilvēka mūžu, un iestā-
dītais koks ir kā simbols cilvēka 
gara spēkam un izdzīvotspējai. 
Fotogalerijā skatāma Likteņdārzā 
pavadītā pēcpusdiena un ozola 
stādīšanas gaita: http://www.sto-
pini.lv/public/37886.html?t=foto 

Šis nav pirmais kociņš, ko 

iestāda mūsu novada iedzīvotāji. 
2010. gada 25. jūnijā Ulbrokas 
bibliotēkas organizētās ekskur-
sijas ietvaros kultūrvēsturiskā 
mantojuma cienītāji no Stopi-
ņu novada Ulbrokas un Saurie-

šu bibliotēkas ar novada jaunās 
paaudzes līdzdalību veica koka 
stādījumu – parastā priede ar nu-
muru 241. 2011. gada jūnijā Poli-
tiski represēto biedrības biedri – 
Veronika Tkačika, Guna Dēliņa 

un Teodors Rubenis – ar devīzi 
„Pieminot pagātni, domājam par 
nākotni” – iestādīja koku 1941. 
gadā izsūtīto piemiņai, biedrības 
vadītāja Māra Zebauere ar ģime-
ni iestādīja koku, godinot mātes 

piemiņu. Esot Likteņdārzā, katrs 
apraudzīja savus stādījumus, kas 
jau krietni pārauguši stādītājus. 

Pirms ozolu stādīšanas Likteņ-
dārza nākotnes daļā, piedaloties 
Latvijas Republikas aizsardzības 
ministram Raimondam Bergma-
nim, tika atklāta tēlnieka Ojāra 
Feldberga veidotā piemiņas vieta 
latviešu strēlnieku pulku dibinā-
šanas 100. gadadienā. Tēlnieka 
vēstījuma pamatā ir tie, kas gai-
da, un tie, kas atrodas ierakumos. 
Godinot strēlnieku piemiņu, pie-
miņas vietā nolikām Stopiņu no-
vadā vītu brūklenāju vainagu.

Šogad Likteņdārzs aicina aiz-
vest saujiņu zemes lielajam ziedu 
kalnam. Arī mēs aizvedām mai-
siņus ar zemi un mīlestību, klāt 
pieliekot savas domas un labo 
sirdi. Tā, rīkojoties un domājot 
atbildīgi, katrs dod savu artavu 
Likteņdārza tapšanā. 
Sakām paldies mūsu novada po-
litiski represētajiem, kas katru 
gadu dodas uz Likteņdārzu un 
piedalās tā tapšanā. 

Stopiņu novada pašvaldība

Ozolu godasardzē Likteņdārzā iestādīts ozols 
Stopiņu novada politiski represēto piemiņai 

Saulainajā 16. augusta svēt-
dienā Ulbrokas kultūras namā 
tika svinēti Bērnības svētki.

Kopā ar Čučumuižas rūķiem un 
rūķu Krustmāti dziesmās, rotaļās 
un vārdos piedzīvojām bērnības 
laika burvību.

14 novada bērniem tagad ir 
krustvecāki, kas ne tikai savu 
krustbērnu izšūpoja un palīdzē-
ja viņam saņemt Bērnības svēt-
ku apliecību, bet arī parakstīja 
„Krustvecāku solījumu”. Lai pie-
pildās bērnu sapņi, kas aizlidoja 
spoži zilajās augusta debesīs!

Stopiņu novada pašvaldība

Šogad 15. augustā sportiski 
pavadītas tradicionālās Ezera 
dienas izskaņā Stopiņu iedzī-
votājus priecēja pavisam ci-
tāds baudījums – akordeona 
mūzikas skaņas uz ezera. Kon-
certu sniedza akordeonistu 
ansamblis „Akcents”.

Jāteic, lai gan priekšā gaidāma 5. 
jubilejas sezona, „Akcentam” šī 
bija ļoti nozīmīga uzstāšanās – 
pašiem savs koncerts lēnā vaka-
rā. Pēdējo reizi koncertā uz ezera 
ansamblis piedalījās „Stopiņu no-
vadam 125” ietvaros. Ansambļa 
vadītājas Anitas Riekstas neno-
gurstošā darba sparā tika aizvadīti 
mēģinājumi, lai klausītājus priecē-
tu ar brīnišķīgas mūzikas izlasi. 

Stopiņu novads ir vieta, kur 
akordeona mūzika izskan tuvu un 
tālu. Ansamblim gaidāma piektā 
sezona, šo gadu laikā „Akcents” 
aktīvi iesaistījies novada koncert-
dzīvē, muzicējot novada dienas 
centros, valsts svētku un Ziemas-
svētku koncertā, kā arī pulcējot 
uz savu koncertprogrammu, ko 
papildina UMMS akordeona kla-
ses audzēkņu sniegums. Šogad 
arī jauks labdarības koncerts aiz-
vadīts P.Stradiņa Universitātes 
klīniskās slimnīcas Bērnu diabēta 
nodaļā. Nākotnē tiek plānoti vai-
rāki jauki koncerti gan pašu mā-
jās, gan braucot ciemos pie tuviem 
un tāliem mūzikas draugiem.

Ansamblis līdz šim aktīvi iesais-
tījies starptautiskā akordeonistu 

orķestra „Tremolo Baltic” sastāvā, 
ar kuru kopā devās uz festivālu 
Itālijā, Lanciano pilsētiņā, mājās 
pārvezdami „Grand prix”. Regu-
lāri orķestra ietvaros „Akcents” 
koncertējis Limbažos, Pērnavā, 
Abjā, kā arī citās Igaunijas pilsētās. 

Pagājušajā gadā „Akcents” kopā 
ar Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolu uzņēma Orijakas Mūzikas 
un dejas konservatorijas akor-
deonistus no Francijas. Kopīgi 
muzicējot gan Latvijā, gan vēlāk 
dodoties ciemos uz Franciju, lai 
piedalītos Roljakas festivālā.

Kāds tad bija 15. augusta vakars? 
Maz pamazām laipas galā „Akcen-
ta” akordeonisti un pavadošais sa-
stāvs iekārtojās, īsi pirms koncerta 
sākuma viens instruments satraukti 

Akordeona mūzika ezera noskaņā

Bērnības svētki

niķojās, un to nācās aizstāt. Publi-
ka savā nodabā čaloja un gaidīja 
koncertu. Ezera krasts pieplūda 
pilns pazīstamu un jaunu smaidu. 
Visbeidzot, pēc īsa Stopiņu nova-
da priekšsēdētāja vietnieces Vitas 
Paulānes ievadvārda, jauns instru-
ments jau bija nokļuvis līdz skatu-
vei, un koncerts sākās. Vakara gaitā 
koncerta vadītājs (sagadīšanās pēc 
arī šī raksta autors) iepazīstināja 
publiku ar akordeonistu ansambļa 
„Akcents” stāstu.

Klausītājus priecēja izklaidē-
jošās akordeona mūzikas kvinte-
sence: Astora Pjacollas smeldzīgie 
tango, Pola Moriasa viegli dejiskās 
„Menueta” taktis un tēva un dēla 
Bahu – Johana Sebastiana un Jo-
hana Kristiāna – darbu skaņas. 
Pirms gaisā plauka ugunspuķes 
un sprāga spožas petardes, an-
samblis atskaņoja visiem mīļas un 
pazīstamas melodijas, tostarp Rai-
monda Paula „Cielaviņu”. 

No pašiem pirmsākumiem 
ansambļa sastāvā aktīvi muzicē 
Ieva Rūtiņa, Henrijs Vīgants un 
Kaspars Seržans. Viņi ir kodols, 
pie kura laika gaitā pievienojās 
Kristīne Vītola, Monta Megija 
Igaune. „Akcents” ikdienā neska-
nētu tik akcentēts bez Ingas Sar-

kanes klavieru un muzikālā pa-
mudinājuma. Ansambli regulāri 
pavada basģitāras skaņas Mārtiņa 
Jaunzema izpildījumā. Bet 15. au-
gusta koncertā viņa vietā zemās 
frekvences brīnišķīgi ducināja 
Raitis Mednis. Protams, kā nu ko-
lektīvs bez sava vadītāja – tas ir kā 
akordeons ar caurām plēšām – ne 
skan, ne var. Anitas Riekstas va-
dībā vēl sagaidām daudz skaistu 
koncertu un muzikālu piedzīvo-
jumu! 

Tās bija īpašas sajūtas: mīļš, ne-
piespiests, vasaras vakarā virmo-
jošs koncerts. Ezers ir brīnišķīga 
vieta akordeona mūzikai – tas ļauj 
tai izskanēt un piešķir vienreizēju 
auru. Ansambļa vārdā vēlos iz-
teikt lielu paldies Stopiņu novada 
domei, īpaši Vitai Paulānei un 
Ulbrokas kultūras namam Intas 
Kalniņas personā, par sniegto at-
balstu un iespēju Stopiņu iedzīvo-
tājus priecēt ar mūziku!

Novēlu ansamblim skanīgu ju-
bilejas sezonu, daudz jaunu drau-
gu, krāšņu koncertu un uzdrīk-
stēšanos turpināt iesākto darbu! 
Ceru, ka lasītāji man pievieno-
sies! Lai skan tuvu un tālu!

Kaspars Reinis, bijušais ansambļa 
„Akcents” dalībnieks 
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19. augusta Stopiņu novada 
domes sēdē deputāti pieņēma 
lēmumus piešķirt vienreizējos 
pabalstus skolas piederumu 
iegādei 2015./2016. mācību 
gadā šādām sociālajām gru-
pām: 
• ģimenei, kura audzina personu 
ar invaliditāti līdz 18 gadu vecu-
mam – skolnieku – 50,00 EUR 
katram bērnam skolniekam;
• ģimenei, kura audzina bērnu, 
kurš slimo ar celiakiju – skolnie-
ku – 50,00 EUR katram bērnam 
skolniekam;

• aizbildnībā esošiem skolnie-
kiem – 50,00 EUR katram bēr-
nam skolniekam;
• audžuģimenēs ievietotiem bēr-
niem – 50,00 EUR katram bēr-
nam skolniekam;
• personām, bērniem pēc ārpus 
ģimenes aprūpes beigšanās, kuri 
mācās – 50,00 EUR;
• trūcīgo un maznodrošināto ģi-
meņu skolniekiem – 72,00 EUR  
katram bērnam skolniekam;
• daudzbērnu ģimeņu bērniem – 
50,00 EUR katram bērnam skol-
niekam.

Gadījumā, ja bērns, persona 
vai ģimene pieder pie vairākām 
sociālajām grupām, pabalsts tiek 
izmaksāts par vienu sociālās gru-
pas kategoriju. Šādā gadījumā 
persona var izvēlēties, kāda veida 
sociālās grupas pabalstu vēlas sa-
ņemt.

Ja bērns nemācās Stopiņu no-
vada izglītības iestādēs, Stopiņu 
novada domes Sociālajā dienestā 
jāiesniedz skolas izdota izziņa, no 
kuras secināms, ka bērns mācās.

Pabalsts izmaksājams par bēr-
nu skolnieku (atbilstoši noteikta-

jai sociālajai grupai), kura dzīves-
vieta deklarēta Stopiņu novada 
administratīvajā teritorijā.

Piešķirtais pabalsts izmak-
sājams vienreizējā maksājumā 
Stopiņu novada domes kasē vai 
pārskaitot personas norādītajā 
bankas kontā. Cienījamie vecāki, 
lai atvieglotu pabalsta saņemša-
nu, lūdzam sazināties ar Sociālo 
dienestu par iespēju pārskaitīt 
pabalstu uz bankas norēķinu 
kontu. Sociālā dienesta kon-
taktinformācija: tālr. 67910792, 
mob.tālr. 26644134, e-pasts:  

Stopiņu novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt Stopiņu novada Satiksmes infrastruktūras tematisko 
plānojumu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus.

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 
novada 
domes 
budžetā

Grozījumi PA 
„Saimnieks” 
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)

424 657 51 000   475 657

21.3.7.0. Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem 300 500   800

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 394 254   45 000 439 254

  KOPĀ   51 500 45 000  

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 

izdevumu plāns 2015. 
gadam ar grozījumiem

Grozījumi 
Nr.4”+”,”-”

Konsolidētais 
pamatbudžeta izdevumu 

plāns 2015. gadam ar 
grozījumiem

01.110.1. Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs   6313  
1100 Darba samaksa 0 1700 1700

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 0 400 400

2200 Pakalpojumi 0 900 900

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 0 65 65

5200 Pamatlīdzekļi 0 3248 3248
06.100 PA SAIMNIEKS   101 900  
1100 Darba samaksa 844 130 24 100 868 230

1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 226 830 5700 232 530

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1 313 768 47 640 1 361 408

2500 Nodokļu maksājumi 61 900 27 000 88 900
4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 2540 -2540 0

06.600 Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība   42 817  

5200 Pamatlīdzekļi 3 562 543 42 817 3 605 360
08.230 Kultūras centri, nami un klubi   0  
5200 Pamatlīdzekļi 8000 -340 7660
6400 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 0 340 340
09.100 Pirmsskolas izglītība   0  
2200 Pakalpojumi 132 637 -15 000 117 637
5200 Pamatlīdzekļi 14 769 15 000 29 769
09.510 Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola   0  

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 9520 -340 9180

6400 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 500 340 840
10.400 Bāriņtiesa   0  

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 1430 -60 1370

5200 Pamatlīdzekļi 840 60 900
10.900 Ulbrokas dienas centrs   1730  
5200 Pamatlīdzekļi 700 1730 2430
10.900 Cekules dienas centrs   640  
5200 Pamatlīdzekļi 500 640 1140
10.900 Sociālais dienests   0  
1100 Darba samaksa   -270  
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0 10 10
5200 Pamatlīdzekļi 1740 260 2000
  Kredīta atmaksa PA „Saimnieks” 56 900 -56 900 0
  KOPĀ grozījumi   96 500  

Augustā pašvaldības policijā reģistrēti 13 personu iesniegumi. Sastā-
dīti 23 administratīvā pārkāpuma protokoli un 28 protokoli–paziņo-
jumi par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada 
pašvaldības policijas materiālus

Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus vairāk pievērst 
uzmanību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai un sekot 

līdzi ceļa zīmēm, kas izvietotas ciemos un pie skolām, 
lai izvairītos no ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Iepirkuma rezultātā no šā gada 
1. oktobra atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumus Sto-
piņu novada administratīvajā 
teritorijā nodrošina tikai SIA 
„Clean R”. No minētā datuma 
spēkā stājas jauns sadzīves at-
kritumu izvešanas tarifs – 5,48 
EUR m³ (ieskaitot PVN), un tas ir 
zemāks par līdzšinējo. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, gan 
esošajiem SIA „Clean R” klien-
tiem, gan iedzīvotājiem, kurus 
līdz šim apkalpoja citi atkritumu 
apsaimniekotāji, lūdzam rast ie-
spēju SLĒGT LĪGUMU PAR AT-
KRITUMU APSAIMNIEKOŠA-
NAS PAKALPOJUMU līdz š.g. 
septembra vidum. 

Līgumu var slēgt, aizpildot 
pieteikumu www.cleanr.lv. Tāpat 
līguma formu var izdrukāt no 
norādītās interneta vietnes un 
aizpildītu nosūtīt mums pa pastu 
uz adresi: Vietalvas iela 5, Rīga, 
LV-1009. 

Atkritumu apsaimniekoša-
nas līgumu klātienē, līdzi ņemot 
personu apliecinošu dokumentu, 
piedāvājam slēgt:
1) mūsu birojā Vietalvas ielā 5 
(darba dienās  plkst. 8.00–16.30);
2) SIA „Clean R” teltī Ulbrokas 
ezera dienā, 15. augustā, no plkst. 
17.00 līdz 20.00;
3) novada dienas centros šādos 
laikos:

Ulbrokā
8. septembrī plkst. 13.00–15.00;
10. septembrī plkst. 16.30–18.30;
15. septembrī plkst. 13.00–15.00;
17. septembrī plkst. 16.30–18.30;
26. septembrī plkst. 15.00–16.00.
Cekulē
8. septembrī plkst. 16.00–18.00;
10. septembrī plkst. 19.00–21.00;
15. septembrī plkst. 16.00–18.00;
17. septembrī plkst.19.00–21.00;
26. septembrī plkst. 10.30–11.30.
Sauriešos
9. septembrī plkst. 12.00–14.00;
11. septembrī plkst. 18.00–20.00;
16. septembrī plkst. 12.00–14.00;
18. septembrī  plkst.18.00–20.00;
26. septembrī plkst. 09.00–10.00.
Upeslejās
7. septembrī  plkst. 15.00–17.00;
9. septembrī  plkst. 15.00–17.00;
14. septembrī  plkst. 15.00–17.00;
16. septembrī  plkst. 15.00–17.00;
26. septembrī  plkst. 12.00–13.00
Līčos
7. septembrī plkst. 18.00–20.00;
11. septembrī plkst. 15.00–17.00;
14. septembrī plkst. 18.00–20.00;
18. septembrī plkst. 15.00–17.00;
26. septembrī plkst. 13.30–14.30.

*ārpus minētajiem laikiem (die-
nas centru darba laikā) iespējams 
atstāt aizpildītas līguma formas

Aicinām visus jautājumus, kas 
saistīti ar „Clean R” sniegtajiem 
pakalpojumiem, uzdot rakstot 
kc@cleanr.lv vai zvanot pa tālr. 
67111001. 

Nr.15, 2015. gada 11. augustā. Izskatīti 78 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība 6201,35 EUR (seši tūkstoši divi simti 
viens eiro, 35 centi).
Protokoli pieejami: http://www.stopini.lv/public/32812.html 

Fiksētie pārkāpumi augustā

Par līgumu slēgšanu par atkritumu apsaimniekošanu 
Stopiņu novadā no šā gada 1. oktobra

Informē pašvaldības policija

Sociālā dienesta sēžu protokoli

Ģimenēm piešķirti vienreizējie pabalsti skolas piederumu iegādei
sociala.nodala@stopini.lv. 

Lēmums pieņemts, pamatojo-
ties uz Stopiņu novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem 
„Pašvaldības palīdzība Stopiņu 
novada iedzīvotājiem, neizvēr-
tējot ienākumus” (Nr.13/13, 
27.11.2013.), 19.2.,19.3. p., Sto-
piņu novada pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem „Par sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas saņemšanas kārtību Stopiņu 
novadā” (Nr.15/13, 27.11.2013.). 
14.1. p.

Stopiņu novada pašvaldība

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi 
2015. gada 19. augustā, protokols Nr.56



4 “tĒVZEMĪtE“
piektdiena, 4. septembris, 2015

 2015. gada 13. maijā (protokols Nr.49, p.3.2.1.) Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Stopiņu novada domes  08.07.2015. lēmumu, prot. Nr.53, p.3.3.1)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/15
„Par Stopiņu novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 

pēc pilngadības sasniegšanas”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu un 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., 31. un 31.1 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Sto-
piņu novada pašvaldības palīdzī-
bu (turpmāk – pabalstus) bārenim 
un bez vecāku gādības palikuša-
jam bērnam (turpmāk – bārenis) 
pēc pilngadības sasniegšanas līdz 
24 gadu vecuma sasniegšanai, pa-
balstu aprēķināšanas un izmaksas 
kārtību, kā arī ar dzīvojamās tel-
pas lietošanu saistīto izdevumu 
segšanas normatīvus.
2. Stopiņu novada pašvaldība bā-
renim piešķir:
2.1. vienreizējo pabalstu, beidzo-
ties ārpusģimenes aprūpei;
2.2. pabalstu patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai;
2.3. vienreizēju pabalstu sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei;
2.4. pabalstu ikmēneša izdevu-
miem bārenim – mācību iestādes 
audzēknim;
2.5. dzīvokļa pabalstu.
3. Iesniegumu pabalsta saņemša-
nai bārenis iesniedz Stopiņu no-
vada domes Sociālajā dienestā.
4. Dokumentus par pabalsta pie-
šķiršanu Stopiņu novada domes 
Sociālais dienests izskata un lē-
mumu par pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pabalstu 
pieņem mēneša laikā pēc doku-
mentu saņemšanas. 
5. Pabalstu izmaksā atbilstoši Lat-
vijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem tiesību aktiem. 
Tiesības saņemt šajos noteikumos 
paredzēto pašvaldības palīdzību ir 
gadījumā, ja lēmumu par bāreņa 
ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmu-
si Stopiņu novada bāriņtiesa. Pa-
balsts personai jāizņem gada laikā 
no pabalsta piešķiršanas brīža.
6. Vienreizējais pabalsts, bei-
dzoties ārpusģimenes aprūpei – 
214,00 EUR apmērā.
7. Pabalsts patstāvīgas dzīves uz-
sākšanai: vienreizēja pašvaldības 
palīdzība 214,00 EUR apmērā.
8. Vienreizējs pabalsts sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei: 285,00 EUR apmērā. Par 
naudas līdzekļu izlietojumu Sociā-
lais dienests sastāda aktu un iesniedz 
Stopiņu novada Finanšu vadības 
analīzes un grāmatvedības nodaļā.
9. Pabalsts ikmēneša izdevumiem 
bārenim – mācību iestādes au-
dzēknim: 86,00 EUR apmērā, ja 
bērns turpina mācības un sekmī-
gi apgūst izglītības programmu. 
Pašvaldības palīdzības saņemša-
nai jāiesniedz izziņa no mācību 
iestādes. Pabalsta izmaksu aptur 
studiju pārtraukuma laikā un to 
atjauno, ja studijas tiek atsāktas. 
Par studiju pārtraukšanu studiju 
procesu regulējošajos normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā piln-

gadību sasniegušajam bērnam ir 
pienākums nekavējoties informēt 
pašvaldību, kura izmaksā pabalstu 
ikmēneša izdevumiem.
10. Dzīvokļa pabalstu piešķir šādu 
ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistītu izdevumu segšanai:
10.1. izdevumiem par dzīvojamās 
telpas lietošanu (īres maksa, nepie-
ciešamie izdevumi par obligāti vei-
camajām pārvaldīšanas darbībām), 
nepārsniedzot 100,00 EUR mēnesī;
10.2. izdevumiem par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu (siltumenerģija 
apkures un karstā ūdens nodro-
šināšanai, elektroenerģija, patērē-
tais ūdens, dabasgāze, kanalizāci-
jas vai asenizācijas nodrošināšana, 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šana), ja tie nav ietverti īres maksā 
vai nepieciešamajos izdevumos 
par obligāti veicamajām pārval-
dīšanas darbībām, nepārsniedzot 
100,00 EUR mēnesī.
11. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, 
bārenis Stopiņu novada domes 
Sociālajā dienestā iesniedz:
11.1. dzīvojamās telpas īres līguma 
kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līgu-
ma grozīšanas vai izbeigšanas gadī-
jumā bārenis iesniedz Stopiņu no-
vada Sociālajā dienestā attiecīgus 
grozījumus vai jaunu īres līgumu;
11.2. reizi mēnesī dokumentu par 
izdevumiem par dzīvojamās telpas 
lietošanu un pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lietoša-
nu, kopijas, uzrādot oriģinālus.
12. Dzīvokļa pabalsta apmērs 
tiek aprēķināts, ņemot vērā 11.2. 
apakšpunktā minētos dokumen-
tus, bet nepārsniedzot saistošo 
noteikumu pielikumā (Pielikums 
Nr.1) noteiktos ar dzīvojamās tel-
pas lietošanu saistīto izdevumu 
segšanas normatīvus.
13. Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi 
izmaksā dzīvojamās telpas īpašnie-
kam vai dzīvojamās telpas pārvald-
niekam un/vai pakalpojumu, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lieto-
šanu, sniedzējam. Ja tas nav iespē-
jams, pabalstu izmaksā bārenim.
14. Ar noteikumu spēkā stāšanos 
brīdi spēku zaudē Stopiņu novada 
domes 2013. gada 27. novembra 
saistošo noteikumu Nr.13/13 „Paš-
valdības palīdzība Stopiņu novada 
iedzīvotājiem, neizvērtējot ienāku-
mus” 11. punkta nosacījumi.
15. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Stopiņu novada 
domes informatīvajā izdevumā 
„Tēvzemīte”.

PIELIKUMS NR. 1
Saistošajiem noteikumiem „Par  
Stopiņu novada pašvaldības 

palīdzību bārenim un bez ve-
cāku gādības palikušajam bēr-
nam pēc pilngadības sasnieg-
šanas”

Ar dzīvojamās telpas 
lietošanu saistīto izdevumu 
segšanas normatīvi
Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, iz-
mantojami šādi ar dzīvojamās 
telpas lietošanu saistīto izdevumu 
segšanas normatīvi:
1. Par dzīvokļa (mājokļa) īri vai 
apsaimniekošanas izdevumiem 
un centralizēto apkuri:
1.1.  20 m2 no kopējās platības;
1.2.  30 m2 no kopējās platības 
pilngadību sasniegušam bērnam 
ar I vai II invaliditātes grupu;
1.3.  visai platībai, ja tas ir vienistabas 
dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.
2. Par gāzi:
2.1. dzīvoklim (mājoklim) ar cen-
tralizēto gāzes padevi – gāzes abo-
nentmaksa un izmaksas atbilstoši 
skaitītāja rādījumiem, bet ne vai-
rāk kā 6 m3 izmaksas mēnesī;
2.2. dzīvoklim (mājoklim) ar gā-
zes balonu (ar tilpumu ne vairāk 
kā 60 litru) – balona (u) iegādes 
izdevumu summa vienu reizi tri-
jos mēnešos;
2.3.  dzīvoklī, kur karsto ūdeni ie-
gūst, izmantojot centralizēto gāzes 
padevi – papildus 2.1. apakšpunk-
tā noteiktajam 3 m3 izmaksas mē-
nesī, ja aprēķinā netiek iekļautas 
4. punktā norādītās karstā ūdens 
izmaksas.
3. Par elektroenerģiju – izmaksas 
atbilstoši skaitītāja rādījumiem, 
bet ne vairāk kā:
3.1.  60 kWh izmaksas mēnesī;
3.2.  ja dzīvoklī (mājoklī) izmanto 
elektrisko plīti – 100 kWh izmak-
sas mēnesī;
3.3.  dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst, 
izmantojot elektroenerģiju – papil-
dus 3.1. un/vai 3.2. apakšpunktos no-
teiktajam 30 kWh izmaksas mēnesī, 
ja aprēķinā netiek iekļautas 4. punktā 
norādītās karstā ūdens izmaksas.
4. Aukstajam un karstajam ūde-
nim – izmaksas atbilstoši īres un 
komunālo maksājumu kvītī (rēķi-
nā) norādītajai summai vai atbil-
stoši ūdens skaitītāju rādījumiem, 
bet ne vairāk kā 4 m3 izmaksas 
mēnesī, no kurām ne vairāk kā  
2 m3 karstā ūdens izmaksas mēnesī.
5. Individuālās apkures nodroši-
nāšanai dzīvoklī (mājoklī):
5.1. ar malku:
5.1.1. 10 m3 malkas izmaksas gadā 
dzīvoklim (mājoklim), aprēķinā 
iekļaujot kopējo sadalījumu par 
gada divpadsmit mēnešiem;
5.1.2. dzīvoklim (mājoklim), kur 
karsto ūdeni iegūst, izmantojot 
malku – papildus 5.1.1. apakš-

punktā minētajam – 3 m3 gadā, ja 
aprēķinā netiek iekļautas 4. pun-
ktā norādītās karstā ūdens izmak-
sas.
5.2.  ar cita veida cieto kurināmo 
(oglēm, briketēm, granulām) – 2 
tonnu izmaksas kalendārajā gadā, 
aprēķinā iekļaujot kopējo sadalī-
jumu par gada divpadsmit mēne-
šiem;
5.3.  ar gāzi – izmaksas atbilsto-
ši skaitītāju rādījumiem, bet ne 
vairāk kā 0,71 euro par dzīvokļa 
(mājokļa) 1 m2 apkures periodā 
(no oktobra līdz aprīlim) papildus  
2. punktā noteiktajam;
5.4.  ar elektroenerģiju – izmaksas 
atbilstoši skaitītāju rādījumiem, 
bet ne vairāk kā 0,71 euro par 
dzīvokļa (mājokļa) 1 m2 apkures 
periodā (no oktobra līdz aprīlim) 
papildus 3. punktā noteiktajam.
6. Par atkritumu izvešanu no pri-
vātā mājokļa:
6.1.  sadzīves atkritumiem – 0,05 
m3 izmaksas mēnesī;
6.2.  šķidrajiem atkritumiem mā-
joklim bez ūdensvada (sausā tuale-
te) – 0,5 m3 izmaksas gadā, aprēķi-
nā iekļaujot kopējo sadalījumu par 
gada divpadsmit mēnešiem;
6.3.  šķidrajiem atkritumiem mā-
joklim ar ūdensvadu – 1 m3 iz-
maksas gadā, aprēķinā iekļaujot 
kopējo sadalījumu par gada div-
padsmit mēnešiem.

Paskaidrojuma raksts
„Par Stopiņu novada pašvaldības 
palīdzību bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam pēc 
pilngadības sasniegšanas”
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums. 
1.1. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsar-
dzības likuma 12. panta ceturto daļu 
un 43. panta pirmo daļu un Minis-
tru kabineta 2005. gada 15. novem-
bra noteikumu Nr.857 „Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprū-
pē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” 27., 29., 30., 31., 31.1 un 
31.2 punktu, un likuma „Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu 
pašvaldībai ir jānodrošina Ministru 
kabineta noteiktās sociālās garan-
tijas pilngadīgajiem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc pilngadības sasniegša-
nas. Atbilstoši minētajam saistošie 
noteikumi nosaka Stopiņu novada 
pašvaldības pabalstus bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam pēc pilngadības sasniegša-
nas, pabalstu aprēķināšanas kārtību, 
kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistīto izdevumu segšanas norma-

tīvus.
2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Līdz šim pabalstu veidus un 
apjomu noteica Stopiņu novada 
domes 2013. gada 27. novembra 
saistošo noteikumu Nr.13/13 „Paš-
valdības palīdzība Stopiņu novada 
iedzīvotājiem, neizvērtējot ienāku-
mus” 11. punkts. Saistošie noteiku-
mi „Par Stopiņu novada pašvaldības 
palīdzību bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam pēc 
pilngadības sasniegšanas” vienko-
pus apvieno pašvaldības palīdzības 
veidus un piešķiramos pabalstus 
bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam. Saistošajos 
noteikumos ir precizēta dzīvokļa 
pabalsta piešķiršanas kārtība.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.
3.1. Stopiņu novada domes sociālais 
dienests, pamatojoties uz Stopiņu 
novada domes lēmumu, protokols 
Nr.47 no 15.04.2015 par saistošo 
noteikumu projektu „Par Stopi-
ņu novada pašvaldības palīdzību 
bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam pēc pilngadī-
bas sasniegšanas” ietekmi uz paš-
valdības budžetu, dara zināmu, ka 
Sociālā dienesta datu bāzē šobrīd ir 
reģistrēti 9 (deviņi) bez vecāku gā-
dības palikuši bērni pēc pilngadības 
sasniegšanas un 2 (divi) audžuģi-
menēs ievietotie bērni pilngadību 
sasniegs 2015. gada 15. jūnijā. Dzī-
vokļa pabalstu 2015. gadā ir tiesīgas 
pieprasīt 11 personas. Prognozētā 
summa gadā 26 000,00 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.
4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā neietekmēs.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām.
5.1. Saistošo noteikumu izpildi no-
drošinās Stopiņu novada domes 
Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā ir notikušas konsultācijas ar 
amatpersonām. Pēc saistošo notei-
kumu projekta un tam pievienotā 
paskaidrojuma raksta izskatīšanas 
domes pastāvīgās komitejas sēdē un 
publicēšanas pašvaldības mājas lapā 
internetā www.stopini.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekš-
likumu vai iebildumu apkopošanas, 
izvērtējot lietderības apsvērumus, tie 
tiks iekļauti saistošajos noteikumos. 
Sabiedrības līdzdalības veids – in-
formācijas publicēšana pašvaldības 
mājas lapā internetā un iesniegto 
priekšlikumu izvērtēšana.

J.Pumpurs, stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs     
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9. augustā Līgo parkā notika 
Stopiņu novada „Jauniešu 
diena 2015”. 

Pasākuma apmeklētājiem bija ie-
spēja pierādīt sevi veiklībā, atjau-
tībā, precizitātē un zināšanās par 
jaunatnes un Eiropas Savienības 
jautājumiem.

Savu fizisko sagatavotību un 
mērķēšanas precizitāti peintbo-
lā, šautriņu mešanā pa mērķi, 
„pīļu šaušanā” un „lielās bumbas” 
stumšanā jaunieši pierādīja bied-
rības „Reāls piedzīvojums” īsteno-
tajās aktivitātēs.

LR Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas lielformāta spēlē „Jau-
natneslietas.lv”, kuru vadīja no-
dibinājuma „Baltijas reģionālais 
fonds” un EURODESK pārstāvji, 
bija iespēja pārbaudīt savas zinā-
šanas jaunatnes lietu un jaunat-
nes politikas Latvijā jautājumos. 

Spēlējot Eiropas Parlamenta 
pārstāvniecības Latvijā spēli, bija 
iespēja ne tikai parādīt savas zi-
nāšanas, bet arī iemācīties jaunas, 
aktuālas lietas par Latviju un Ei-
ropas Savienību.

Radošajā teltī ar Sauriešu un 
Ulbrokas dienas centru vadītāju 
prasmīgo roku palīdzību jaunieši 
veidoja lielas puķes, sprādzes un 
kaklarotas no ziediem. 

Jaunieši aktīvi piedalījās bied-
rības „Homo Ecos” bruņurupuču 
un pūču veidošanā no pārstrādā-

tiem materiāliem. 
Jauniešu studija „Bambuss” 

sniedza iespēju dalībniekiem iz-
veidot dažādas interesantas lie-
tas, piemēram, pildītos balonus 
ar rīsiem vai miltiem un citas in-
teresantas lietas.

Pasākuma noslēgumā ielu 
vingrotāju biedrība „Street War-

„Jauniešu diena 2015”

Lai uzlabotu mūsu novada 
teritoriju tīrību, augustā Sto-
piņu novadā ir uzstādītas 10 
urnas suņu ekskrementu sa-
vākšanai.

Urnas ir zaļā krāsā – augstums 
80 cm, ar piktogrammu uz priek-
šējā vāka. Urnas labajā pusē pie-
stiprināta melna kastīte papīra 
maisiņiem. Maisiņi tiks regulāri 
papildināti.

Urnas suņu ekskrementu sa-
vākšanai ir uzstādītas šādos cie-
mos: 
• Ulbrokā – 6 gab.
• Sauriešos – 2 gab.
• Upeslejās – 2 gab.

Tie iedzīvotāji, kuri vēl pagai-
dām kādu iemeslu dēļ nesavāc 
sava mīluļa ekskrementus, ir ai-
cināti to darīt! Saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.266 „Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnie-
ku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās vietās, 
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 
9. nodaļas 52.3 punktu apdzīvo-
tu vietu teritorijā mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašniekam vai turē-
tājam ir pienākums savākt sava 
mājas (istabas) dzīvnieka ekskre-
mentus.

A.Bogdāns, pA „saimnieks” 
teritorijas un ēku 

apsaimniekošanas darbu vadītājs

Informācija suņu īpašniekiem

Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skola saņēmusi jaunus mū-
zikas instrumentus projektā 
„Karla Orfa ritma instrumen-
tārija iegāde”, kas īstenots ar 
Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai piesaistīto 
finansējumu 3707,90 EUR.

Iegādātie Karla Orfa ritma in-
strumenti ir dažādu un daudz-
veidīgu ritma instrumentu kopa. 
Tā palīdz īstenot plaši atzīta un 
visā pasaulē pielietotā vācu kom-
ponista, pedagoga un mūzikas 
metodiķa K.Orfa izstrādāto mu-
zikālās apmācības metodi. Peda-

goga metodiskie pamatprincipi 
balstīti uz atziņām, ka bērna mu-
zikālā attīstība ir ciešā saistībā un 
iet paralēli ar bērna psihes attīs-
tību. K.Orfs uzskatīja, ka mūziku 
saprast un mīlēt var tikai tad, ja 
pats to prot radīt. 

Galvenā nozīme tajā piešķirta 
ritmam un improvizācijai, kā arī 
rotaļām un spēlēm. To vidū ir arī 
pavisam vienkāršas, ikdienā sa-
stopamas darbības – pastaiga, lē-
kāšana, skriešana, šūpošanās utt. 
Skolēnu muzikāli ritmiskās izjū-

tas attīstībā mūzikas stundās se-
višķi iecienīts ir K.Orfa „skano-
šo” žestu pielietojums. „Skanošie” 
žesti ir metroritmiskas darbības, 
kuru izpildīšanā kā instruments 
ir iesaistīts cilvēka ķermenis.

Mūzikas instrumenti Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolā jau 
kļuvuši par iemīļotiem muzicē-
šanā skolēnu un pedagogu rokās. 
Attēlā – 1. septembra svētku kon-
certs. 

Ilze Kļaviņa, stopiņu novada 
domes projektu vadītāja 

Jauni ritma instrumenti 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā

riors” sniedza priekšnesumu ar 
dažādiem ielu vingrotāju speci-
fiskiem trikiem un vingrināju-

miem. Pēc priekšnesuma, skatī-
tājiem piedaloties, tika īstenots 
konkurss, kura uzvarētāja dāvanā 

ieguva biedrības „Street Warri-
ors” T kreklu.

Pasākuma norises laikā bija 
iespēja iepazīties ar „Erasmus+” 
programmas Eiropas brīvprātīgā 
darba veicēju Kristiānu un vairāk 
uzzināt par viņa dzimto valsti – 
Spāniju. 

Mākslinieciskā talanta piekri-
tēji piedalījās grafiti skiču veido-
šanā, un labākās skices tika at-
veidotas uz grafiti stendiem. Ak-
tivitātes atbalstītājs Aleksandrs 
Kolosovskis palīdzēja konkursa 
uzvarētājiem uzsākt savu skiču 
darbu atainošanu uz stendiem un 
sniedza instruktāžu, kā pareizi to 
darīt ar pūšamo krāsu palīdzību.

Pasākuma noslēgumā Stopiņu 
novada jaunie mūziķi sniedza 
modernās mūzikas priekšne-
sumu dažādos mūzikas žanros.  
NeoStas un KeeReal uzstājās ar 
repa mūziku un GranaiDD kopā 
ar Faba uzstājās ar klubu mūziku. 

Jauniešu dienas norise skatā-
ma Aļonas Šibajevas fotogrāfi-
jās:  http://www.stopini.lv/pub-
lic/37908.html?t=fo

Aivis Šibajevs, 
stopiņu novada 

jaunatnes lietu speciālists

fOtO: AĻONA ŠIbAJEVA
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Nacionālais kino centrs sadar-
bībā ar Latvijas prezidentūras 
ES Padomē sekretariātu izvei-
dojuši latviešu DVD filmu ko-
lekciju, ar kuru lepojamies un 
kuru piedāvājam bibliotēkas 
lietotājiem noskatīties biblio-
tēkas telpās. 

Par filmu izlasi parūpējušies Lat-
vijas kino nozares erudītākie spe-
ciālisti. Darba grupa kolekcijai 
atlasījusi 70 Latvijas filmu – 10 
spēlfilmu, 16 dokumentālo filmu 
un, kas īpaši iepriecinoši, – 44 
animācijas jeb multfilmas. Filmu 
krājumā atrodamas gan filmas no 
senākiem laikiem, gan mūsdienu 
latviešu kino. Katalogā, kurš ilus-
trē šo filmu krājumu, ievietota in-

formācija par visiem 40 šo filmu 
autoriem – režisoriem. Filmas 
tulkotas un subtitrētas arī citās 
valodās – angļu, vācu, franču, 
itāļu un krievu.

Arī katrs disks ietver nelielu 
anotāciju latviešu un angļu va-
lodā, lai skatītājs izprastu, kāpēc 
tieši šī filma ir iekļauta Latvijas 
filmu kolekcijā. Visu kolekci-
ju kopumā vienā bildē apvieno  
kadrs no Herca Franka filmas 
„Vecāks par 10 minūtēm”. 

Vispirms kinogardēžus ieprie-
cina „Spēlfilmu klasika”. Šajā sa-
daļā skatāmas filmas:

„Purva bridējs”, „Četri balti 
krekli”, „Pie bagātās kundzes”, 
„Ezera sonāte”, „Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā”.

Sadaļā „Dokumentālo filmu 
klasika” varat baudīt šādas filmas:

„Baltie zvani”, „Krasts”, „Vecāks 
par desmit minūtēm”, „Šķērsiela”, 
„Krustceļš”.

Pie „Animācijas filmu klasi-
kas” skatīsim šīs filmas:

„Ki-ke-ri-gū!”, „Tīģeris Ņau-
ņau”, „Puķu Ansis”, „Dullais Dau-
ka”, „Bums un Piramidons”, „Va-
nadziņš”, „Zelta sietiņš”, „Skudri-
ņa Tipa”, „Brīnumputns”, „Zaķīšu 
pirtiņa”, „Kabata”, „Man vienai 
māsiņai”.

Būs skatāmas arī skaistākās 
„Spēlfilmas” gan īsākā, gan garā-
kā formātā:

„Kurpe”, „Ūdensbumba resnajam 
runcim”, „Sapņu komanda”, „Cilvēki 
tur”, „Mammu, es tevi mīlu”.

Zem sadaļas „Dokumentālās 
filmas” atradīsiet šos kinodarbus:

„Veļa”, „Prāmis”, „Pasts”, „Lei-
putrija”, „Olu kundze”, „Piejūra”, 
„Tramvajs, vārdā Kalpotājs”, „Sta-
cijas”, Klucis – nepareizais latvietis”, 
„Dokumentālists”, „Escaping Riga”.

Jaunākās „Animācijas filmas” 
bērniem un pieaugušajiem būs pie-
ejamas kino krājuma noslēgumā:

„Neparastie rīdzinieki”, „Desas 
piedzīvojumi”, „Visi kakti noraso-
ja”, „Kalado”, „Aiz deviņi ezeriņi”, 
„Pirms aizmieg ūdeņi visi”, „Kad 
āboli ripo”, „Kā brālītis trusītis 
uzvarēja lauvu”, „Ursus”, „Kā lu-
patiņi mazgājās”, „Kora turneja”, 
„Lidojam?!”, „Jāntārpiņš”, „Redzi, 
trusi? ...Tētis brauc uz Londonu”, 
„Jaunā suga”, „Burvīga diena”, 

„Korrida”, „Eži un lielpilsēta”, 
„Clara un Rubinšteins”, „Latvietis 
pūš pīlītes”, „Klucānija”, „Vai Rīga 
jau gatava?”, „Bezmiegs”, „Lat-
vietis”,  „Spēlēju, dancoju”, „No-
rīt krupi”, „Spārni un airi”, „Ap-
tumsums”, „Kiosks”, „Zelta zirgs”, 
„Akmeņi manās kabatās”.

Ulbrokas bibliotēka aicina ik-
vienu interesentu skatīt Latvijas 
kinovēstures būtiskākās parā-
dības un spilgtākos mūsdienu 
kinomākslas paraugus, nodro-
šinot bagātīgu informāciju par 
Latvijas kinovēstures un mūs-
dienu kinoprocesa nozīmīgā-
kajām tendencēm. Skolēniem 
jaunajā mācību gadā vēlam ie-
pazīties ar Latvijas kino kultūras  
vērtībām. 

Latviešu filmu kolekcija Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā

Sauriešu bibliotēkas lasītā-
jiem – „Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrijas” dalībniekiem – 
bija iespēja doties ekskursijā 
uz Latvijas Nacionālo biblio-
tēku. Ekskursija pa „Gaismas 
pili” raisīja dalībniekos vis-
dažādākās emocijas, izjūtas, 
kuras daži pauduši, lai rosinā-
tu arī citus gan izbaudīt grā-
matu pasaules burvību, gan 
apmeklēt Latvijas Nacionālo 
bibliotēku.

Ir labi, ka protam rakstīt... Ir labi, 
ka protam lasīt... Ko, par ko, kad 
un cik daudz, tas lai paliek paša 
cilvēka ziņā!

Iespēja ir dota... Meklēsim to 
„Gaismas pilī”. Leposimies, ka 
esam latvieši!

Inta Gruzdule-Borovoja

Noteikti gribu pateikt paldies par 
iespēju nokļūt un apskatīt šo bib-
liotēku klātienē. 

Par to bija daudz dzirdēts, 
daudz runāts, bet tā arī nekad sa-
vām acīm redzēts.

Pirmais iespaids par bibliotēku 
veidojās jau no ārpuses. Tā ir mil-
zīga celtne ar interesantu arhitek-
tonisko risinājumu.

Ieejot iekšpusē, tikpat iespai-
dīgas ir flīzētās grīdas un aug-
stie griesti, bezgalīguma sajūta. 
Kad skatījos uz „Tautas grāmatu 
plauktu”, radās tāda sirreāla sa-
jūta, mistiska, kā tās grāmatas 
nekrīt virsū un kā tie cilvēki stai-
gā virs galvas. Papētot klātienē, 
skaidrs, ka šo efektu rada ar ma-
teriālu un gaismas spēlēm.

Lielu iespaidu atstāja arī vieso-
šanās bibliotēkas 11. un 12. stāvā, 
kad skatam paverās visa Rīga ar 
abiem upes krastiem. 

Par pašu bibliotēku pagaidām 
ir vairāk tādas kā muzeja sajūtas. 
Droši vien domas mainās, kad 
tur ej pats kā lasītājs un meklē 
konkrētas grāmatas, lasi.

Iesaku apmeklēt katram, lai 
kaut reizi redzētu to savām acīm 
un izveidotu savu priekšstatu par 
„Gaismas pili”, kas balstītos uz 
jūsu sajūtām un radīto noskaņu.

Inga Branta-Čepule

Tas ir kaut kas neaprakstāms. Ie-
ejot Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā – „Gaismas pilī” –, paveras 
tik daudz iespēju, domu un ide-
ju. Paskatoties uz augšu, var tikai 
nodomāt, vai kaut kas tik skaists 
var būt? Tā sajūta, ka mūsu maza-
jā valstī kaut kas tāds ir pieejams 
katram cilvēkam. Ja man likās, ka 
tur ir domāts tikai par lielajiem la-
sītājiem, ekskursijā redzētais mani 
pārliecināja par pretējo. Arī maza-
jiem lasītājiem ir sava telpa, sava 
pasaule, kuras centrā ir viņi un 
viss, ko mazajam lasītājam vajag. 
Staigājot pa bibliotēku, liekas, ka 
tā ir cita pasaule, kur tevi neviens 
netraucē. Viss ir tik kluss, un tas 
arī dod to sajūtu, ka esi bibliotē-
kā, kur cits citu ciena. Šķiet, ka tas 
viss vēl ir brīnums, bet, uzbraucot 
pašā augšā ar liftu, vienkārši gri-
bas klusēt un vērot to skaistumu, 
ieslīgt savās domās un pavadīt tur 
kaut visu dienu. Es tiešām no visas 
sirds saku, ka tas ir tā vērts – aiz-
braukt tur, būt lasītājam, paņemt 
grāmatu rokās, apsēsties pie loga 

un būt tikai ar sevi.
Sonora Āboliņa

Ekskursiju ļoti labi ievadīja pa-
staiga pa skaisto Daugavas krast-
malas promenādi. Izrādās, lai arī 
dzīvojam tuvējā Pierīgas nova-
dā, lielākoties neviens vēl nebija 
izmantojis iespēju baudīt mūsu 
galvaspilsētas skatus no šāda ska-
tupunkta. Tas bija jauki!

Man jaunā bibliotēkas ēka 
vienmēr ir patikusi ar savu stilu, 
bet jo īpaši ar savu iekšējo struk-
tūru. Kad ir redzētas vairākas 
bibliotēkas ārvalstīs, kā arī atce-
roties, kādās telpās iepriekš atra-
dās bibliotēka, tad gribas ar lep-
numu teikt, ka beidzot arī mums 
ir „Gaismas pils”, kur ir plašums 
un gaisma. Par tās iekšējo saturu 
vēl arvien tiek domāts, jo biblio-
tēkā turpinās pārkārtojumi, uz-
labojumi un papildinājumi, tiek 
meklēti optimāli risinājumi. 

Lielu pārdzīvojumu izjutām 
Ziedoņa zālē, jo koncertzāles lie-
lisko akustiku pārbaudīja Marika 
un Elīza Kavalas. Klausītājiem 
patika izpildījums, bet Elīza pie-
pildīja savu sapni – reiz dziedāt 
uz šīs skatuves.

Bērnus iejūsmināja lielais grā-
matu daudzums, mums tika dota 
iespēja iegriezties arī vienā no 

lasītavām, kur parasti tūristus ne-
ved. Tur bija redzams, kā cilvēki 
izmanto bibliotēku – var brīvi iet 
pie plauktiem, paņemt nepiecie-
šamās grāmatas un tās lasīt. Kā 
norādīja ekskursijas vadītāja, cil-
vēki darbojas pilnīgi savā noda-
bā, neviens netiek kontrolēts. 

Elpu aizraujoši skati pavērās no 
bibliotēkas augšējiem stāviem. Te 
nu var teikt, ka visa Rīga mums 
bija pie kājām. 

Ekskursija rosināja pieaugušos 
apmeklēt LNB vēlreiz un kļūt par 
tās lasītājiem, savukārt bērniem 
tā parādīja grāmatu vērtību un 
nozīmīgumu. 

Aija Sausiņa

Ar interesi piedalījos Sauriešu bib-
liotēkas rīkotajā pasākumā – ap-
meklēt Latvijas Nacionālo bibliotē-
ku. Bija jauki kopā ar dažāda vecu-
ma lasītājiem, sevišķi ar jauno pa-
audzi, piedalīties pastaigā gar Dau-
gavu, iepazīstot bibliotēkas ārējo 
veidolu. Jau ekskursijā pa LNB ēku 
iepazināmies ar bibliotēkas izvieto-
jumu, kārtību, lasītāju zālēm. Bērnu 
lasītava ir jauka, labi apmeklēta.

Visi dalībnieki šajā pasākumā 
bija draudzīgi, priecīgi braucām 
mājup. Labi, ka autobuss no do-
mes mūs izvadāja. Vēlams līdzī-
gus pasākumus rīkot biežāk.

Vija Kaļčeva

Sauriešu bibliotekāru Kristīnes 
un Aijas aktīvā rosība, iesaistot 
mazos un lielos lasītājus grāma-
tu mīlēšanā, ir apbrīnojama. Šo-
brīd, kad visu sveram un mērām 
redzamās un taustāmās lietās, 
pierādīt grāmatu lasīšanas vēr-
tību nav viegli. Piedzīvojums –  
ekskursija uz jaunuzcelto Lat-
vijas Nacionālo bibliotēku –  
noteikti ir stimuls bērniem un 
vecākiem iekļaut grāmatu savā 
ikdienā un domās. Liels paldies 
par iespēju uzkāpt līdz augstā-
kajam 68,3 metru punktam, no 

kurienes Rīga paveras kā uz del-
nas. Paldies par iespēju ieraudzīt 
leģendāro Latvju Dainu skapi un 
miniatūro grāmatiņu vienas rū-
tiņas lielumā. Paldies gidei Ilzei, 
kura prata pievērst uzmanību da-
žiem spilgtiem faktiem no bagā-
tīgās LNB vēstures, lai piesaistītu 
mūsu ekskursantu grupas uzma-
nību. Cik atsaucīgi iemirdzējās 
mazā, citbrīd nepaklausīgā Janča 
acis, kad gide stāstīja par grāmatu 
miljoniem LNB jaunajā ēkā. Izrā-
dās, ka to ir ap 7 miljoniem, jā, 
viņa lika aizdomāties par redza-
mām vērtībām, kas mērāmas gan 
skaitļos, gan faktos. Gides emo-
cionālais stāstījums par Imanta 
Ziedoņa zāli, par cilvēku radīto 
grāmatu ķēdi ziemas spelgonī, kā 
arī mūsu ekskursijas dalībnieces 
Māras Zebaueres atmiņas par no-
vadu kopējo sadziedāšanos LNB 
ēkā saviļņoja mūsu sirdis. Pēc 
ekskursijas aizdomājos par to, 
ka „Gaismas pils” nu ir uzbūvēta, 
izstaigājama un nofotografējama, 
bet katram pašam ir jāizvirza savs 
mērķis un jāuzkāpj savā iekšējā 
virsotnē. Lai tas mums izdodas!

Ilze Kļaviņa

Paldies visiem lasītājiem, kuri ar 
savu dalību programmā „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija” atbalsta, 
novērtē bibliotēkas darbību. Ļoti 
priecājos par ikvienu, kurš pieda-
lījās ekskursijā, ar interesi vēroja, 
klausījās, pētīja, jo īpaši – vismazā-
ko grāmatiņu, mūsu tautas lielo vēr-
tību Dainu skapi un Tautas grāmatu 
plauktu. Dzirdēt par mūsu „Gais-
mas pili” ir viens, bet redzēt pašam –  
novēlu ikvienam!

Arī šogad Sauriešu bibliotēka 
turpina dalību lasīšanas veicinā-
šanas programmā „Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija”, kurā ie-
saistīties aicināts katrs, kuram ir 
interese lasīt un vērtēt!

uz tikšanos bibliotēkā!
Kristīne Cimdiņa

„Gaismas pils” – lepnums par to, kas mums ir
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Šī vasara 23 Gaismas internāt-
pamatskolas skolēniem paliks 
atmiņā ar piedalīšanos XI Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos. 

Katram svētku dalībniekam tas 
ir neaizmirstams notikums, kad 
tūkstošiem balsu sadziedas kopā 
vienā veselumā uz Mežaparka 
Lielās estrādes. Mūsu projekta 
„Mēs rakstām sevi dziesmu svēt-
kos” koncerts Vērmanes dārzā 
ievijās svētku kopīgajā ritmā, 

krāsaini parādot bērnu ar īpa-
šām vajadzībām mākslinieciskās 
izteiksmes prasmes priecēt skatī-
tājus ar saviem priekšnesumiem. 
Mēs pateicamies Stopiņu novada 
domei par atbalstu!

Kalifornijas saulē 
kaldinātās medaļas
No 20. jūlija trīspadsmit Latvijas 
jaunie atlēti devās uz Speciālās 
olimpiādes vasaras spēlēm Ka-
lifornijas eņģeļu pilsētā Losan-
dželosā ASV. Latvija spēlēs bija 

pārstāvēta trīs sporta veidos. Par 
atlētu drošību, aprūpi un gata-
vību startiem rūpējās treneri 
– asistenti: peldēšanā – Laila La-
piņa (Rīgas 1. speciālā internāt-
pamatskola), vieglatlētikā –Vita 
Felsberga (Gaismas internāt-
pamatskola), basketbolā – Dace 
Dīvāne (Sveķu internātpamat-
skola) un Andris Urbāns (Liel-
platones internātpamatskola). 
Delegāciju vadīja Latvijas spe-
ciālās olimpiādes valdes priekš-
sēdētāja Gaļina Kaņejeva. Kopu-

mā Latvijas jaunie atlēti izcīnīja 
desmit medaļas – piecas viegl-
atlētikā un piecas peldēšanā –,  
bet basketbola komanda savā 
divīzijā ieguva ceturto vietu. Lo-
sandželosas Speciālās olimpiādes 
vasaras spēles atklāja 25. jūlijā, un 
tajās piedalījās 6500 atlētu no 175 
valstīm, 2000 treneru un 30000 
brīvprātīgo, atklāšanas ceremo-
nijā dalībniekus videouzrunā 
atbalstīja ASV prezidents Baraks 
Obama, bet pirmā lēdija Mišela 
Obama dalībniekus sveica klātie-

nē. Cīnoties ar spožo sauli, lielo 
karstumu (33–36 Co) un Klusā 
okeāna mitro gaisu, no 24. jūli-
ja līdz 2. augustam vieglatlētiem 
nenācās viegli tikt pie spožā kalu-
ma medaļām, tomēr gandarījums 
par sasniegtajiem rezultātiem ir 
milzīgs.

Sveicam mūsu Gaismas inter-
nātpamatskolas audzēkni Aivu 
Bērziņu! 

Aiva Bērziņa: 100 m skrējienā 
2. vieta, 200 m skrējienā 2. vieta. 

Paldies Gaismas internāt-
pamatskolas sporta skolotājai  
Jolantai Liepiņai par profesio-
nālo ieguldījumu jaunās atlētes 
sagatavošanā sportisko rezultātu 
sasniegšanai.

Latvijai ir ar ko lepoties, par ko 
priecāties un uz ko tiekties! Pal-
dies visiem, kas mūs atbalstīja, 
sponsorēja, juta līdzi, sagaidīja 
un domāja labas domas!

Vita Felsberga,
Latvijas vieglatlētu komandas 

vecākā trenere, Latvijas speciālās 
olimpiādes valdes locekle,

Gaismas internātpamatskolas 
direktore

Apsveicam sportisti un trenerus 
ar augstajiem rezultātiem un izsa-
kām pateicību Gaismas internāt-
pamatskolas direktorei Vitai Fels-
bergai! Vēlam arī turpmāk sas-
niegt arvien jaunus panākumus!

Stopiņu novada dome

Gaismas skolēnu aktīvā vasara

Aicinām pievienoties mam-
mas ar maziem bērniņiem 
Stopiņu novada mammu klu-
biņa aktivitātēm – vingrot 
kopā ar mazajiem Upesleju 
stadionā divas reizes nedēļā, 
tikties un dalīties pieredzē ar 
citām mammām Upesleju die-
nas centrā vienu reizi nedēļā. 

Rudenī tiks realizēts projekts par 
bēbīšu skoliņu Upesleju vai Līču 

dienas centrā. 
Ulbrokas ezera dienā pulcē-

jāmies uz kopīgu gājienu un 
tikšanos ar rotaļām un dzies- 
mām.

Par mūsu aktualitātēm un jau-
nāko informāciju atradīsiet, pie-
vienojoties mūsu grupai sociālajā 
tīklā „Facebook” – Stopiņu mam-
mas. Laipni lūgtas!

Stopiņu novada 
māmiņu klubs

Stopiņu māmiņu klubs atsāk 
aktīvu darbošanos un aicina 
pievienoties jaunās māmiņas

Ekoskolu koordinatoru un 
jauniešu forums šogad notika 
no 28. jūlija līdz 2. augustam 
skaistā, gleznainā vietā Dien-
vidsusējas krastā, Mazzalves 
pagastā. Starp vairāk nekā 
200 dalībniekiem no 75 izglī-
tības iestādēm bija arī Ulbro-
kas vidusskolas Ekopadomes 
pārstāvji. No 28. līdz 30. jūli-
jam Ekoskolu koordinatoru 
forumā piedalījās skolotājas 
Solvita Alksne un Juta Ber-
nāne, bet no 30. jūlija līdz 2. 
augustam nometnes gaisotni 
baudīja nu jau 9. klases skol-
nieces Kristiāna Jaunpetrovi-
ča un Tatjana Svirščevska.

Ekoskolu forums ir lieliska iespē-
ja gūt jaunas zināšanas, prasmes 
un iemaņas, dalīties pieredzē, uz-
zināt aktuālu informāciju, veidot 
jaunus kontaktus, gūt idejas un 
iedvesmu tālākam darbam.

Ekoskolu koordinatoru nomet-
ne notika Mazzalves pamatskolā, 
kas atrodas Ērberģes muižā. Jau 
pirmajā dienā par muižas un no-
vada vēsturi varēja uzzināt izzi-
nošā un aizraujošā priekšnesumā 
„Leģendas Ērberģes muižā”.

Nākamajās dienās notika tema-
tiskās lekcijas un nodarbības, ku-

rās varēja tikties ar vides eksper-
tiem un lektoriem. Bija iespēja uz-
zināt, kas ir „pārtikas cirks” un kā 
to beigt spēlēt, kā novērtēt ener-
goefektivitāti skolā, kā nodrošināt 
veselīgu ēšanu skolā, kas ir zāļu 
tējas – dzīvesveids vai eksotika, kā 
mācīt kritisko domāšanu.

Darbojāmies radošās un izzi-
nošās darbnīcās, noskaidrojot 
dabīgās alternatīvas sadzīves ķī-
mijā un skaistumkopšanā, gata-
vojot dabīgo kosmētiku, uzzinot 
par ekoloģisko biškopību un de-
gustējot medu, darbojoties deku-
pāžas un papīra un audumu atli-
kumu izmantošanas darbnīcās.

Notika vairāki pieredzes ap-
maiņas semināri, kuros dalījā-
mies ar idejām un panākumiem. 

Šajā forumā liela uzmanība tika 
pievērsta darbības plānošanai un 
mērķu izvirzīšanai, notika prak-
tiskas nodarbības plāna veidoša-
nā. Bija arī iespēja iegūt jaunāko 
informāciju par Ekoskolu pro-
grammas aktualitātēm.

Protams, forums ir arī laba 
atpūta – saruna ar vakara viesi, 
čellu dueta koncerta baudīša-
na, muzikāli priekšnesumi, deju 
mācīšanās, neformālas sarunas, 
neaizmirstams laivu brauciens pa 
Mēmeli.

Plašāku foruma apskatu lasiet: 
http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/
news/post/181 

Solvita Alksne un 
Juta Bernāne,

ulbrokas vidusskolas skolotājas

Ulbrokas vidusskolas pārstāvji Ekoskolu forumā
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emocijas, sajūtas – visa vizuāli 
neredzamā pasaule. Gleznošana 
notika uz caurspīdīgām plasti-
kāta loksnēm, un šie gleznojumi 
pēc tam tika projicēti uz ekrāna, 
tā novērojot krāsu jaukšanos un 
mijiedarbību.

Katrs nometnes dalībnieks iz-
veidoja arī savu mūzikas instru-
mentu – didžeridū – Austrālijas 
aborigēnu tradicionālo pūšam-
instrumentu. Mācījās no tā izvi-
lināt skaņas, izprotot, kā skaņas 
viļņi darbojas dažādos mūzikas 
instrumentos. Papildinot didže-
ridū skanējumu ar dažādām per-
kusijām un balsi, tika veidots ko-

pīgs muzikāls priekšnesums no-
metnes noslēguma pasākumam. 

Visas nometnes laikā dalībnie-
ki pagatavoja katrs savu sietspie-
des tehnikā apdrukātu krekliņu, 
izmantojot augu zīmējumus, kas 
tapuši Jūrkalnes pļavās. 

Bija iespēja arī noklausīties vai-
rākas lekcijas par astronomiju, par 
to, kas redzams debesīs – astrono-
miskās parādības –, kā arī par pa-
sauli, kurā dzīvojam – Visumu un 
mūsu atrašanās vietu tajā.

Dažas nometnes 
dalībnieku atziņas:

• „Arī mēs esam viena no su-

gām, kas var izmirt, tāpat kā bi-
tes, kas iznēsā ziedputekšņus un 
pasargā tūkstošiem citu sugu no 
izmiršanas.”

• „Es domāju, ja būtu lielāks at-
balsts dabas aizsardzībai, tad arī 
izdotos samazināt piesārņojumu 
un sugu izmiršanu. Man šķiet, ka 
jāsāk ar takām un jāšķiro atkritu-
mi, vienalga, cik laika tas aizņem. 
Visiem cilvēkiem vajadzētu zie-
dot 5% no savas algas dabas aiz-
sardzībai.”

Liels paldies visiem nometnes 
dalībniekiem, pedagogiem un 
lektoriem par kopā piedzīvoto! 
To ne vienmēr var izteikt vārdos, 
bet tas paliek mūsos un veido 
mūs, cerams, par labākiem cil-
vēkiem, kas apzinās savu unikālo 
vietu pasaulē.

Plašāks apraksts lasāms: http://
www.stopini.lv/public/37956.html 

Santa Podgaiska,
ulbrokas mūzikas un 

mākslas skolas
nometnes „VIss pA VIĻŅIEm” vadītāja 

22. augustā Latvijas politiski 
represēto salidojumā Ikšķilē 
šogad pulcējās ap 3500 da-
lībnieku no visiem Latvijas 
novadiem. Stopiņu novada 
Politiski represēto biedrība 
šajos salidojumos piedalās 
kopš 2005. gada. 

Pasākumu vadīja LPRA priekš-
sēdētājs Gunārs Resnais un viņa 
vietniece Dagnija Liepiņa. Ar 
savu klātbūtni salidojuma dalīb-
niekus pagodināja un klātesošos 
uzrunāja jaunievēlētais Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece, Eiroparlamenta de-
putāte Sandra Kalniete. Apsvei-
kumu bija atsūtījusi arī Ministru 
prezidente Laimdota Strauju-
ma. Patriotiskās audzināšanas 
pieredzē dalījās Ikšķiles novada 
domes priekšsēdētāja vietniece 
Dace Kārkliņa. 

Salidojuma dalībnieki sveica 
Valsts prezidentu ar stāšanos atbil-
dīgajā valsts amatā. Starp sveicē-
jiem bija arī Stopiņu novada PRB 
priekšsēdētāja Māra Zebauere. 

Esam gandarīti par prezidenta 
solījumu veltīt savus spēkus, lai 

uz tautas vienotības pamata no-
drošinātu Latvijas valsts ārējo un 
iekšējo drošību, tās ilgtspējīgu 
pastāvēšanu un attīstību. 

Mēs pateicamies valdībai par 
padomju okupācijas upuru pie-
miņas memoriāla darbu atsākša-

Latvijas politiski represēto 17. salidojums nu Strēlnieku laukumā. 
Pozitīvi vērtējami ir valdības 

plānotie pasākumi valsts aiz-
sardzības spēju stiprināšanā, 
piešķirot lielākus valsts budžeta 
līdzekļus valsts aizsardzības vaja-
dzībām.

Salidojuma rezolūcijā uzsvērta 
nepieciešamība stiprināt zemes-
sargu un jaunsargu apmācību, jo 
īpaši jaunsargu patriotisko audzi-
nāšanu, kā arī šo formējumu pie-
tiekamu apgādi ar nepieciešamo 
ekipējumu. Tādējādi tie kļūtu par 
nopietnu atbalstu profesionāla-
jām karaspēka vienībām, kopā ar 
tām veidojot nozīmīgu militāro 
spēku Latvijas valsts aizsardzībai. 

Pašlaik vērojams lauku rajonu 
iedzīvotāju bieži vien izolēts dzī-
vesveids. Salidojuma rezolūcijā iz-
teikts viedoklis, ka reģionālo paš-
valdību teritorijās nepieciešams 
izveidot Zemessardzes ārrindas 
vienības, kas būtu kā pašvaldību 
sabiedriskās kārtības atbalsts, pie-
daloties sabiedriskajās aktivitātēs.

Salidojuma dalībniekiem nav 

vienaldzīgs Latvijas liktenis un tau-
tas labklājība, kā arī ieilgušās prob-
lēmas veselības aprūpē un izglītībā. 

Šī bija viena no skaistākajām 
salidojuma dienām ar mieru un 
saskaņu dabā, cilvēkos un pasā-
kuma norisēs. Grūti iedomāties 
vasaras noslēgumu bez šiem nu 
jau par tradīciju kļuvušajiem sa-
ietiem. Katru gadu ir prieks at-
griezties viesmīlīgajā Ikšķilē, kur 
jūtamies lieliski, jo esam gaidīti.

Kā vienmēr salidojuma orga-
nizatori bija parūpējušies par 
skaistu oficiālās daļas noslēgu-
mu. Itāļu, spāņu un meksikāņu 
melodijas un ritmi „Trīs tenoru” 
izpildījumā savā varā pārņēma 
un apbūra visus klausītājus, lie-
kot justies atraisīti, līksmi un bez-
rūpīgi, jau tā jauko dienu vēršot 
neaizmirstamā vasaras izskaņā.

Guna Dēliņa, 
represēta 1941. gada 14. jūnijā

Informācijai – politiski represēto 
biedrības valdes sēde notiks 9. sep-
tembrī plkst. 14.00 biedrības telpās.

8. augustā loti karstā un tvei-
cīgā vasaras sestdienā Līčos 
norisinājās ikgadējā Ģimeņu 
sporta diena.

Uz sporta sacensībām komandas 
un sportisti bija ieradušies no ap-
kārtējiem Stopiņu novada ciemiem. 

Pusaudži un bērni divās ve-
cumu grupās sacentās futbolā, 
pludmales volejbolā, pievilkšanās 
un atspiešanās uz līdztekām sa-
censībās, virves vilkšanā un šau-
šanā ar milzu kaķeni.

Pašiem mazākajiem bija liels 
prieks izlēkāties piepūšamajā at-
rakcijā un veikt dažādus sporta 
uzdevumus bērnu rotaļu laukumā. 

Jaunieši izmēģināja roku šauša-
nā mērķī ar peintbola ieroci.

Katrā sporta veidā uzvarētā-
ji tika apbalvoti ar medaļām un 
kausiem. Mazākie bērni par pie-
dalīšanos saņēma dažādus saldu-
mus.

Karstā vasaras diena tika pa-
vadīta intensīvi sportojot, un visi 
bija gandarīti par paveikto.

Liels paldies galvenajam spēļu 
tiesnesim Aināram Vaičulenam, 
futbola tiesnesim Anatolijam Če-
banam, pludmales volejbola ties-
nesei Lienei Liberei, bērnu rotaļu 
laukuma atraktīvajai tiesnesei 
un dienas centra „Līči” vadītājai 
Zandai Pelšei un biedrībai „Reāls 
piedzīvojums”.

Gaidīsim nākamajos sporta 
svētkos!

Aelita Veipa, 
ulbrokas sporta 

kompleksa direktore

Šogad Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas vasaras rado-
šā nometne tapa, pateicoties 
Latvijas vides aizsardzības 
fonda projektam „Atbildīgs 
dzīvesveids” un Stopiņu no-
vada domes atbalstam. No-
metne norisinājās Jūrkalnē, 
Ventspils novadā, no 27. jūlija 
līdz 2. augustam, un tajā pie-
dalījās 38 dalībnieki. 

„Dzīves jēga ir būt daļai no visa, 
kas pastāv. Tas, ka tu esi dzīvs, 
tevi saista ar visu pārējo dzīvo,” 
stāsta viens no redzamākajiem 
Austrālijas pamatiedzīvotāju kul-
tūras pārstāvjiem Bobs Randals.

Nometnes koncepcija – veidot 
dalībniekos izpratni par vidi kā 
sistēmu kopumu, kas mijiedarbo-
jas un ietekmē cita citu. Baltijas 
jūras piekraste, sevišķi Jūrkalne, 
ir vieta, kur mijiedarbības pro-
cesi starp atmosfēru, litosfēru, 
hidrosfēru, kā arī biosfēru un 
antroposfēru, veidojot jūras kras-
ta līniju, notiek joprojām un ir 
acīmredzami, tāpēc par nomet-
nes norises vietu izvēlēta tieši 
Jūrkalne.

Tā kā nometnes organizatore 

ir Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skola un dalībnieki – tās audzēkņi, 
svarīgi veidot izpratni par to, ka 
fizikālie procesi, kas nosaka cilvē-
ka radošo darbību – krāsu redze, 
skaņa –, ir balstīti uz tiem pašiem 
procesiem, kas notiek dabā, un ik-
viena cilvēka darbība mijiedarbo-
jas ar dabas procesiem. 

Katra diena nometnē tika vel-
tīta noteiktai tēmai, kas nosaka 
un veido procesus dabā. Savukārt 
radošajām izpausmēm smēlāmies 
iedvesmu no Austrālijas aborigē-
nu mākslas un mūzikas, kas tapu-
si un joprojām top ciešā saistībā 
ar apkārtējo vidi. Turklāt fizikas 
ekspe rimentu laboratorijā no-
metnes dalībniekiem bija iespēja 
izprast fizikālos procesus, kas ir 
pamatā gaismas, skaņas un ūdens 
viļņiem, kā arī uzzināt vēl daudz 
ko citu par gaismas un skaņas īpa-
šībām. 

Piedzīvoto, uzzināto, redzēto 
un izjusto nometnes dalībnieki 
atspoguļoja, gleznojot jukurrpas –  
Austrālijas aborigēnu gleznoju-
mus –, kuros ar zīmju un sim-
bolu palīdzību tiek atainota gan 
konkrētās vietas karte, gan tajā 
notikušie reālie notikumi, gan 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas vasaras radošā nometne „VISS PA VIĻŅIEM”

Sporta diena Līčos
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2015. gada 2. septembrī 
Centrālā statistikas pār-
valde uzsāks tautas mikro-
skaitīšanu, kuras mērķis ir 
noskaidrot, cik precīzi ofi-
ciālā statistika atspoguļo 
iedzīvotāju skaitu Latvijā, 
republikas nozīmes pilsē-
tās un novados.

CSP ir atlasījusi 15 tūkstošus 
mājokļu Latvijā, no tiem 182 
Stopiņu novadā, un 2015. gada 
tautas mikroskaitīšanā noskaid-
ros, cik pastāvīgo iedzīvotāju 
dzīvo šajos mājokļos. Aptaujā 
piedalās to mājokļu iedzīvotāji, 
kuri saņēmuši CSP vēstuli ar ai-
cinājumu piedalīties 2015. gada 
tautas mikroskaitīšanā.

No 2. septembra līdz 15. 
septembrim iedzīvotāji varēs 
aizpildīt aptaujas anketu elek-
troniski vietnē https://eintervi-
ja.csb.gov.lv. Ja anketa netiks 
aizpildīta elektroniski, līdz 15. 
decembrim CSP intervētājs 
aptaujās mājokļa iedzīvotājus 
telefonintervijā vai klātienē.

2015. gada sākumā Stopiņu 
novadā dzīvoja 10 219 iedzīvotā-
ju. Gada laikā iedzīvotāju skaits 
pieaudzis par 0,2%, bet salīdzi-
nājumā ar 2011. gadu Stopiņu 
novadā ir par 1,3% jeb 133 ie-
dzīvotājiem vairāk. Pērn novadā 
piedzima 128 mazuļi – par 1,6% 
vairāk nekā 2013. gadā.

54% Stopiņu novada iedzī-
votāju dzīvo daudzdzīvokļu 
mājās, bet 43% – individuāla-
jās mājās. Līdz 1945. gadam 
būvētās mājās dzīvo 7% no-
vadnieku, 1946.–1990. gadā 
būvētās mājās – 49% un pēc 
1990. gada būvētās mājās – 
43%. Ūdensvads ir pieejams 
98% Stopiņu novada iedzīvo-
tāju, bet centrālapkure – 86%.

Stopiņu novadā 55% pastāvī-
go iedzīvotāju mājās pārsvarā 
runā latviešu valodā, bet 44% – 
krievu valodā. 24% iedzīvotāju 
ir augstākā izglītība (ieskaitot 
doktora grādu), bet 3% – ze-
māka par pamatizglītību.

Plašāka informācija par 
2015. gada tautas mikroskai-
tīšanu pieejama vietnē csb.gov.
lv/skaitisana.

Tautas mikroskaitīšanas 
bezmaksas konsultatīvais tāl-
runis: 80000320, e-pasts: skai-
tisana@csb.gov.lv.

Konsultantu darba laiks: no 
2. septembra līdz 15. septem-
brim katru dienu no plkst. 8.30 
līdz 20.00; no 16. septembra 
līdz 15. decembrim darbdienās 
no plkst. 8.30 līdz 17.00.

1. Izdarīt stopiņu novada domes 2013. 
gada 27. novembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 15/13 „par sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības saņemšanas kārtī-
bu stopiņu novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu 10. punktu šādā 
redakcijā: 
10. Dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībām ar 
centralizēto vai malkas apkuri:
10.1. dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībām 
ar centralizēto apkuri:
10.1.1. dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzī-
vojamās telpas īres maksas (apsaimnie-
košanas maksas) un maksas par pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu, segšanai, neatkarīgi no citiem 
saņemtajiem sociālajiem pabalstiem;
10.1.2. dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgai 
ģimenei (personai) 57,00 Eur mēnesī, ne-
pārsniedzot 427,00 Eur vienai mājsaim-
niecībai gadā;
10.1.3. dzīvokļa pabalstu piešķir mazno-
drošinātai ģimenei (personai) 36,00 Eur 
mēnesī, nepārsniedzot 214,00 Eur vienai 
mājsaimniecībai gadā;
10.1.4. dzīvokļa pabalstu pārskaita komu-
nālo pakalpojumu sniedzējam vienreizējā 
maksājumā par mēnešiem, kuros ģime-

nei (personai) ir piešķirts trūcīgs vai maz-
nodrošināts statuss;
10.2. dzīvokļa pabalsts mājsaimniecībām 
ar malkas apkuri:
10.2.1. dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzī-
vojamās telpas īres maksas (apsaimnie-
košanas maksas) un maksas par pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu, segšanai, tai skaitā kurināmā ie-
gādei, neatkarīgi no citiem saņemtajiem 
sociālajiem pabalstiem;
10.2.2. dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgai 
ģimenei (personai), nepārsniedzot 427,00 
Eur gadā vienai mājsaimniecībai;
10.2.3. dzīvokļa pabalstu piešķir mazno-
drošinātai ģimenei (personai), nepārsnie-
dzot 214,00 Eur gadā vienai mājsaimnie-
cībai;
10.2.4. dzīvokļa pabalstu, kas saistīts ar 
dzīvojamās telpas lietošanu, izņemot 
kurināmā iegādi, pārskaita pakalpojumu 
sniedzējam ne vairāk kā 50% apmērā par 
mēnešiem, kuros ģimenei (personai) ir 
piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts sta-
tuss, pārējo dzīvokļa pabalsta daļu izmak-
sā personai.
1.2. saistošo noteikumu 14. punkta 
vārdus „pabalsts ģimenēm ar nepilnga-

dīgiem bērniem”  aizstāt ar vārdiem „pa-
balsts bērna izglītībai un audzināšanai”.
2. saistošo noteikumu grozījumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas stopiņu novada domes informatīvajā 
izdevumā „tēvzemīte”. 

Paskaidrojuma raksts 
saistošajiem noteikumiem nr. 9/15
„Grozījumi 2013. gada 27. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15/13 „Par 
sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības saņemšanas kārtību Stopiņu 
novadā””
1. projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1. Grozījumi stopiņu novada saistošajos 
noteikumos Nr. 15/13 „par sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības saņemša-
nas kārtību stopiņu novadā” (turpmāk –  
noteikumi) paplašina pakalpojumu, par 
kuriem tiek piešķirts pabalsts.
2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Noteikumi paredz precizēt spēkā eso-
šos saistošos noteikumus. pašreizējā 10.2. 
punkta redakcija paredz palīdzību tikai 
kurināmā iegādei, nepieciešams regulē-
jums, kas paredzētu arī citu pakalpojumu 
segšanas iespēju, piemēram, īre, apsaim-

niekošana, ūdens un kanalizācijas tīkla 
pakalpojumi. 10.1. punktā ir konstatēta 
numerācijas neatbilstība. 10.1.5. apakš-
punktā ir vārda lietojuma kļūda.
3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu.
3.1. saistošo noteikumu pieņemšana paš-
valdības budžetu nepalielinās. Noteiku-
mu izpilde tiks nodrošināta apstiprinātā 
budžeta ietvaros. papildu budžeta izde-
vumi nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.
4.1. uzņēmējdarbības vidi pašvaldības te-
ritorijā neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām.
5. 1. saistošie noteikumi tiks publicēti in-
formatīvajā izdevumā „tēvzemīte” un sto-
piņu novada domes tīmekļa vietnē www.
stopini.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām.
6.1. konsultācijas ar sabiedrības pārstāv-
jiem nav veiktas.

J.Pumpurs, stopiņu novada
 domes priekšsēdētājs     

2015. gada 13. maijā Stopiņu novadā  (protokols Nr.49, p.3.2.2.) Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Stopiņu novada domes 
08.07.2015. lēmumu, prot. Nr.53, p.3.3.2)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/15
„Grozījumi 2013. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15/13 „Par sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 4., 5. daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu

Pašvaldības aģentūra „Saim-
nieks” (turpmāk – Aģentūra) 
2014. gadā veica Aģentū-
ras apsaimniekošanā esošo 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju (turpmāk – Dzīvojamās 
mājas) vizuālo apsekošanu, 
kuru normatīvajos aktos no-
teiktā kārtībā veica sertificē-
ta persona. Aģentūra sniedz 
vispārēju informāciju par 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju (turpmāk – Dzīvojamās 
mājas) tehnisko stāvokli.

Ņemot vērā apsekošanā konsta-
tēto, Aģentūra norāda, ka Dzīvo-
jamo māju inženierkomunikāci-
jām nepieciešams veikt kapitālus 
remontdarbus (renovāciju), lai 
nepasliktinātos to tehniskais stā-
voklis un varētu nodrošināt at-
bilstošu dzīvojamo māju apsaim-
niekošanu un tehniskā stāvokļa 
uzturēšanu. 

Aģentūra vērš uzmanību, ka, 
lai varētu nodrošināt Dzīvojamo 
māju uzturēšanu apmierinošā 
tehniskā stāvoklī līdz plānotajiem 
remontdarbiem paredzēto finan-
šu līdzekļu uzkrāšanai, nepiecie-
šams palielināt dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas un apsaimniekoša-
nas maksas daļu neplānotajiem 
remontdarbiem, ekspluatācijas 
un avārijas remontdarbiem. 

Aģentūra norāda, ka dzīvokļu 
īpašniekiem, veicot dzīvokļa lab-
iekārtošanas un remonta darbus, 
jāņem vērā dzīvojamās mājas teh-
niskais stāvoklis un riski, kas pa-
stāv pie Dzīvojamo māju iekšējo 

inženierkomunikāciju esošā teh-
niskā stāvokļa un iespējamajām 
avārijas situācijām. Savukārt sa-
skaņā ar Dzīvokļa īpašuma liku-
ma 10. pantu dzīvokļu īpašnieku 
pienākums ir nodrošināt iespēju 
dzīvokļu īpašnieku kopības vai 
pārvaldnieka pilnvarotiem spe-
ciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā 
darbības, kas nepieciešamas ar 
dzīvojamās mājas ekspluatāciju 
saistītu komunikāciju, būvkon-
strukciju un citu elementu ierī-
košanai un normālai funkcionē-
šanai, kā arī nodrošināt iespēju 
apsekot atsevišķo īpašumu, t.sk. 
nodrošināt piekļuvi koplietoša-
nas komunikācijām (stāvvadiem, 
mēraparatūrai). 

Aģentūra paskaidro, ka Dzī-
vojamo māju uzturēšanas un 
apsaimniekošanas maksa tiek 
aprēķināta saskaņā ar 2008. gada 
9. decembra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, 
kādā aprēķināma maksa par dzī-
vojamās mājas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu” (turpmāk –  
Noteikumi Nr.1014). Noteikumi 
Nr.1014 paredz kārtību, kādā tiek 
aprēķināta dzīvokļa, mākslinie-
ka darbnīcas un neapdzīvojamās 
telpas īpašniekam maksa par dzī-
vojamās mājas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu. Noteikumu 
Nr.1014 10. pantā noteikts, ka 
par aprēķināto dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas un apsaimniekoša-
nas maksu nākamajam kalendā-
rajam gadam dzīvojamās mājas 
pārvaldnieks rakstiski paziņo 
dzīvokļa īpašniekam līdz attiecī-

gā gada 15. oktobrim. Savukārt 
Noteikumu Nr.1014 14. pantā 
noteikts, ja dzīvokļu īpašnieki šo 
noteikumu 12. punktā minētajā 
termiņā nav sasaukuši dzīvoja-
mās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopības kopsapulci un nolēmuši 
apstiprināt (vai noraidīt) dzīvoja-
mai mājai aprēķināto pārvaldīša-
nas un apsaimniekošanas maksu 
nākamajam kalendārajam ga-
dam, dzīvojamās mājas pārvald-
nieka aprēķinātā maksa nākama-
jam kalendārajam gadam stājas 
spēkā ar 1. janvāri.

Savukārt Noteikumu Nr.1014 
12. punkts paredz, ka 30 darbdienu 
laikā pēc šo noteikumu 10. pun-
ktā minētā paziņojuma saņemša-
nas dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu 
īpašnieku kopības kopsapulcē 
(turpmāk – kopsapulce) pieņem 
lēmumu par dzīvojamai mājai 
aprēķinātās pārvaldīšanas un ap-
saimniekošanas maksas apstipri-
nāšanu nākamajam kalendārajam 
gadam, kā arī par dzīvojamai mājai 
nepieciešamo remontdarbu plāna 
apstiprināšanu nākama jiem perio-
diem. Kopsapulce ir tiesīga piln-
varot personu dzīvokļu īpašnieku 
saziņai ar pārvaldnieku.

Noteikumu Nr.1014 13. punkts 
paredz, ka, lemjot par dzīvojamai 
mājai aprēķinātās pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas maksas ap-
stiprināšanu nākamajam kalendā-
rajam gadam, dzīvokļu īpašnieki 
nevar atteikties no šo noteikumu 
7. punktā minēto uzturēšanas un 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
nodrošināšanas dzīvojamai mā-

jai. Ja likuma noteiktajā kārtībā 
dzīvokļu īpašnieku kopība nav 
sasaukusi kopsapulci un lēmusi 
par citu apsaimniekošanas maksu, 
stājas spēkā apsaimniekotāja aprē-
ķinātā apsaimniekošanas maksa. 
Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē 
noraida pārvaldnieka piedāvāto 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas maksu, 
vienlaikus izlemjams jautājums 
par attiecīgās maksas noteikšanu 
visu šajos noteikumos noteikto 
pakalpojumu nodrošināšanai vai 
par dzīvojamās mājas pārvaldīša-
nas tiesību pārņemšanu.

Aģentūra piebilst, ka saskaņā 
ar 28.10.2010. MK noteikumiem 
Nr.905 „Kārtība, kādā tiek plāno-
tas un organizētas ar dzīvojamās 
mājas renovāciju un rekonstruk-
ciju saistītās darbības”, – ja dzī-
vojamās mājas īpašnieki (kop-
sapulcē) ir pieņēmuši lēmumu 
noraidīt pārvaldnieka iesniegto 
pārvaldīšanas darba plāna un nā-
kamā gada budžeta projektu, kā 
arī nav noteikuši pārvaldīšanas 
izdevumus atbilstoši pārvaldnieka 
veiktajam aprēķinam, turpmāko 
dzīvojamās mājas īpašnieku un 
pārvaldnieka rīcību nosaka dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanas līgums 
un dzīvokļu īpašnieku kopsapul-
ces lēmumi. Šajā gadījumā Aģen-
tūra nevar atbildēt par Dzīvojamo 
māju turpmāko tehnisko stāvokli 
un nodrošināt kvalitatīvu pakal-
pojumu sniegšanu (aukstā un kar-
stā ūdens apgāde, kanalizācija).

J.Zutis, Apsaimniekošanas un
 remonta nodaļas vadītājs

Veidosim uzkrājumu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanai 2. septembrī 
CSP uzsāks 
tautas 
mikroskaitīšanu



Rīgā no 11. līdz 13. augus-
tam norisinājās XIII Baltijas 
karavīru sporta spēles, kurās 
piedalījās Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas bruņoto spēku 
komandas, kopā vairāk nekā 
200 karavīru, zemessargu, 
jaunsargu un kadetu.

XIII Baltijas karavīru sporta 
spēlēs karavīri sacentās tādās dis-
ciplīnās kā militārā pieccīņa, pel-
dēšana, kross, pludmales volejbols, 
granātas mešana uz precizitāti, 
orientēšanās, strītbols, mini fut-

bols, sporta makšķerēšana un šahs.
Sacensības notika dažādās gru-

pās – karavīri, jaunsargi un ka-

deti. No 4. līdz 6. jūlijam notika 
jaunsargu nometne un atlase sa-
censībām, kurā piedalījās 5 Sto-

piņu novada jaunsargi.
Rihards Rozenbaums, ulbrokas 
vsk. Jaunsardzes pulciņa vadītājs
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Stopiņu novada bāriņtiesā 
27. augustā notika kārtējā 
konsultāciju diena ģimenes 
tiesību jomā, kurā piedalījās 
zvērinātā advokāte Sanita Sli-
šāne. Novada iedzīvotāji gal-
venokārt interesējās par uz-
turlīdzekļu piedziņu un rīcīb-
spējas ierobežojuma apjoma 
pārskatīšanu un prasības pie-
teikumu sagatavošanu tiesai.

Bāriņtiesa informē, ka ar 2013. 
gada 1. janvāri ir stājušies spēkā 
grozījumi Civilprocesa likumā 
par rīcībspējas ierobežojumu.

Civilprocesa likuma pārejas 
noteikumu 61. punkts paredz, 
ka persona, kuru tiesa līdz 2011. 
gada 31. decembrim atzinusi par 
rīcībnespējīgu gara slimības vai 
plānprātības dēļ, kā arī alkohola 
vai citu apreibinošu vielu lieto-
šanas dēļ, sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri uzskatāma par personu 
ar rīcībspējas ierobežojumu bez 
personisko nemantisko tiesību 
ierobežojuma.

Personai noteikto rīcībspējas 
ierobežojumu pārskata civilpro-
cesa noteiktajā kārtībā. Tiesas 
spriedums par rīcībspējas iero-
bežojumu ir spēkā līdz brīdim, 
kad tiek pieņemts cits tiesas no-
lēmums šajā jautājumā. Tiesas 
spriedumu par rīcībspējas iero-
bežojumu var pārskatīt jebkurā 
brīdī, bet ne retāk kā septiņos ga-
dos no tā spēkā stāšanās dienas.

Bāriņtiesa vērš aizgādņu uz-
manību uz to, ka atbilstoši Ci-
vilprocesa likuma pārejas notei-
kumu 62. punktam aizgādnim ir 
pienākums četru gadu laikā pēc 
šo grozījumu spēkā stāšanās, t.i., 
līdz 2016. gada 31. decembrim, 
iesniegt tiesā pieteikumu par per-
sonas rīcībspējas ierobežojuma 
pārskatīšanu. Ja aizgādnis to nav 
iesniedzis, tad bāriņtiesa par to 
informē prokuratūru. 

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 
270.1 pantu pieteikumu par perso-
nas rīcībspējas ierobežojuma ap-
joma pārskatīšanu iesniedz tiesā 
pēc personas, kuras rīcībspēju ie-
rosināts pārskatīt, deklarētās dzī-
vesvietas, bet, ja tādas nav, pēc šīs 
personas dzīvesvietas; ja persona 
ievietota ārstniecības iestādē – pēc 
ārstniecības iestādes adreses.

Saskaņā ar Civilprocesa liku-
ma 270.3 pantu pieteikumā no-
rāda, kādā apjomā ir pārskatāms 
rīcībspējas ierobežojums. Pie-
teikumam par rīcībspējas iero-
bežojuma apjoma pārskatīšanu 
pievienojami pierādījumi, kas to 
apliecina.

Bāriņtiesa arī turpmāk organizēs 
konsultāciju dienas, aicinot iedzī-
votājus tajās aktīvi piedalīties.

Valda Frīdenšteina, 
bāriņtiesas 

priekšsēdētāja

2015. gada 29. augustā Sto-
piņu novada Līgo estrādē sa-
darbībā ar sporta klubu „Gold 
barbell” un Stopiņu novada 
domi norisinājās šīs sezonas 
pēdējās biedrības „SPAR-
TIETIS” organizētās sporta 
sacensības bērniem „Mazais 
SPARTIETIS 2015”.

No plkst. 14.00 norisinājās sa-
censības pašiem jaunākajiem 
sportot gribētājiem. Vairākās 
spēka, veiklības un izturības sta-
fetēs sacentās bērni divās vecu-
ma grupās – no 7 līdz 10 gadu 
vecumam un no 11 līdz 14 gadu 
vecumam. Ar atbalstītāju sarū-
pētajām dāvanām tika apbalvoti 
labākie un stiprākie bērni katrā 
stafetē. Kopvērtējumā uzvarētāji 
savā īpašumā ieguva sacensību 
galveno balvu – velosipēdu. Ve-
cuma grupā no 7 līdz 10 gadiem 
uzvaru izcīnīja  Aleksis Smokro, 
bet vecuma grupā no 11 līdz 14 
gadiem uzvaru izcīnīja Miks Pu-
dāns. Apsveicam stipriniekus!

Interaktīvajā teltī pieaugušie 
savus spēkus varēja pārbaudīt 

spiešanā guļus uz reizēm. Sie-
viešu konkurencē nepārspējama 
palika Maija Pētermane, uzspie-
žot 61 reizi. Vīriešu konkurencē 
nepārspēts palika Jānis Smokro, 
uzspiežot 77 reizes.

Pēc bērnu sacensībām mūsu 
pasākumā viesojās Latvijas spēcī-
gākie vīri – Agris Kazeļņiks, Di-
dzis Zariņš, Aivars Šmaukstelis, 
Mareks Leitis un Igors Podčered-
ņičenko, uzstādot Latvijas rekor-
du – paceļot automašīnu, kurā 
bija ievietoti 25 bērni.

Mūsu sacensību dalībniekus 
un atbalstītājus priecēja Gacho 
ar savu koncertu, tādējādi po-
pularizējot veselīgu un sportisku 
dzīvesveidu.

Biedrība „Spartietis”
Stopiņu novada pašvaldība iz-
saka pateicību biedrībai „SPAR-
TIETIS” par sacensību „Mazais 
SPARTIETIS 2015” organizēšanu!

Ieskats „Mazais SPARTIETIS 
2015” norisē: http://www.stopini.
lv/public/37962.html?t=foto 

  militārā šķēršļu 
josla kross Granātas 

mešana Šaušana peldēšana 
50 m

peldēšana 
(komanda) 

4x50 m

rūdolfs peļovins 6. vieta 10. vieta 4. vieta 2. vieta 3. vieta 1. vieta

Dāvis bērziņš 11. vieta 12. vieta 7. vieta 15. vieta 5. vieta  

roberts kozlovs 4. vieta 6. vieta 6. vieta 1. vieta 1. vieta 1. vieta

21. augusta rīts arī Upeslejās 
bija saulains, rāms un ļoti gai-
dīts. Taču dīvaina rosība bija 
saskatāma bez īpašas piepūles. 

Kā nu ne! Pagalmu celiņos ro-
sījās velotehnikas īpašnieki. 
Pārbaudīja savus jau daudz pie-
redzējušos un uzticamos brīv-
laika draugus. Spodrināja, uzla-
boja un dalījās pieredzē. Bija arī 
tādi, kas ar lielo brāļu vai māsu 
starpniecību pārskaitīja sava 
transporta riepu skaitu, lai zi-

nātu, kurā sacensību kategorijā  
piedalīties. 

Protams, neizpalika arī sacen-
sību elementi – daži ātrumposmi 
starp pagalmiem, kas vecmāmi-
ņu rimtos pastaigu rītus padarīja 
nedaudz tramīgākus.

Tikpat liela rosība valdīja arī 
otrpus pagalma. Sporta organiza-
tors Ainārs un dienas centra vadī-
tāja Anniņa sakārtoja riteņbrauk-
šanas sacensību trasi. Braucēji tika 
sadalīti četrās vecuma grupās. 

Starts tika paredzēts plkst.18.00, 

Konsultāciju 
dienas bāriņtiesā

Spartieša 
diena 
Stopiņu 
novadā

Veloprieks Upeslejās

Stopiņu novada jaunsargu sasniegumi Baltijas karavīru sporta spēlēs
Latvijas jaunsargu komandā Stopiņu novadu pārstāvēja 3 jaunsargi – Roberts Kozlovs, Rūdolfs Peļovins, 
Dāvis Bērziņs, kuri ieguva šādas vietas sacensību disciplīnās: 
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taču reģistrēties nepacietīgākie 
dalībnieki jau bija gatavi stundu 
iepriekš. Visvairāk dalībnieku – 
19 – bija no 8 līdz 11 gadiem.

Pēc Aināra svilpes signāla sa-
censības uzsāka brašuļi vecumā 
no 2 līdz 3 gadiem. Mammām un 
tētiem pārdzīvojumu jūra. Paši 
braucēji gan bija pašpārliecināti, 
jo viņiem finišs nebija galvenais, 
bet notikumi apkārt gan. Galu 
galā ikviens no viņiem jau bija 
uzvarētājs pat uz starta līnijas. 
Un tie bija: Markuss, Daniils, Ki-
rils, Jānis, Artis, Sindija, Oskars. 
Cipari interesēja vecākus.

4–7 gadu grupā startēja 15 cen-

soņu. Uzvaras lauri – Alīnai, Lo-
retai, Madarai, Kārlim, Filipam 
un Ģirtam.

8–11 gadu grupā sīvā cīņā 
uzvarēja Emīlija, Elīna, Nikola, 
Kristiāns, Roberts, Adrians.

12–17 gadu grupā nepārspēja-
mi bija Dace, Markuss, Andrejs 
un Ralfs.

Rezultātu kalve bija nemitīgi tre-
niņi. Jūnija un augusta nodarbības 
sporta laukumā ir devušas rūdīju-
mu. Pat zuda aizvainojums uz au-
gusta dienu (trešdiena) bez datora. 

Ar cieņu un pateicību sacensību 
neklātienes dalībniece 

Sandra Briška
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Sveicam

2015. gada augustā Stopiņu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas septiņas laulības. 
Apsveicam jaunās ģimenes!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Saule vēsti atsūtīja,
Jauni radi brālīšos;

To vēl labi nezināju,
Vai brālītis, vai māsiņa.

2015. gada augustā Stopiņu novadā piedzimuši seši 
mazuļi – divi zēni un četras meitenes. 

Sveicam mazos novadniekus: Situ, Makaru, Kati, Sofiju, 
Bogdanu, Ketlīnu un viņu vecākus! 

SVEICAM  JUBILEJĀ! 
Nevajag skaitīt gadus,

Kuri aulēkšiem skrien –
Gadus, tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.

Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz –

Ar tiem mēs bagāti esam,
Un novecot nebūs ļauts!

Sveicam novada jubilārus: Valiju Kokorēviču, 
Pjotru Adamoviču, Kārli Barkānu, Jadvigu Kondru, 

Kseniju Zemnieci, Pēteri Kursīti, 
Ausmu Krauzi, Aivaru Eizentālu, Nikolaju Petrovu, 

Veņjaminu Lavrinoviču, vēlam jums veselību un 
daudzus saulainus gadus!

„Lietuviešu literāti latviešu bibliotēkā” – tā ir nosaukta izstāde, kas aktualizē 
mūsu kaimiņu tautas dzejnieku un citu literātu darbu esamību Ulbrokas bib-
liotēkā. Izstādei ir cieša saistība ar tradicionālajām Dzejas dienām Latvijā un to 
tematiku, kas šoreiz mūsu pusē saistīta ar Latvijas un Lietuvas mūsdienu literā-
rajiem sakariem, atzīmējot četru dzejnieku – Artūra Vaļoņa, Daiņus Gintala, 
Mindauga Nastaraviča un Giedres Kazlauskaites – devumu un viesošanos Sto-
piņu novadā. Bibliotēkas tematiskajā izstādē varēsiet aplūkot arī citu lietuviešu 
paveikto un pieejamo literatūras jomā. 

Septembris ir arī juristes, žurnālistes, rakstnieces un kultūrvēsturnieces  
Melānijas Vanagas atceres mēnesis. Tematiskajā izstādē „Caur zvaigznēm ska-
toties” piedāvājam šīs personības rakstīto vārdu, ja vien vēlaties sadzirdēt, sau-
dzēt un saprast. Šī sieviete ieguldījusi lielu darbu, lai lasītājiem būtu pieejamas 
viņas Sibīrijai veltītās atmiņas septiņās grāmatās. Par viņas pieredzēto uzņem-
ta filma „Melānijas hronika”. Vanagas darbos varam izsekot vairākām dzimtām 
vienlaikus, kā arī ielūkoties Latvijas pēckara vēstures lappusēs. Vai šis karš patie-
šām bija beidzies, to caur filozofiskiem atzinumiem un bagātu valodu var lasīt 
visās šīs rakstnieces grāmatās. Autores personība ir stipra. Kur slēpjas viņas no-

slēpums, to uzzināsiet, pārlapojot rakstnieces grāmatas. Melānijai Vanagai (1905 –1997) savulaik piešķirts 
Triju Zvaigžņu ordenis un vairākas prēmijas.

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka piedāvā kolektīvu koncerta apmeklējumu
Piektdien, 9. oktobrī, plkst. 19.00 Vidzemes koncertzālē „Cēsis” komponista Valta Pūces atjaunotā kon-
certprogramma TUVPLĀNI 2.

Koncertā piedalīsies šarmantie dziedātāji Dita Lūriņa, Andris Ērglis, virtuozais čellists Valters Pūce un 
programmas autors Valts Pūce.

Brīvā un klusinātā gaisotnē varēs baudīt dziesmas no grupas „MARANA” agrākajām programmām, teāt-
ra izrādēm „Šveiks”, „Ronja”, „Sapņu pīpe”, kā arī koncertuzvedumiem „Zeme” un „Rakstītāja”.

„Gatavojot programmu, sameklēju gan vecas, gan ne tik vecas dziesmas, kas jau skanējušas kaut kur, dažas 
īstenībā nav pat skanējušas nekur, bet vienkārši stāv plauktā. Radās doma, ka programma varētu būt intīma, 
tā ļautu klausītājiem tuvāk un dziļāk iepazīt katru no māksliniekiem, tāpēc izvēlējāmies šo nosaukumu „Tuv-
plāni 2”. Pamatā programma ir liriska. Manuprāt, šī koncertprogramma varētu būt laba iespēja atslēgties no 
visa,” par koncertprogrammu stāsta komponists Valts Pūce.

Pieteikšanās un samaksa Ulbrokas bibliotēkā līdz 17. septembrim. Koncerta biļete un ceļa izmaksas 
15,00 EUR.

Izbraukšana plkst. 17.00 no Stopiņu novada domes.
Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēkā pa tālr. 67910503.

Dzejas dienas Pētera Brūvera dzimtajās mājās „Kalēji” 
Stopiņu novada Līčos
2015. gada 11. septembrī plkst. 16.00
Programmā:
• Pētera Brūvera un Gundegas Muzikantes dzejoļu krājuma „Grāmata Gundegai” va-
lodas zīmējums un mākslinieciskais skanējums. Viesos Gundega Muzikante.
• Ulbrokas bibliotēkas ikgadējā lasītāju atzinība un nomināciju pasniegšana;
• lietuviešu literātu dzejas lasījumi un klātesamība; 
Viesos – Daiņus Gintals, Mindaugs Nastaravičs, Giedre Kazlauskaite, Artūrs Vaļonis.
• Ivetas un Pētera Brūveru izsenis radīta un nepublicēta dzejoļa „Vakariņas ar 
velnu” priekšlasījums. 

Pieteikšanās dalībai un nokļūšanai uz pasākuma vietu līdz 10. septembrim Ul-
brokas bibliotēkā. Kontakttālrunis 67910503.

Ulbrokas bibliotēkas pasākumi septembrī

Sauriešu bibliotēkas pasākumi septembrī

Izstādes:
Dzejas dienu karuselis:
• Dzejniekam, dramaturgam, 
tulkotājam, politiskajam un 
sabiedriskajam darbiniekam Rai-
nim – 150;

• Dzejniekam Auseklim – 165;    
• Dzejniekam un filologam 
Valdim Krāslavietim – 95;
• Trimdas dzejniecei 
Ritai Gālei – 90; 
• Dzejniecei un dramaturģei 

Velgai Krilei – 60.
• „Es visu dzīvi redzu tēlos”. 
Rakstniekam Vladimiram 
Kaijakam – 85.
• 8. septembris – Starptautiskā 
lasītprasmes diena.

18. septembrī plkst. 19.00 
Ulbrokas kultūras namā

stOpIŅu NOVADA 

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU 
SEZONAS ATKLĀŠANAS SVĒTKI

28. augustā dienas centra „Ul-
broka” aktīvākie un radošākie 
apmeklētāji posās ceļā – eks-
kursijā uz kaimiņzemes Igau-
nijas studentu galvaspilsētu 
Tartu. Šajā interesantajā eks-
kursijā devāmies, pateicoties 
Stopiņu novada domes dā-
vanai par godu dienas centra 
10 gadu jubilejai, ko svinējām 
februārī.

Ekskursijā kopā devās gan bērni, 
gan jaunieši, kas ir aktīvi dienas 
centra apmeklētāji, gan radošo 
pulciņu apmeklētājas, pulciņu 
nodarbību vadītājas, kā arī nū-
jotājas. Kopā apmeklējām izsla-
vēto AHHAA zinātnes centru, 
skatījāmies zvaigznēs planetārijā, 

izbaudījām asas izjūtas 4D kino 
un priecājāmies par Tartu vecpil-
sētas krāšņumu.

Nu var teikt, ka kopīgi ar jau-
nām emocijām esam noslēguši 
vienu posmu, lai ar jaunu spa-
ru un jaunām idejām turpinātu 
darbību dienas centrā „Ulbroka”.  
Jau septembrī aicinām uz pulci-
ņiem – „Mozaīka mājas interje-
rā” un floristikas nodarbībām. 
Īstais laiks ir atsākt vai pievie-
noties aktīvajai nūjotāju koman-
dai un pievienoties radošajiem 
sestdienu rītiem, kur vienmēr 
kopā dzimst jaunas un interesan-
tas idejas, ko mēs ikviens varam  
realizēt dzīvē.

Anda Višķere, 
ulbrokas dienas centra vadītāja

Ar jauku ekskursiju uz Tartu dienas 
centrs „Ulbroka” atvadās no vasaras!

Kultūras pasākumi

19. septembrī no plkst. 8.00 līdz 14.00
Ulbrokā, Sporta laukumā 

pie Stopiņu novada domes

RUDENS GADATIRGUS
Dalības maksa tirgotājiem 2,50 EUR. 
Stopiņu novada iedzīvotājiem dalība bez 
maksas. Ar soliem un galdiem organizatori 
dalībniekus nenodrošina. Vietas 
tirgotājiem tiks ierādītas pasākuma 
dienā. Iepriekšēja pieteikšanās 
nav nepieciešama. 
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„TĒVZEMĪTE” IZNĀK KATRA MĒNEŠA PIRMAJĀ NEDĒĻĀ un
 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, Ozolu ielā pie ziņojumu dēļa.
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.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
Dienas centra darba laiks, sākot 
no septembra: pirmdien – slēgts; 
otrdien, trešdien, ceturtdien, 
piektdien plkst. 12.00–20.00; 
sestdien plkst. 10.00–1800. 
3. septembrī plkst. 18.00 Karatē 
pulciņa sanāksme.
5. septembrī plkst. 17.00 – „at-
kalsatikšanās vasaras noskaņās” 
(disenīte, filma).
8. un 11. septembrī apsveikumu 
gatavošana Tēva dienai.
12. septembrī plkst. 11.00 Ģime-
ņu sporta diena.
No 15. līdz 19. septembrim „No-
derīgo lietu lāde” – papildināsim 
skolas mantas.
No 22. līdz 29. septembrim „ra-
došie darbi no dabas materiā-
liem”.
29. septembrī Miķeļdienas svētku 
izstāde.

ULBROKAS DIENAS 
CENTRĀ
No 9. septembra trešdienās plkst. 
18.00–20.00 astoņu nodarbību 
cikls „Mozaīkas veidošana inter-
jerā”, mācīsimies veidot moza-
īkas no dažādiem materiāliem. 
Nodarbības vadīs A.Dobrjanska. 
Aicinām pieteikties dalībniekus.
No 22. septembra otrdienās plkst. 
18.00–20.00 desmit nodarbību 
cikls floristikā „No rudens zie-
diem līdz adventes rotājumiem”. 
Nodarbības vadīs K.Burkovska. 
Aicinām pieteikties dalībniekus.
Visu mēnesi bērniem un jaunie-
šiem – galda spēļu turnīri, testi 
sevis izzināšanai.
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 
12.00–13.45  nūjošanas nodar-
bības. Nūjas nodrošina dienas 
centrs.
Sestdienu radošie rīti – no 9.30 
līdz 14.00 rotu u.c. gatavošana no 
pērlītēm, plastikas un citiem ma-
teriāliem.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
Aicinām uz zvaniņu spēles no-
darbībām. Nodarbību ilgums būs 
3 mēneši. Nodarbības notiks kat-
ru sestdienu no plkst. 11.00 līdz 
13.00. Pirmā nodarbība 19. sep-
tembrī, nodarbības vadīs Rihards 
Fridbergs.
Aicinām pieteikties uz Šūšanas 
skoliņas nodarbībām. Pirmā ie-
pazīšanās nodarbība 22. septem-
brī plkst. 17.00–19.00, nodarbī-
bas vadīs Silvija Eriņa. Nodarbī-
bas notiks 3 mēnešus.
Aicinām pieteikties uz latviešu 
valodas sarunvalodas nodarbī-
bām. Nodarbības notiks sestdie-
nās plkst. 14.00–16.00. Pirmā 
nodarbība 19. septembrī, nodar-
bības vada Ilze Demčenko. No-
darbību ilgums 2 mēneši.
8. septembrī plkst. 16.00 Starp-
tautiskā rakstītprasmes diena. 
Glītrakstīšanas stunda, noteiksim 
skaistākos rokrakstus, uzvarētā-
jiem būs balviņas.
12. septembrī plkst. 13.00 atklāt-

nīšu gatavošana Tēva dienai.
22. septembrī plkst. 15.00 atzī-
mēsim Starptautisko miera die-
nu. Mūsu aicinājums šajā dienā: 
esiet labsirdīgi, izpalīdzīgi un 
smaidoši, nekautrējieties dalīties 
ar labām emocijām un rūpēties 
par citiem! Pastāstīsim cits citam, 
par ko rūpējamies ikdienā, kā iz-
palīdzam citiem un ko labu vēla-
mies izdarīt. Zīmējumu konkurss 
ar krītiņiem uz asfalta. 
24. septembrī plkst. 16.00 aici-
nām bērnus un jauniešus uz tik-
šanos ar bijušo brīvprātīgo jau-
nieti Diānu Rotaru no Moldāvi-
jas, kura ciemosies dienas centrā 
„Saurieši” un kopīgi ar brīvprātīgo 
jaunieti Kristianu Sančesu Lopesu 
no Spānijas vadīs dažādas aktivi-
tātes. Kopīgi nobaudīsim kliņģeri, 
dejosim interaktīvās dejas, un būs 
diskotēka. Aicinām pieteikties da-
lībniekus koncerta sagatavošanai, 
lai sagaidītu Diānu.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
5. septembrī plkst. 17.00 Latviešu 
kino vakars – filma no latviešu 
kino kataloga.
12. septembrī plkst. 15.00 Mul-
tiplikācijas filmu pēcpusdiena.
17. septembrī plkst. 16.00 izglī-
tojošs pasākums bērniem „Drošs 
ceļš uz skolu”.
26. septembrī plkst. 16.00 „Gard-
ēžu klubiņš”. Tēma – „Rudens 
dārzā un burciņās” un „Neparas-
tās dabas veltes” – gatavojam, de-
gustējam, dalāmies pieredzē.
Otrdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.
Ceturtdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības bērniem: 3.09. „Svei-
ka, skola!”, 10.09. apsveikumu 
kartīšu veidošana tētiem Tēva 
dienā, 17.09. „Ceļu satiksmes 
drošība”, 24.09. „Rudentiņš ba-
gāts vīrs”.

CEKULES DIENAS 
CENTRĀ
1. septembrī plkst. 12.00–16.00 
„Sveika, skola!” – 1. klases skolē-
nu sveikšana.
4. septembrī plkst. 12.00–16.00 
„Rudens ziedu pušķis”, floristika.
8. septembrī plkst. 12.00–16.00 
„Dāvana tētim svētkos”.
10. septembrī zīda apgleznošanas 
nodarbība.
15. septembrī plkst. 12.00–16.00 
radošās darbnīcas – iepazīsim un 
veidosim baltu spēka zīmes.
18. septembrī zīda apgleznošana.
22. septembrī plkst. 12.00–16.00 
Baltu vienības dienai veltīta zīm-
ju izstāde.
24. septembrī zīda apgleznošana.
29. septembrī plkst. 12.00–16.00 
Miķeļdienas radošās darbnīcas – 
rudens ražas un ziedu izstāde.

SPORTA PASĀKUMI
12. septembrī Ģimeņu sporta 
diena Upeslejās. Sākums plkst. 
11.00, pulcēšanās sporta lauku-
mā aiz 1. mājas.

Dienas centros 3. oktobrī plkst. 13.00
stopiņu novada pensionāru biedrība aicina uz 

svinīgu pasākumu ulbrokas kultūras namā,

Uz pasākumu kursēs autobuss:
12.10 Vālodzes, 12.15 saurieši, 12.25 upeslejas

12.35 Līči, 12.40 Dreiliņi
pēc pasākuma autobuss mājupceļam.

Tālrunis informācijai 26332071, Marga Tropa.

3., 4. un 10. oktobrī 
Upeslejās

 gleznošanas 
plenērs 

„Gleznošana 
attīsta 

personību”. 
Plenērs tiek organizēts 
jau otro gadu un notiek 
Stopiņu novada domes 
finansēto projektu 
ietvaros. 
Plenēru vadīs Maija 
Brašmane, pieteikties pa 
tālr. 26539923. 
Plenēra norise plānota 
brīvā dabā, bet sliktu 
laika apstākļu gadījumā – 
Upesleju dienas centrā.

Stopiņu pamatskolas PII 
aicina darbā  

pirmsskolas 
skolotāja palīgu

 (auklīti) uz 1 slodzi. 

Darba laiks katru dienu 8 
stundas, atbilstoši 1 darba 
slodzei. Nepieciešama vidējā 
izglītība, valsts valodas zināšanas  
C līmenī, labas saskarsmes spējas ar 
bērniem un pieaugušajiem. 
Sīkāka informācija pie iestādes di-
rektores vai pa mob. tālr. 29130908.

PII „PIENENĪTE”
Aicina Stopiņu novada pirmsskolas vecuma bērnu 

(no 0 līdz 7 gadiem)  vecākus, vecvecākus, audžuvecākus, aizbild-
ņus, auklītes – visus, kas vēlas labāk izprast pirmsskolas vecuma 

bērnus, viņu vajadzības, uzlabot mijiedarbību bērniem, 

piedalīties apmācības programmas
 „BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”

 10 nodarbību ciklā.
Nodarbību tēmas:
1) bērna attīstība un temperaments;
2) kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu ķermeņa pašvērtēju-
mu;
3) kā veicināt drošu piesaisti;
4) kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāziju;
5) kā veicināt valodas un komunikācijas prasmju attīstību;
6) kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam;
7) Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, veido sirds-
apziņu un morālo uzvedību;
8) kā veicināt emociju pašregulāciju;
9) kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināša-
nu;
10) kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju, gādīgumu.

Nodarbības notiks 17.09.2015–19.11.2015 
ceturtdienās plkst. 17.00–19.00 

ulbrokā, Institūta ielā 34a, pII „pienenīte” skolotāju istabā.
Nodarbības vadīs pII „pienenīte” izglītības psiholoģe, sertificēta 

bEA programmas vadītāja Evita Anča.

Nodarbības būs bez maksas, tās notiks stopiņu novada  
pašvaldības finansēto projektu ietvaros.

Lūdzam pieteikties pa tālruni: 26594388 līdz 2015. gada 11. sep-
tembrim. Vietu skaits grupā ierobežots – ne vairāk kā 15 cilvēku. 
Grupas dalībnieki piedalās visās 10 nodarbībās.

6. septembrī 
plkst. 13.00 
Ulbrokas 

Meža kapos

Kapusvētki 
luterāņu draudzei

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI 

 Kad vakaram tavam neaust vairs rīts, 
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts, 

Tad dvēsele brīva mūžībā iet, 
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Skumju brīdī esam kopā ar jums, piederīgos: Viktoru Rāceni, 
Broņislavu Kokinu, Jaroslavu Gudino, Veltu Skaidrīti Ozolu, 

Jāni Joņinu aizsaulē pavadot.

 KUR GODINĀSIM DĀMAS UN KUNGUS 
LABĀKAJOS GADOS.

Darbs


