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Projekta iniciatore – Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības mi
nistrija (VARAM) – plāno pilnvei
dot publisko pakalpojumu sistēmu 

Latvijā, lai padarītu šos pakalpoju
mus ērtākus un pieejamākus tiem 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas 
labprātāk tos saņem klātienē, kā 

arī vienlaikus motivēt iestādes, kas 
nodrošina pakalpojumus, sniegt 
tos kvalitatīvāk un maksimāli efek
tīvi, izmantojot šīm iestādēm jau 
pieejamos resursus. 

Sākot ar 1. oktobri, Stopiņu 
Klientu pieņemšanas un informā
cijas centrā var saņemt vairākus 
Lauku atbalsta dienesta, Uzņē
mumu reģistra, Valsts ieņēmumu 
dienesta, Valsts sociālās apdro
šināšanas aģentūras, Valsts vides 

dienesta un Valsts zemes dienes
ta  pakalpojumus.  Jāatzīmē, ka šo 
valsts iestāžu publiskos pakalpo
jumus, līdzīgi kā iepriekš, var sa
ņemt arī iestāžu esošajās nodaļās/
klientu apkalpošanas centros.

VARAM atbalstījusi Stopiņu no
vada domes iesniegumu un piešķī
rusi valsts budžeta dotāciju 3819 
EUR Valsts un pašvaldību vienota 
klientu apkalpošanas centra iz
veidei un uzturēšanai tuvākos trīs 

mēnešus pašvaldības ēkā Stopiņu 
novadā, Ulbrokā, Institūta ielā 1a. 

Finanšu līdzekļi 2015. gadā 
tiks izlietoti klientu apkalpošanas 
telpu iekārtošanai, tajā skaitā da
toru un biroja tehnikas iegādei, 
kā arī centra darbības nodroši
nāšanai. Stopiņu novada domes 
līdzfinansējums šajā projektā ir 
2493,86 EUR.

Ilze Kļaviņa, stopiņu novada 
domes projektu vadītāja 

1. oktobrī Stopiņu novada domē darbu uzsāka 
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

117 Latvijas izglītības iestādes 
šajā mācību gadā par īpašiem 
panākumiem ilgtspējīgas attīs-
tības, vides izglītības un vides 
aizsardzības veicināšanā sko-
lā un tās apkārtnē saņēmušas 
starptautisko Ekoskolas nosau-
kumu un Zaļā karoga balvu. Vēl 
44 skolas saņems diplomu un 
Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Stopiņu novadā Ekoskolu Zaļo 
karogu šogad izcīnījusi Ulbrokas 
vidusskola, bet PII „Pienenīte” ir 
saņēmusi Ekoskolas nosaukumu 
un diplomu. 2014. gadā Ulbrokas 
vidusskola ieguva Ekoskolas no
saukumu un diplomu.

Stopiņu novada pašvaldība ir 
patiesi priecīga par novada iz
glītības iestāžu panākumiem un 
pateicas visiem pedagogiem, bēr
niem un vecākiem par nopietno 
darbu, kas Ekoskolu program
mas ietvaros ir ieguldīts jau vai
rāku gadu garumā.

25. septembrī Latvijas Nacio
nālajā bibliotēkā notika izglītības 
iestāžu apbalvošana.

Ekoskolu programma ir viens 
no visaptverošākajiem un popu
lārākajiem vides izglītības mo
deļiem pasaulē, kurš Latvijā dar
bojas jau 11 gadu. Ekoskolu pro
grammā Latvijā šobrīd darbojas 
170 izglītības iestāžu (no pirms
skolām līdz pat augstskolām), bet 
visā pasaulē programmā ir iesais
tīti vairāk nekā 43 000 skolu.

Iepriekšējā mācību gadā Lat
vijā plīvoja 98 Zaļie karogi. Šīs 

balvas skolām tiek piešķirtas uz 
vienu mācību gadu un katru rei
zi ir jāizcīna no jauna. Lēmumu 
par skolu apbalvošanu pieņēmusi 
Ekoskolu programmas Nacionā
lā žūrija, kuras sastāvā ir valsts 
institūciju un sabiedrisko vides 
aizsardzības un izglītības organi
zāciju pārstāvji.

Programmā var iesaistīties ik
viena izglītības iestāde, kas vēlas 
savā darbā pievērsties vides aiz
sardzības un ilgtspējīgas attīstī
bas jautājumiem.

Ekoskolu programmas atpazīs
tamākais elements ir starptautiskā 
Zaļā karoga balva, ko saņem tikai 
tās skolas, kas ilgstošā laika posmā 

spēj demonstrēt izcilas aktivitātes 
vides jomā. Latvijas Ekoskolas no
saukums un diploms ir nacionāla 
līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā 
uz Zaļo karogu.

Programmu Latvijā īsteno 
Vides izglītības fonds, kas no
drošina visu Starptautiskā Vides 
izglītības fonda (Foundation for 

Environmental Education – FEE 
International) programmu darbī
bu un attīstīšanu.

• Vides izglītības fonds – 
www.videsfonds.lv, 
www.twitter.com/videsfonds;
• Ekoskolas – 
www.draugiem.lv/ekoskolas

Ulbrokas vidusskola šogad izcīnījusi Ekoskolu Zaļo karogu 
un PII „Pienenīte” Ekoskolas nosaukumu un diplomu

Lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Stopi-
ņu novada iedzīvotājiem vairs nevajadzēs braukt uz Rīgu. 
Tos, sākot ar 1. oktobri, var saņemt Stopiņu novada domes 
Klientu pieņemšanas un informācijas centrā. Tas kļuvis ie-
spējams, pateicoties „Valsts vienoto klientu apkalpoša-
nas centru programmai”, kurā piedalās arī Stopiņu novada  
dome.
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Projekta ietvaros izbūvēti un 
rekonstruēti:
• ūdens sagatavošanas stacija;
• iegādāts dīzeļģenerators;
• divi dzeramā ūdens rezervu
āri;
• otrā pacēluma sūkņu stacija;
• sadzīves kanalizācijas sūkņu 
stacija.

Izbūvēts un rekonstruēts cen-
tralizētais ūdensvads: Volgas 
ielā, Burtnieku ielā, Meža ielā.

Izbūvēti un rekonstruēti 
centralizētie kanalizācijas tīk-
li: Volgas ielā, Burtnieku ielā, 
Meža ielā.

Projekta mērķi un ieguvumi: 
sakārtot Sauriešu un Upesle
ju ciema ūdenssaimniecības 
sistēmu; nodrošināt atbilstošu 

dzeramo ūdeni; nodrošināt ko
munālo notekūdeņu attīrīšanu; 
ūdensapgādes un notekūdeņu 
pakalpojumu pieejamības pa
plašināšana; infiltrācijas līmeņa 
samazināšana; samazināt ūdens 

zudumus; samazināt vidē nova
dīto piesārņojumu; paaugstināt 
sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Projektu „Ūdenssaimniecības 
attīstība Stopiņu novada Saurie
šu ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/

APIA/CFLA/131, līdzfinansē 
Eiropas Savienība. Finansējuma 
saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
PA „Saimnieks”. Projekta teh
nisko, administratīvo un finan
šu vadības uzraudzību nodroši
na Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra.

INFORMATĪVI: Eiropas Re
ģionālā attīstības fonda projekts: 
(Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/133) „Ūdenssaimniecī
bas attīstība Stopiņu novada 
Upesleju ciemā”. 

Upesleju ciemā centralizētie 
ūdens un kanalizācijas tīkli ir izbū
vēti pilnībā. Ir uzsākti labiekārto
šanas un apzaļumošanas darbi un 
objekta nodošana ekspluatācijā.

PA „Saimnieks” 

Sauriešu ūdensapgādes stacija

Noslēdzies Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts 
„Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā”

Stopiņu novada Sociālais die-
nests projekta „Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašval-
dību veiktspējas uzlabošana” 
ietvaros 17. septembrī pieda-
lījās Latvijas sociālā darba iz-
glītotāju, sociālo darbinieku 
un speciālistu 2. forumā. 

Zināšanu pārnese sociālā darba 
izglītībā: izglītības un prakses 
mijiedarbība ar stenda referātu, 
kur M.Smirnova un I.Šešera pre
zentēja „Pozitīvās mijiedarbības 
ar dzīvnieku programmu”, kura 
tiek realizēta sadarbībā ar piemā
jas zoo „Brieži”. 

Foruma atklāšanā pirmo rei
zi sociālā darba vēsturē Latvijā 
sociālos darbiniekus uzrunāja 
Valsts prezidents Raimonds Vē
jonis (prezidenta uzruna konfe
rencē: https://www.youtube.com/
watch?v=jEsgJMnYsS4&featur
e=youtu.be), uzrunu turpināja 
Rīgas Stradiņa universitātes rek

tors, Dr. habil. med. prof. Jānis 
Gardovskis, labklājības ministrs 
Uldis Augulis, Saeimas Sociālo 
un darba lietu komisijas priekš
sēdētāja Aija Barča un Latvijas 
Pašvaldību savienības priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis.

Stopiņu novada domes Sociā
lajam dienestam dalība forumā 
bija unikāla iespēja prezentēt 
radošu un inovatīvu pieeju dar
bā ar bērniem, kur viens no iz
maiņu aģentiem un dzīves pras
mju „skolotājiem” ir dzīvnieki. 
Veiksmīgi izveidotā sadarbība 
ar piemājas zoo „Brieži” (http://
www.draugiem.lv/zoobriezi/) ļauj 
programmas dalībniekiem pava
dīt laiku zoo, apgūstot dažādas 
prasmes un iemaņas.

KĀPĒC DZĪVNIEKI? Pro
gramma piedāvā iespēju bērniem 
veidot ciešas attiecības ar dzīvnie
kiem. No dzīvniekiem uzreiz var 
„dabūt kaut ko atpakaļ” – dzīv
nieks nolaiza roku, pieglaužas, 

saņem tūlītēju uzmanību, nāk 
pretī, kad tam sniedz gardumu, 
vai reakcija no dzīvnieka var arī 
nesekot, piemēram, no guļoša si
vēna vai vienaldzīga ponija. „Ie
jušanās dzīvnieka ādā” nereti da
lībniekiem attīsta empātiju, jo ir 
jācenšas izprast dzīvnieka tābrīža 
sajūtas, lai ar to veiktu kādu akti

vitāti, kad tas, piemēram, atsakās 
kaut ko darīt vai neklausa koman
dai. Šādā veidā bērni mācās iedro
šināt un palīdz cits citam, darbo
jas komandā, kā arī orientējas uz 
problēmrisināšanas uzvedību, lai 
vienotos par kopējo risinājumu. 

Marika Smirnova,
 Ināra Šešera

12. septembra pēcpusdienā 
Latvijas Universitātes Botā-
niskā dārza Palmu māju pie-
pildīja akordeona skaņas. 
Rudens koncertu ciklu dārzā 
iesāka mūsu novada akordeo-
nistu ansamblis „Akcents”. 

Iepriekš muzicēdami gan uz kul
tūras namu un mūzikas skolu 
skatuvēm, dienas centros un baz
nīcās, arī tuvāk dabai – futbola 
laukumā, ezera malā un uz laipas 
nesenajā augusta vakara koncertā 
Ulbrokas ezerā –, akordeonistu 
ansambļa „Akcents” dalībnieki – 
vadītāja Anita Rieksta, akordeo
nisti Ieva Rūtiņa, Kristīne Vītola, 
Monta Megija Igaune, Samanta 
Čipinska un Henrijs Vīgants, 
basģitārists Mārtiņš Jaunzems, 

bundzinieks Artūrs Karakons un 
klavieru virtuoze un augu mīļo
tāja Inga Sarkane – nonāca pavi
sam jaunā koncertēšanas vidē. 

Ansamblis vairākiem desmi
tiem ne tikai dabas, bet, kā izrā

dās, arī mūzikas mīļotāju atskaņo
ja plašu programmu. Aptuveni 48 
palmu sugu ieskauti, jaunie mūzi
ķi klausītājus priecēja ar J.S.Baha, 
E.L.Vēbera un A.Pjacollas skais
tākajām melodijām. 24  metru 

augstās Palmu mājas sienās īpaši 
atbalsojās „Fantoma tēma” no 
mūzikla „Operas spoks”. Vienam 
no vecākajiem augiem – liella
pu fikusam –, kas dārzā aug no 
1928. gada, akordeonistu ansam
blis „Akcents”, kas uzsācis piekto 
sezonu, veltīja ansambļa populā
rāko skaņdarbu, proti, Raimonda 
Paula „Cielaviņu”.

Ansambļa dalībnieki izsaka 
pateicību Botāniskā dārza direk
torei Antai Sparinskai par iespē
ju sniegt koncertu un apmeklēt 
Tauriņu māju! Smēlušies Vidus
jūras augu enerģiju un skābekli, 
veidojam jaunu programmu, lai 
jau drīzumā atkal iepriecinātu 
savus klausītājus. 

Henrijs Vīgants, 
ansambļa „Akcents” dalībnieks

Pozitīvās mijiedarbības ar dzīvnieku programma

Akordeona skaņas Palmu mājā
Seminārs par „Erasmus+” 
programmas īstenotajiem 
projektiem Latvijā
21. septembrī notika Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen
tūras rīkotais pieredzes seminārs 
par „Erasmus+” programmas 
īstenotajiem projektiem Latvijā, 
kur Stopiņu novads tika uzaici
nāts dalīties pieredzē par īsteno
tajiem Eiropas brīvprātīgā darba 
(EBD) projektiem. Galvenās ap
spriedes tēmas bija: izaicināju
mi un to pārvarēšana, veiksmes 
stāsti, ikdienas darbi, kas jāveic 
brīvprātīgajiem, un ieguvums, 
ko pašvaldība, it īpaši jaunieši un 
sabiedrība kopumā, var iegūt, uz
ņemot pie sevis EBD veicējus no 
citām valstīm.

Akreditē dienas centrus 
brīvprātīgā darba 
programmai
Jaunatnes starptautisko pro
grammu aģentūra (JSPA) akre
ditēja dienas centrus „Ulbroka” 
un „Saurieši” Eiropas brīvprātīgā 
darba (EBD) programmai brīv
prātīgo jauniešu uzņemšanai. 

Dienas centrs „Ulbroka” tika 
akreditēts kā koordinējošā un 
uzņēmējorganizācija uz termi
ņu līdz 2020. gadam ar akredi
tācijas numuru 20151LV02
LA110000878 un varēs veiksmī
gi piedalīties „Erasmus+” pro
grammas EBD projektos.

Dienas centrs „Saurieši” tika 
akredītēts kā koordinējošā un 
uzņēmējorganizācija uz termi
ņu līdz 2020. gadam ar akredi
tācijas numuru 20151LV02
LA110000879 un varēs turpināt 
jau veiksmīgi iesākto projektu īste
nošanu un piedalīties „Erasmus+” 
programmas EBD projektos. 

Dienas centri „Līči” un 
„Upeslejas” arī ir veiksmīgi iegu
vuši JSPA akreditāciju uz termi
ņu līdz 2020. gadam un ir tiesīgi 
uzņemt vienu brīvprātīgo jaunie
ti EBD projetku ietvaros. 

Aktivitātes saistībā 
ar Kristiāna pieredzi 
brīvprātīgā darbā Latvijā
Oktobrī noslēgsies EBD projekta 
„Volunteering for all” aktivitāte, 
kuras ietvaros brīvprātīgais jau
nietis Kristiāns Sančess Lopess 
noslēgs savu brīvprātīgā darba 
projektu un dosies uz savām 
dzimtajām mājām Spānijā. 

Sakarā ar to dienas centrā 
„Saurieši” notiks dažādas aktivitā
tes, kuras būs saistītas ar brīvprātī
gā jaunieša Kristiāna pieredzi, ko 
viņš guva, 12 mēnešu laikā atrodo
ties Latvijā un darbojoties Stopiņu 
novadā, dienas centrā Saurieši. 

Sekojiet līdzi dienas centra 
„Saurieši” aktivitātēm, kuras sais
tītas ar EBD projekta noslēgumu 
un noslēguma pasākumiem. 

Jauniešiem
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Atcelt Stopiņu novada 2008. gada 
11. jūlija saistošos noteikumus 
Nr.53/dp „Detālplānojuma Rīgas 
rajona Stopiņu novada nekusta
majam īpašumam „Āvas” (kad.
nr. 80960030044) grafiskā daļa 
un tās teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības  

pamatojums.
03.09.2015. Stopiņu novada domē 
saņemts īpašuma „Āvas” īpašnie
ces  01.09.2015 iesniegums (reģ.
nr.1954) par 11.08.2008 apstipri
nātā detālplānojuma  īpašumam 
„Āvas”, kadastra nr. 80960030044, 
anulēšanu. Detālplānojuma reali
zācija nav uzsākta. 
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi paredz at

celt Stopiņu novada domes 
11.07.2008 saistošo noteikumu 
Nr.53/dp „Detālplānojuma Rīgas 
rajona Stopiņu novada nekusta
majam īpašumam „Āvas” (kad.
nr. 80960030044) grafiskā daļa 
un tās teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi”,  jo ne
kustamā īpašuma īpašnieki lūdz 
anulēt minēto detālplānojumu, 
ir mainījušies viņu plāni zemes 

turpmākajai izmantošanai.
3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz budžetu.
Nav ietekmes.
4. Normatīvā akta ietekme uz 
sabiedrību.
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām.
Pēc saistošo noteikumu spēkā stā
šanās tiks atcelts detālplānojums.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar sabiedrības pārstāv- 
jiem.
Konsultācijas netika veiktas.
7. Sabiedrības informēšana par 
normatīvo aktu.

Saistošos noteikumus publi
cēt Stopiņu novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.stopini.lv un 
pašvaldības informatīvajā izde
vumā „Tēvzemīte”.

2015. gada 23. septembrī  (protokols Nr. 58, p. 2.1.2.)
Stopiņu novada saistošie noteikumi Nr.18/15 

Stopiņu novada domes 11.07.2008. saistošo noteikumu Nr.53/dp „Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamajam 
īpašumam „Āvas” (kad.nr. 80960030044) grafiskā daļa un tās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšana

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu,Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu

• Nr.17, 2015. gada 8. septembrī. Izskatīti 100 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība 5206,62 EUR (pieci tūkstoši divi simti seši 
EUR, 62 centi).
• Nr.18, 2015. gada 22. septembrī. Izskatīti 68 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība 3188,60 EUR (trīs tūkstoši viens simts 
astoņdesmit astoņi EUR, 60 centu).
Protokoli pieejami: www.stopini.lv/public/32812.html 

Sociālā dienesta sēžu protokoli

• Septembrī pašvaldības policijas darbinieki izbrauca uz 104 iedzī
votāju izsaukumiem (t.sk. ģimenes skandāli – 3, naktsmiera traucēša
na – 4, klaiņojoši mājdzīvnieki – 11, ugunsgrēks – 2).

• Sastādīti 7 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Izskatīti 5 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Par likumpārkāpumu izdarīšanu aizturētas un nodotas Valsts po

licijas Salaspils iecirkņa darbiniekiem trīs personas.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 2 personas alkohola reibumā 

un bez noteiktas dzīvesvietas.
• Pašvaldības policija turpina apsekot novada teritoriju, lai pār

baudītu, kā tiek ievēroti Stopiņu novada Sabiedriskās kārtības notei
kumi – kā tiek uzturēti zemes īpašumi, vai tiek pļauta zāle. Tiek ap
sekotas arī jaunbūves saskaņā ar saistošo noteikumu 3.1.4. punktu, 
pārbaudot, kā ēku, būvju īpašnieki vai lietotāji nodrošina neapdzī
voto namīpašumu, nepabeigto jaunbūvju, kur pārtraukti būvdarbi, 
ieejas, pagrabu durvju un logu aizslēgšanu, kā arī teritoriju iežogo
šanu, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu. 

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada 
pašvaldības policijas materiālus

Fiksētie pārkāpumi septembrī

Paziņojums par Stopiņu novada Satiksmes 
infrastruktūras tematiskā plānojuma apstiprināšanu 

Stopiņu novada dome 2015. gada 19. augusta sēdē, protokols Nr.56, 
2.1.2 p. pieņēma lēmumu par Stopiņu novada Satiksmes infrastruk
tūras tematiskā plānojuma apstiprināšanu. Vidēja termiņa terito
rijas attīstības plānošanas dokumenta „Stopiņu novada Satiksmes 
infrastruktūras tematiskais plānojums” materiāli pieejami pašval
dības tīmekļa vietnē www.stopini.lv/public/35787.html, ģeoportālā 
„geolatvija.lv” vai pašvaldībā darba laikā.

Linda Čakše, stopiņu novada domes 
attīstības un plānošanas speciāliste

Paziņojums par Stopiņu novada Dreiliņu, 
Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciema daļu 

lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu 
un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Saskaņā ar Stopiņu novada domes 2015. gada 8. jūlija sēdē (protokols Nr.53) pieņemto lēmumu par Stopiņu 
novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciema daļu lokālplānojuma 1. 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai publiskā apspriešana notika no 2015. gada 20. jūlija līdz 2015. 
gada 1. septembrim.

Sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem atzinumiem notiks 2015. gada 
26. oktobrī no pulksten 17.00 līdz 18.00  Ulbrokas kultūras nama zālē, Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu 
novadā. 

Linda Čakše, stopiņu novada domes  attīstības un plānošanas speciāliste

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Grebzdes”, Rumbula, 
Stopiņu novads, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

un atzinumu saņemšanai
Stopiņu novada dome 2015. gada 16. septembra sēdē, protokols Nr.58, pieņēma lēmumu 2.1.1. 
„Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Grebzdes”, Rumbula, Stopiņu novads, kadastra 
nr. 80960090039, 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. (Tālāk 
tekstā – Detālplānojums.)

Detālplānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana notiks trīs nedēļas – no 2015. gada 5. oktobra 
līdz 25. oktobrim.

Ar Detālplānojuma materiāliem un paziņojumu var iepazīties elektroniskajā vidē Stopiņu no
vada domes tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/public/35680.html un vietnē geolatvija.lv.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2015. gada 21. oktobrī plkst. 11.00 Stopiņu novada domē, Ulbrokā, 
Institūta ielā 1a, Stopiņu nov. LV2130. Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības darba 
laikā Stopiņu novada pašvaldībā Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu nov., LV2130, pie ziņojumu dēļa 
1. stāvā. Apmeklētājus pieņems attīstības un plānošanas speciāliste apmeklētāju pieņemšanas laikos. 
Rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā Stopiņu novada domē vai pa pastu, 
adresējot Stopiņu novada domei Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu nov., LV2130, vai elektroniski, 
vai izmantojot ģeoportālu „geolatvija.lv”.

Sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem 
institūciju atzinumiem par detālplānojumu notiks 6. novembrī plkst. 11.00 Stopiņu novada domē, 
Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu nov., LV2130.

Ja nepieciešama papildu informācija, konsultēties ar Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas 
speciālisti un izstrādātāju SIA „Metrum” projekta vadītāju Ingunu Kūliņu (tālr. 27065035, epasts: inguna.ku-
lina@metrum.lv).

Paziņojums par detālplānojuma 
grozījumu apstiprināšanu

Stopiņu novada dome 2015. gada 16. septembra sēdē, protokols 
Nr.58, pieņēma lēmumu punkts 2.1.3 par „Detālplānojuma 
īpašumam „Riekstkalnu iela 5” (kadastra nr. 8096 004 0003) daļai –  
nekustamajā īpašumā Smilgu iela 2, Dzidriņas, Stopiņu nov. 
(kadastra nr. 80960040597) grozījumu apstiprināšanu”. 
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad 
paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”.

Linda Čakše, stopiņu novada domes 
attīstības un plānošanas speciāliste

Informē pašvaldības policija

Paziņojums par publisko apspriešanu plānotajai būvniecības iecerei
SIA „Latekoil” paziņojums par publisko apspriešanu, kas notiks no 02.10.2015. līdz 30.10.2015., 
būvniecības iecerei objektam „Sauriešu Jaunā karjera teritorijas sakārtošana un multifunkcionālās 
atpūtas zonas ierīkošana Stopiņu novadā” Sauriešos, Stopiņu novadā.

Apspriede tiek sasaukta saskaņā ar Stopiņu novada 2015. gada 30. septembra Stopiņu domes sēdes 
lēmumu par būvniecības ieceres „Sauriešu Jaunā karjera teritorijas sakārtošana un multifunkcionālās 
atpūtas zonas ierīkošana Stopiņu novadā” Sauriešos,  Stopiņu novadā” publisko apspriešanu atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 331  „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks šā gada 20. oktobrī plkst. 18.00 dienas centrā 
„Saurieši” Burtnieku ielā 71A, Sauriešos, Stopiņu novadā, informatīvie materiāli par būvniecības 
ieceri būs apskatāmi Stopiņu novada būvvaldē Institūta ielā 1A Ulbrokā līdz šā gada 30. oktobra 
plkst. 12.00, kur var arī iesniegt priekšlikumus un atsauksmes līdz 2015. gada 28. oktobrim, fiziskām 
personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – reģistrācijas numuru, 
kā arī saimnieciskās darbības vietu adreses.

Ierosinātājs: SIA „Latekoil”, reģ. Nr. 40003683283, adrese: Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV1048. 
Kontaktpersona: Leopolds Barkāns, tālr. 28697658, lba@latekoil.lv.
Projektētājs: SIA „Topogrāfs”, reģ. Nr. 43603029982, Jelgava, Raiņa iela 370, LV3001, Mareks Kalažs 
tālr. 29102992.

SIA „Latekoil”
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2015. gada 2. septembrī (protokols Nr.57, p.4.7.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/15
„Grozījumi 2010. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr.13/10 

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

2015. gada 23. septembrī  (protokols Nr. 58, p. 2.1.2.)
Stopiņu novada saistošie noteikumi Nr.18/15 Stopiņu novada domes 11.07.2008. saistošo noteikumu 

Nr.53/dp „Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamajam īpašumam „Āvas” 
(kad.nr. 80960030044), grafiskā daļa un tās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšana

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu,Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
15.12.2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 13/10 „Stopiņu novada pašval
dības aģentūras „Saimnieks” snieg
tie pakalpojumi” ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar 2012. gada 5. septem
bra Saistošajiem noteikumiem Nr. 
22/12, kuri publicēti „Tēvzemītē” 
05.02.2013., spēkā no 06.02.2013, 
2013. gada 30. janvāra Saistošajiem 
noteikumiem Nr.4/13, kuri publi
cēti „Tēvzemītē” 05.03.2013., spēkā 
no 06.03.2013., 2013. gada 13. no
vembra Saistošajiem noteikumiem 
Nr.18/13, spēkā no 01.01.2014., un 
2014. gada 24. septembra Saistoša
jiem noteikumiem Nr. 12/14, spēkā 
no 05.11.2014., šādus grozījumus: 
1.1. Izslēgt saistošo noteikumu 
Pielikuma Nr. 1. „Komunālo pa
kalpojumu cenrādis” 11. punktu 
„Sadzīves atkritumu apsaimnie
košana”. 
1.2. Izslēgt saistošo noteikumu 
Pielikuma Nr. 1. „Komunālo pa
kalpojumu cenrādis” 12. punktu 
„Sadzīves atkritumu apsaimnie
košana”.
1.3. Papildināt saistošos noteikumus 
ar Pielikumu Nr. 4 „Par izvesto atkri
tumu maksas aprēķināšanas kārtī
bu” atbilstoši Pielikumam Nr. 1.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2015. gada 1. oktobrī.
 
Pielikums nr.1 
Saistošajiem noteikumiem 
nr. 14/15, 02.09.2015.
Pielikums Nr.4
Stopiņu novada domes saisto-
šiem noteikumiem Nr.13/10

„Stopiņu novada pašvaldības 
aģentūras „Saimnieks” sniegtie 
pakalpojumi” 

Par izvesto 
atkritumu maksas 
aprēķināšanas kārtību 
I Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā tiek veikta savākto atkritumu 
uzskaite, sadale un ikmēneša mak
sas aprēķināšana par atkritumu 
apsaimniekošanu mājas dzīvokļa, 
neapdzīvojamās telpas (turpmāk –  
īpašums) īpašniekam, īrniekam 
un nomniekam (turpmāk – patē
rētājs), kuri norēķinās par atkritu
mu apsaimniekošanu nevis tieši 
ar atkritumu apsaimniekotāju, bet 
pastarpināti, ar PA „Saimnieks” 
starpniecību (turpmāk – aģentūra), 
atkritumu savākšanai izmantojot 
koplietošanas atkritumu laukumus.
2. Noteikumos pieņemtie termini 
un apzīmējumi:
2.1. Atkritumu apsaimniekotājs –  
uzņēmums, ar kuru Stopiņu no
vada dome publiskā iepirkuma re
zultātā, ievērojot normatīvos tiesī
bu aktus, izvēlējusies un noslēgusi 
līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Stopiņu novadā;
2.2. Norēķina periods – ir viens 
mēnesis, ja līgumā nav noteikts 
citādi.
2.3. Pakalpojumi – Atkritumu ap
saimniekotāja sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana par atlīdzību lī
guma ietvaros;
2.4. Pakalpojumu saņēmējs – 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

dzīvokļa īpašuma īpašnieks/val
dītājs vai īrnieks; neapdzīvojamās 
telpas īpašnieks/valdītājs vai nom
nieks, kas noslēdzis līgumu ar PA 
„Saimnieks” par Pakalpojumu sa
ņemšanu;
2.5. Objekts – dzīvojamo māju 
grupa, kurai ir vienots konteine
ru laukums vai vairākas mājas un 
vairāki atkritumu laukumi, kurus 
nav iespējams nodalīt kā atseviš
ķus objektus.
3. Izmaiņas deklarēto personu 
skaitā tiek veiktas pēc Pakalpoju
ma saņēmēja rakstveida informā
cijas reģistrēšanas aģentūrā. Šādas 
izmaiņas stājās spēkā no nākamā 
atskaites mēneša pirmā datuma.
4. Izrakstot rēķinu Pakalpojumu 
saņēmējam, maksa par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu tiek 
aplikta ar PVN.
II Maksas aprēķināšanas kārtība
5. Stopiņu novada teritorijā aģen
tūra apsaimnieko Ulbrokas, 
Upesleju, Sauriešu, Līču un Ceku
les ciemu daudzdzīvokļu dzīvoja
mās mājas. Katram ciemam tiks 
aprēķināta maksa par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
atbilstoši atkritumu apsaimnieko
tāja izrakstītā rēķina apjomam. 
6. Maksa par atkritumu apsaim
niekošanu īpašumam, kas atrodas 
ciemā, tiek noteikta, piemērojot 
šādu formulu:
Ma = (Mk – Mn) : Ci * Di
Ma – Maksa par īpašuma izvestu 
atkritumu apjomu bez PVN;
Mk – Atkritumu apsaimniekotāja 
kārtējā mēneša rēķins bez PVN; 

Mn – Maksa par ciema neapdzī
vojamās telpas īpašnieku/valdītā
ju vai nomnieku radīto atkritumu 
apjomu m3 bez PVN; 
Ci – Ciemā dzīvojošu iedzīvotāju 
skaits, kuri norēķinās par atkritu
mu apsaimniekošanu ar aģentūras 
starpniecību; 
Di – Vienā dzīvokļa īpašumā dek
larēto personu skaits.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums.
Šo noteikumu pieņemšanas nepie
ciešamību nosaka Publisko aģen
tūru likuma 17. panta ceturtā daļa 
(aģentūras maksas pakalpojumu 
cenrādi apstiprina ar saistošajiem 
noteikumiem).
Noteikumi nosaka izslēgt no paš
valdības aģentūras „Saimnieks” 
sniegtajiem pakalpojumiem Sadzī
ves atkritumu apsaimniekošanu.
To pieņemšanas nepieciešamība 
saistīta ar Stopiņu novada domes 
rīkotā iepirkuma: „Sadzīves atkri
tumu apsaimniekošana Stopiņu 
novadā” rezultātiem un atbilstoši 
Atkritumu apsaimniekošanas li
kuma 18. panta pirmās daļas no
sacījumiem, ir izvēlēts atkritumu 
apsaimniekotājs visā novada te
ritorijā un ar 2015. gada 22. jūlija 
Stopiņu novada domes sēdes lē
mumu (Protokols Nr. 54) apstipri
nāta maksa sadzīves atkritumu ap
saimniekošanas pakalpojumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi paredz  aktua
lizēt Saistošos noteikumus: 

Ņemot vērā Stopiņu novada do
mes lēmumu, ar kuru apstiprināta 
sadzīves atkritumu izvešanas un 
noglabāšanas maksa.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi pašvaldības 
budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā neietekmēs.
5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām.
Saistošo noteikumu grozījumu pie
ņemšana nemainīs esošās adminis
tratīvās procedūras. Privātpersonas 
saistošo noteikumu piemērošanā 
var griezties Stopiņu novada pašval
dības aģentūrā „Saimnieks”.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām.
Pēc saistošo noteikumu projekta 
un tam pievienotā paskaidrojuma 
raksta izskatīšanas domes pastā
vīgās komitejas sēdē un publicē
šanas pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.stopini.lv un saņemto sabied
rības pārstāvju izteikto priekšliku
mu vai iebildumu apkopošanas, 
izvērtējot lietderības apsvērumus, 
tie tiks iekļauti saistošajos notei
kumos.

Sabiedrības līdzdalības veids – 
priekšlikumu un iebildumu ievēr
tēšana pēc projekta publicēšanas 
pašvaldības tīmekļa vietnē inter
netā www.stopini.lv.

J.Pumpurs, stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs 

Šī gada vasaras noslēgumā 
Pierīgas reģiona bibliotekāri 
apmeklēja Cēsu rajona biblio-
tēkas, vienlaikus baudot arī 
Cēsu apkārtnes skaistumu. 

Vispirms viesojamies Amatas 
novada Līvu bibliotēkā. Plašās 
telpas aicina izvēlēties kaut ko 
no 6000 lielā grāmatu klāsta, bet 
lasītājiem tiek piedāvāti arī 13 
periodiskie izdevumi, kā arī no
vadpētniecības materiālu klāsts. 
Šo bibliotēku vada un pārvalda 
bibliotekāre Lidija Rutkovska. 

Pēc tam dodamies apmeklēt 
pašu galveno – Cēsu Centrālo 
bibliotēku, kas ir šī reģiona gal
venā bibliotēka. Tiekam silti sa
gaidītas ar bibliotēkas direktores 
Natālijas Kramas ievadvārdiem. 
Viņas pavadībā izstaigājam visu 
bibliotēku, ieskaitot pat pagra
bu, kur atrodas bibliotēkas maz
kustīgais krājums un vēsturiskās 
regālijas. Pavisam šajā reģionā 
ir 29 bibliotēkas. Bez tām nova

da paspārnē ir arī visas izglītības 
iestāžu bibliotēkas un Eiropas 
Savienības Informācijas punkts. 
Bibliotēkā strādā 24 cilvēki, no 
kuriem 16 ir tieši bibliotekārie 
darbinieki. Kopīgiem spēkiem 
bibliotēkā tiek organizētas dažā
das tikšanās, pasākumi un izstā
des. Šogad renovēšanas nobeigu
mu pieredzējusī bibliotēka sastāv 
no trim stāviem – pieaugušo 
apkalpošanas nodaļas, bērnu 

apkalpošanas nodaļas, periodi
kas lasītavas, novadpētniecības 
lasītavas un individuālās lasīta
vas. Šeit atrodas arī miniatūrgrā
matu kolekcija, bet bibliotēkas 
trešais stāvs atvēlēts bibliotēkas 
darbiniekiem – administrācijai, 
apmācībai un atpūtai. Arī bib
liotēkas ārējais izskats aicināt 
aicina iekšā, jo visai ēkai cauri 
vijas tulpju motīvs, kā arī īpaši 
izgaismoti stikla skursteņi. Ēkas 

fasādi grezno pieci lukturīši, kuri 
ir arī Cēsu pilsētas simbols. Ar 
īpašu auru apveltītajā bibliotēkā 
notiek arī bezmaksas ekskursijas. 
Glīto bibliotēkas konstrukciju un 
noformējumu veidojis Jura Po
gas arhitektu birojs un būvfirma 
„Vidzemes energoceltnieks”. Visā 
bibliotēkā jūtama rosība. Mazā
kie bērni cītīgi lasa grāmatas savā 
raibajā stūrītī, bet mazliet lielāki 
– izmanto bibliotēkas piedāvāto 
bezvadu internetu savos plan
šetdatoros un tālruņos. Savukārt 
lasītavā atrodam ap galdu sasē
dušus laikrakstu lasītājus. Ko
pumā bibliotēkā jūtama aicinoša 
atmosfēra. Te savu pērli lasīšanai 
var atrast ikviens. 

Pēc viesošanās šajā bibliotēkā 
dodamies apskatīt vēl vienu Vi
dzemes pērli – jauno koncertzāli, 
kas tā arī nosaukta „Cēsis”. Tā vei
dota kā daudzfunkcionāla iestā
de, kas piesaista ne tikai mūziķus, 
bet arī teātra un kino, deju izrāžu 
un izstāžu skatītājus. Tiekam iz

vadātas pa telpām, kuras ikdienā 
parastam apmeklētājam nav pie
ejamas, piemēram, māk slinieku 
sagatavošanās, grimēšanās telpas. 
Pagūstam iemēģināt gan kinozā
les krēslus, gan pašu skatuvi, gan 
iejusties skatītāju lomā. Jāpiebilst, 
ka viss interjers un mēbeles vei
dotas latviešu meistaru rokām.

Braucienā tiekam izklaidētas ar 
ekskursiju pa Cēsu pilsētas svarī
gākajiem objektiem – gan ar au
tobusu, gan kājām ejot. Par spīti 
pēdējam vasaras lietum, raibajiem 
lietussargiem zibot, izstaigājam 
gan gar krāšņajām un vēsturis
kajām Cēsu dzīvojamajām ēkām, 
gan apskatām Svētā Jāņa baznī
cu un Cēsu Jaunās pils laukumu. 
Ekskursija noslēdzās pie slavena
jiem Cēsu melnajiem gulbjiem.

kolēģu pieredzē lūkojās un 
iespaidos dalījās ulbrokas biblio-

tēkas un sauriešu bibliotēkas dar-
binieces, rakstītā izklāstā redzēto 

sagatavoja bibliotekāre 
Ieva Mūrniece

Pierīgas reģiona bibliotekāru brauciens uz Cēsu rajona bibliotēkām
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„Baltās naktis” ir mūsdienu 
urbānās kultūras forums, 
kurā pilsētnieki tiek iepazīsti-
nāti ar laikmetīgo mākslu. 

Šogad „Balto nakšu” tēma bija 
„Gaisma”. Visi pasākumi bija bez
maksas. Mākslas objekti tika izkai
sīti pa visu Rīgu un apslēpti tumšā
kajās šķērsieliņās vai arī neapmek
lētākajos nostūros. Daži „Balto 
nakšu” objekti bija veltīti Raiņa un 
Aspazijas 150 gadu jubilejai. 

Šajā kultūras pasākumā bija 
apskatāmi arī trīs mūsu novada 
audzēkņu darbi – Artūra Novika 
„Gaismaskoks” un Eleonoras Balo
des un Annas Luīzes Čakšes darbs 
„Uz sadegšanas sliekšņa”. „Baltajās 
naktīs” bija aplūkojami arī vēl dau
dzi citi mākslas objekti gan no paš
māju kolekcijām, gan franču, vācu 
un citu valstu laikmetīgās mākslas.

Eleonora Balode,
8.a klases skolniece

Ulbrokas vidusskolas 
skolēni piedalās 
kultūras forumā 
„Baltās naktis”

Mūsu „Pienenītes” teritoriju 
krāsu bagātajā gadalaikā vēl 
krāšņāk izrotā ziedu paklāji. 
Šo tradīciju radoši realizējam 
jau septīto gadu. Šogad ziedu 
paklāju tēma ir „Transports”. 
Ziedu paklāju tēma sasaucas 
ar mūsu iestādes šā gada Eko-
skolu projekta tēmu. 

Kā jau katru gadu, arī šogad kat
ras grupiņas skolotāja izlozēja, 
kāda rotaļlieta būs „jāizliek” no 
dažādajām rudens veltēm. Jāat
zīst, ka bija ilgi jāpaprāto, lai iz
domātu 17 dažādus transporta 
veidus.

„Pienenītes” teritoriju rotā gan 
sauszemes, gan ūdens, gan gaisa 
transporta veidi: piecas dažā
da veida automašīnas, traktors, 
skrejritenis, helikopters, gaisa 
balons, ūdens motocikls, kravas 

auto, motocikls, plosts, velosi
pēds, laiva, lidmašīna un armijas 

mašīna. Esam tik radoši, ka dažos 
no ziedu paklājiem tika realizētas 

pat telpisku kompozīciju idejas.
Savukārt „Ezīšu” un „Ķiparu” 

vecāki „Pienenītes” filiālē kopā 
ar bērniem izveidojuši dažādas 
rudens kompozīcijas, kas priecē 
gan bērnus, gan pieaugušos.

Ziedu paklāju tapšanas pro
cess ir radošs skolotāju un vecā
ku fantāzijas lidojums. Kopīgi ir 
paveikts pirmais mūsu Ekoskolu 
projekta mājas darbiņš.

Mīļš paldies visiem mūsu ie
stādes čaklajiem un izdomas ba
gātajiem vecākiem un skolotājām 
par bagātīgi sarūpētajām rudens 
veltēm un radošu pieeju mūsu ik
gadējai tradīcijai.

Kas nepaspēja ziedu paklājus 
aplūkot klātienē, to var izdarīt šeit: 
www.ulbroka-pienenite.lv/notiku-
mi-2015-gada/195-ziedu-paklaji-
transports-foto-galerija.html.

Santa Šika un Evija Kubile, 
pII „pienenīte” vadītājas vietnieces 

metodiskajā darbā

Ziedu paklāji „Transports”

Ik septembri Ulbrokas vidus-
skolā tiek rīkota izstāde „Ru-
dens brīnumi”, kad katram 
skolēnam ir iespēja likt lietā 
savu iztēli un radošumu, pār-
vēršot rudens veltes kādā pa-
sakainā tēlā, veidojumā vai 
kompozīcijā. Šogad, atzīmē-
jot dzejnieku Raiņa un Aspa-
zijas 150. dzimšanas dienu, 
rudens brīnumu veidotājiem 
uzdevums bija nedaudz sa-
režģītāks – savs veidojums 
jāpapildina ar atbilstošām 
Raiņa vai Aspazijas dzejas  
rindām.

Ar katras klases veikumu – vienu 
izveidoto eksponātu – visiem in
teresentiem bija iespēja iepazīties 
izstādē skolas iekšpagalmā. Sko
lēnu darbi bija patiešām lieliski! 
Varēja redzēt, ka dažas sākum
skolas klases brīnumu tapšanā 
iesaistījušas arī vecākus un kopī
giem spēkiem bija radīti koši un 
interesanti darbi.

Rudens brīnumu izstādi papil
dināja pasākums skolas zālē, kurā 
katra klase runāja kādu Raiņa vai 
Aspazijas dzejoli. Uz lielā ekrāna 
varēja aplūkot pārējos skolēnu 
radošos darbus, kuri bija izvietoti 

Rudens klāt!

Mazā, sirmā kumeliņā 
Jāj pa ceļu pasaciņa. (Aspazija)

Septembra atvasaras krāš-
ņumā, rudens saules staru 
apgaismotas, visā Latvijā rit 
Dzejas dienas, aicinot lasīt 
dzeju, klausīties to mākslinie-
ku izpildījumā un arī pašiem 
dod iespēju izmēģināt savas 
prasmes norunāt dzejoli ska-
tītājiem.

Gaismas internātpamatskolā 22. 
septembrī bērni pulcējās „zaļās 
klases” nodarbībā pie skolas kas
taņkoka, kas tika veltīta Jānim 
Rainim. 5. klases skolēni runāja 
dzejnieka dzejoļus bērniem. Tos 
viņiem palīdzēja iemācīties sko
lotāja Ērika Kalniņa. Stāstījumu 
par dzejnieka dzīves un radošās 
darbības gājumu visiem izstāstīja 
7. klases skolēni skolotājas Ol
gas Pušpures vadībā. 1. klasītes 
skolēni mūzikas skolotājas El
gas PolesPolītes stundās apguva 
dziesmiņu „Kas manīm kaitēja 
putniņam būt” ar Raiņa vārdiem, 
ko skanīgi dziedāja kopā ar kla
ses audzinātāju Gitu Beķi. Visas 

klases iesaistījās pasākumā, dzie
dot dziesmas ar Raiņa dzejas vār
diem.

23. septembrī noritēja rudens 
kross. Labāko rezultātu uzrādītāji 

1. oktobrī devās uz Latvijas Spe
ciālās olimpiādes rudens sacensī
bām Lielplatonē.

Viss septembris skolā ritēja 
„dzeltenās krāsas zīmē”, un 24. 

septembrī visi kopā izdejojāmies 
„Saulainajā diskotēkā”, uz kuru 
bija jāierodas ar dzeltenās krāsas 
noformējumu tērpos.

Jaunie skolas skolēni septem
brī pavadījuši adaptācijas pe
riodu un labi iekļāvušies skolas 
dzīvē. Notikušas arī pirmās mā
cību ekskursijas uz Rīgas domi, 
„Rīga Food 2015” izstādi Ķīpsalā 
un Siguldu. Atsākušās arī pel
dēšanas nodarbības Ulbrokas 
vidusskolas peldbaseinā un da
žādas interešu izglītības pulciņu 
nodarbības skolas internātā pēc  
stundām.

Šis tikko uzsāktais 2015./2016. 
mācību gads sāk ritēt uz priekšu 
pa nosprausto ceļu, un katrs pa
sākums, kas notiek skolā, ir kā 
skaista pietura skolas gada ritē
jumā, kas padara interesantāku 
mūsu skolēnu ikdienu, rada vi
ņos izpratni par svētkiem, dod 
prieka dzirksti viņu dvēselēm.

Regīna Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas

ārpusklases darba organizatore

Gaismas skolas septembris

izstādēs klašu telpās. Arī zāle bija 
rotāta ar rudens brīnumiem.

Pasākumā skolēni varēja re
dzēt pastmarkas, kuras izdotas 
par godu dižajiem dzejniekiem, 
uzzināt, ka ir tapusi latviešu ani
mācijas filma „Zelta zirgs”. Tika 
demonstrēts šīs filmas treileris.

Pasākuma noslēgumā katra 
klase saņēma skolas direktora 
pateicību par paveikto darbu. 
Pateicību rotāja Latvijas Bankas 
izlaistās monētas „Rainis un As
pazija” attēls.

Sākumskolas žurnālistu pulciņa 
dalībnieces Elīna Rumpa, Evelīna 
Sturme un Melānija Agate Ūdre 
aptaujāja skolēnus, lai uzzinātu 
viņu viedokli par šo pasākumu. 

Lūk, dažas atbildes: „Es priecā
jos, ka mans darbiņš bija nolikts 
zālē”, „Man patika, ka katra klase 
skaitīja savu dzejoli”, „Ļoti patika 
pasākums, bija interesanti”, „Man 
visvairāk patika mūsu klases 
priekšnesums”, „Izstāde bija izde
vusies”, „Man šķiet, ka visi priekš
nesumi bija pārdomāti”, „Man 
patika, jo es skaitīju dzejoli”, „Man 
patika mūsu klases darbs, jo mēs 
to veidojām visi kopā”, „Man īpašs 
prieks par saņemto atzinību”.

Skolēnu izteiktie viedokļi ļauj seci
nāt, ka pasākums „Rudens brīnumi 
un dzeja” mūsu skolā bija izdevies.

Valda Rūtiņa,
sākumskolas žurnālistu 

pulciņa vadītāja
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Dzejas dienas 2015 

Septembris. Raiņa 150. dzim-
šanas diena. Saulaina Dzejas 
dienas pēcpusdiena dzejnie-
ka Pētera Brūvera dzimtajās 
mājās „Kalēji”. Satikšanās vie-
ta un pasākuma programma 
varbūt aicina meklēt Rainisko 
sevī, savā pārliecībā un uzska-
tu daudzveidībā, bet varbūt 
liek domāt par lielceļu, kas 
vijas līdzās, par mežmalu un 
nelielo šķūnīšu klātbūtni, par 
sapņiem, kuri sapņojot un 
pa gabalu izskatās savādāki 
nekā īstenībā, par cilvēkiem, 
ar kuriem liktenis mūs saved 
kopā, un par dāvanām, kuras 
mums tiek dotas. Viss rādās 
savādāk – dziļāk, asāk, tiešāk. 
Atliek vien iet, ieraudzīt un 
sajust. 

Stopiņu novada domes atbalstī
tā projekta „Kalējs kala debesīs” 
iecere ir publiski runāt, sajust 
un dzirdēt dzejas „dzīvo nervu”. 
Ar Ulbrokas bibliotēkas inicia
tīvu iedibināts, veidots un uz
turēts, Dzejas dienas pasākums 
rada atbildības sajūtu ikviena 
līdzdalībai sava novada kultūras 
dzīves norisēs. Dzejas dienas 
„Kalējos” ir jauna tradīcija pa
sākuma norisei Stopiņu novadā. 
Tā nav tikai pēcpusdiena Pētera 
Brūvera personības atklāsmei 
šogad iznākušai dzejoļu grāmatai 
„Grāmata Gundegai” ar karalis
ki skaistām Gundegas Muzikan-
tes ilustrācijām un mākslinieces 
klātbūtni valodas zīmējumā un 
mākslinieciskajā skanējumā, bet 
ir arī draudzības dziesma visiem 
klātesošajiem. „Sirds ar otru sirdi 
ieklausies! vai dzirdi sirds ar otru 
sirdi draudzējas” ( P.Brūveris). 

Dzejnieka māja – mammas 
Vijas acīs neliels saviļņojums un 
neizsakāms mīļums, sievas Ivetas 
un meitas Indras būtība iemieso 
rakstītā vārda spēku, atbildību 
un ikdienā tik ierasto rūpju loku. 
„Kalēju” mājas mežmalā sapul
cējušies tuvāki un tālāki ciemiņi, 
tālajā 1996. gadā Dzejas dienas 
tika atklātas septiņās valodās, šo
reiz divās – latviešu un lietuvie
šu. Daiņus Gintals, Mindaugs 

Nastaravičs, Giedre Kazlaus-
kaite, Artūrs Vaļonis ir „Dzeja 
nemelo” vēstneši pašu radītai un 
atdzejotai dzejai. Viņu uzstāša
nās ir asredzīga, jūtīga un tieša. 
Dzejas lasījumu kopējā iezīme – 
mūsdienu sabiedrībā pārāk maz 
cieņas, cilvēcības un labas lite
rārās valodas. Par šo sniegumu 
pienākas Pētera Brūvera piešķita, 
ne pasniegta, balva „Zelta ku-
valda”, savukārt „Sudraba ve-
seris” ir iemīļotās mākslinieces 
Gundegas Muzikantes un Ivetas 
Brūveres jaunais darba rīks. Vi
siem patīkams pārsteigums ir 
Pētera un Ivetas debija senu no
tikumu vēstījumam divrindēs un 
bildēs, dzejolis, kas radīts gan
drīz pirms trīsdesmit gadiem un 
savu aktualitāti nav zaudējis arī 
šodien. Visi, kas klātienē to nere
dzēja, šobrīd to var skatīt Ulbro
kas bibliotēkas telpās. Kalējisko 
balvu „Bronzas āmurīti” par  

Daiga brigmane, raksta autore un projekta vadītāja, stopiņu novada ulbrokas bibliotēkas vadītāja. 
fotogrāfiju autores: Inese skrastiņa, stopiņu novada sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Mūrniece, stopiņu novada ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre 
foto skatāmi: http://www.stopini.lv/public/38008.html.
pasākumam ir pēctecības klātbūtne sagatavotajos materiālos, foto fiksācijās un izveidotajos aprakstos, kas atspoguļojas 
stopiņu novada informatīvajā izdevumā „tēvzemīte” un tīmekļa vietnē http://www.stopini.lv/public/37513.html. 

„...vai dzirdi sirds 
ar otru sirdi draudzējas”  (P.Brūveris)

Pēters Brūveris

Vakariņas 
ar velnu
Skanēja trauki, dunēja panna,
Virtuvē Mariju satika 
Anna.
Kā pie maltītes mums tikt?
Vajag visus darbā likt!
Anna un Marija biezputru 
vārīja,
Mikus ar brāli kaisīja sāli,
Kaķis ar suni sargāja guni,
Vienīgi Barba bija bez 
darba.
Tad pa tālruni melnu,
Barba uzlūdza ciemos velnu.
Elles saimniekam liels 
prieks,
Nejutās viņš vairāk lieks.
Lai gan velns, cik spēja 
skrēja,
Vilcienu viņš nokavēja.
Nu, viņš sāka matus plēst,
Ļoti sagribējās ēst.
Šajā brīdī, ak, tu, laime,
Pāri laidās vārnu saime.
Lai gan nelielas no skata,
Vārnas velnam līdzēt prata.
Tuk! Tuk! Tuk! Ne 
desmit stundas nepagāja,
Jau velns pie durvīm 
klaudzināja.
Skat! Velnam rokā karote 
liela,
Ēd viņš un pavārus liela.

palīdzību, iekārtojot „Kalēju” 
notikumvietu, saņem pašvaldī
bas vadītāji, p/a „Saimnieks” dar
binieki, skolu un publisko bib
liotēku bibliotekāri, kolēģes no 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, 
novada iedzīvotāji, dažādu bib
liotēku darbinieki, ja vien prātā 
pavasara talkas un rudens Dzejas 
dienas notikumi.

Ik rudeni neizpaliek arī Ulbro
kas bibliotēkas ikgadējā lasītāju 
atzinība un novērtējums. Drau
dzīgs un sadarbību rosinošs ir 
nominācijas „Lasošākā ģimene” 
novērtējums – par tādu atzīta Tī-
lanu ģimene. Lieli lasītāji ir Dār
ta (11 gadi) un Svens (9 gadi), vi
sam motivators ir mamma Dace 
un citi ģimenes locekļi. Otra šīs 
nominācijas ieguvēja ir Misiņu 
ģimene, grāmatas lasa Anna (9 
gadi) un Jānis (7 gadi), ko pavada 
vecvecāku uzcītība. Nominācija –  
„Publicitāte” – par sadarbību 
un atbalstu Ulbrokas bibliotēkas 
darbības atspoguļojumā tiek pa
sniegta Inesei Skrastiņai vien 
tad, ja tiek atminēta turku tautas 
mīkla – Apaļa, apaļa mājiņa ar 
zaļi svītrotu āriņu, ar sarkanu, 
sarkanu iekšiņu, kurā daudz sīku 
bērniņu. 

Stopiņu novada dzejnieka Pē
tera Brūvera dzimtajās mājās 
„Kalēji” atkal izskanējis dzejas 
un radošās elpas gars, kas pulcē
jis vietējo un citu skolu jaunatni, 
kaimiņus un dzejnieka dzejas 
cienītājus, dzejdarus no Lietu
vas, divu publisko un četru skolu 
bibliotēku darbiniekus, pašvaldī
bas vadītājus – Jāni Pumpuru un 
Vitu Paulāni, kā arī erudītākos 
Ulbrokas bibliotēkas lasītājus un 
dienas centra „Līči” interesen
tus. Brūveru ģimenes sievietes 
un radiniekus. Par to liks domāt 
satiktie cilvēki, iegūtie draugi un 
sirdī ieslēgtie notikumi, par to 
atgādinās Pētera Brūvera auto
grāfu kartīte un sirsnīgie ieraksti 
viesu grāmatās. Paldies visiem par 
piedzīvoto pašmāju kultūrvides 
svētnīcā, kur joprojām mīt dvēse
les un gara spēks. Paldies projekta 
partneriem un atbalstītājiem –  
p/a „Saimnieks” Transporta un 
labiekārtošanas nodaļas vadītā
jam Atim Senkānam un Stopiņu 
novada apkārtnes labiekārtotājai –  
dārzniecei Silvijai Mazurei, Sto
piņu novada Sauriešu bibliotēkas 
vadītājai Kristīnei Cimdiņai. Uz 
tikšanos citugad – Dzejas dienām 
veltītos svētkos! 

Ivetas Brūveres ilustrācija



Pētera Brūvera un Gundegas 
Muzikantes grāmatas „Grā-
mata Gundegai” prezentācija 
izvērsās par jauku Ulbrokas 
bibliotēkas vadītājas Daigas 
Brigmanes un mākslinieces 
Gundegas Muzikantes dialogu.

Sarunā atklājās vairāki interesanti 
fakti par mākslinieces un dzejnie
ka līdzšinējo sadarbību (sadarbība 
aizsākusies, strādājot pie Rozes 
Stiebras režisētās animācijas filmas 
„Dzeguze un viņas divpadsmit 
vīri”). Māksliniece pastāstīja, kā 
tapusi grāmata – Pēters Brūveris ik 
pa laikam māksliniecei nosūtījis pa 
dzejolim, līdz to esot sakrājies tik 
daudz, ka radusies doma par jaunu 
bērnu grāmatu. Līdztekus Pētera 
Brūvera dzejoļiem grāmatā (kā jau 
ierasts) atrodami arī atdzejojumi –  
ne velti 2015. gada Dzejas dienās 
atskanēja arī lietuviešu valoda, 
viena no valodām, no kuras Pēters 
Brūveris atdzejojis visvairāk. Jāat
zīmē fakts, ka šī bērnu grāmata ir 
pēdējā dzejnieka dzīves laikā paša 
sastādītā grāmata.

Pēc grāmatas prezentāci
jas klātesošos sagaidīja pārstei 
gums – Stopiņu novada priekšsēdē
tāja vietniece Vita Paulāne un kom
ponists Māris Lasmanis iepazīstinā
ja ar ideju jaunam projektam. 2017. 
gadā, kad dzejniekam Pēteram Brū
verim apritēs 60 gadu, komponists 
iecerējis radīt jaunu koncertprog
rammu ar dzejnieka vārdiem.

Pasākuma otro daļu ievadī
ja sauklis „Dzeja nemelo”. Šogad 
Dzejas dienās piedalījās 22 autori 
no septiņām valstīm. Četri viesi 

no Lietuvas – Giedre Kazlauskaite, 
Artūrs Vaļonis, Mindaugs Nastara
vičs un Daiņus Gintals – piedalījās 
gan lasījumos Latvijas Nacionāla
jā bibliotēkā, gan Stopiņu novada 
„Kalējos”. Ar dzejniekiem iepazīs
tināja atdzejotāja Indra Brūvere
Daruliene. Giedre Kazlauskaite 
Lietuvā ir saņēmusi vairākas god
algas (tostarp Jurgas Ivanauskaites 
prēmiju), viņa ir redaktore vienā 
no kultūras avīzēm, televīzijā va
dījusi raidījumu par literatūru. 
Šogad Giedre piedalījās arī Dzejas 
dienu tulkošanas meistardarbnīcā. 
Artūrs Vaļonis ir viens no mūsdie
nu populārākajiem dzejniekiem 

Lietuvā. Viņš ir saņēmis vairākus 
prestižus apbalvojumus un pieda
lījies vairākos starptautiskos fes
tivālos. Viņš skatītājus pārsteidza, 
vienu savu dzejoli nolasot latviešu 
valodā. Pasākumā viņš pajokoja, 
ka šis brauciens uz Latviju viņam 
bijis liktenīgs – šovasar viņš Viļņā 
mainījis dzīvesvietu un tagad dzī
vojot pavisam netālu no „Latviešu 
pieturas”. Tā viņu aizvedusi līdz Rī
gai. Artūrs Vaļonis pasākumā nola
sīja arī vienu Pētera Brūvera dzejoli 
lietuviešu valodā, ko atdzejojis Vī
tauts Dekšnis. Daiņus Gintals ir ne 
tikai augsti novērtēts dzejnieks Lie
tuvā, bet arī tulkotājs un atdzejotājs 
no franču valodas. Daiņus Gintals 
ir arī literatūras un mākslas kriti
ķis, kas Lietuvā organizē mākslas 
plenērus. Mindaugs Nastaravičs – 
dzejnieks, dramaturgs, žurnālists. 
Šogad viņš tika apbalvots ar godpil
no Lietuvas teātra apbalvojumu –  
„Skatuves zelta krustu”. 

Noslēgumā skanēja nepublicē
tā Pētera Brūvera un Ivetas Brū
veres dzejoļa „Vakariņas ar velnu” 
priekšlasījums. Klātesošie varēja 
aplūkot Ivetas Brūveres ilustrācijas, 
kas bija eksponētas Dzejas dienu 
pasākuma vietā. 

Vakars pagāja patīkamā un 
omulīgā gaisotnē. Cerams, šī tradī
cija turpināsies nākamgad un Dze
jas dienas Stopiņu novadā pulcēs 
viesus gan no Stopiņu novada, gan 
visas Latvijas un ārvalstīm.

Indra Brūvere-Daruliene, 
atdzejotāja

7“tĒVZEMĪtE“
pIEktDIENA, 2. OktObrIs, 2015

Dzejas dienu programma izvērtās ļoti 
plaša, bija padomāts par visiem: 
gan lieliem, gan maziem. 

Dzejas dienas 2015 
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12. septembrī, saulainā un 
jaukā dienā, Upeslejās norisi-
nājās ikgadējie sporta svētki, 
kuros piedalījās daudz ģime-
ņu ar bērniem. 

Lielajiem un mazajiem lielu sa
jūsmu izraisīja virvju atrakcija 
(varēja pa virvi brīvi nolaisties 
no kalna), kurā velējās piedalīties 
visi. 

Jaunieši un lielākie bērni aktīvi 
piedalījās komandu sacensībās – 
volejbolā, futbolā un strītbolā. 

Paši mazākie ilgi un dro
ši varēja izlēkāties lēkājamā  
atrakcijā.

Garas dalībnieku rindas veido
jās pie biedrības „Reāls piedzī
vojums” rīkotajām atrakcijām – 
šaušana mērķi ar peintbola ieroci 

un šaušana mērķī ar bultām un 
loku.

Atraktīvajā ģimeņu stafetē pie
dalījās deviņas drosmīgākās ģi
menes:

1. vieta – Lorencu ģimenei;
2. vieta – Jaunslaviešu ģimenei;
3. vieta – Petrovu ģimenei.
Vēlos pateikt lielu paldies vi

siem par godprātīgi veikto darbu –  
sporta organizatoram Aināram 
Vaičulenam, Upesleju dienas 
centra darbiniecēm Sandrai Briš
kai un Ivetai Plūmītei, biedrībai 
„Koordināta” un Jānim Ķimenie
kam, biedrībai „Reāls piedzīvo
jums” un Sandijam Krastiņam.

Apmeklētājiem paldies par lie
lo atsaucību un līdzi jušanu visos 
sporta pasākumos. Uz tikšanos 
nākamajos sporta svētkos!

Aelita Veipa, ulbrokas sporta 
kompleksa direktore 

Stopiņu novada daudzbēr-
nu ģimeņu biedrība „Māra” 
šajā vasarā devās uz ikgadējo 
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu 
biedrību apvienības salido-
jumu, kas šogad norisinājās 
Klapkalnciemā pie jūras 1. 
un 2. augustā. Uz salidojumu 
sabrauca daudzbērnu ģime-
nes no visas Latvijas, lai kopā 
sportotu, atpūstos, kā arī 
spriestu par ģimeņu aktuā-
lajām problēmām un dalītos 
pieredzē dažādu jautājumu 
risināšanā.

Klapkalnciemā mūs laipni uzņē
ma biedrība „Astoņkājis”, kurai 
šogad aprit 15 gadu. Telšu pil
sētiņa pašā jūras krastā bija no
tikums, kas tik ātri neaizmirstas 
gan lieliem, gan maziem. Pasāku
ma gaitā mums bija iespēja iepa
zīties ar citu biedrību ģimenēm, 
kopīgi rādot sagatavotos biedrību 
priekšnesumus. Kā jau vienmēr, 
ģimeņu salidojuma programmā 
daudz aktivitāšu ir domātas tie
ši mazajiem, un šoreiz bija īpaši 
sagatavota brīnumu taka mežā, 
kurā mazajiem bija jāmeklē dažā
das pārsteiguma dāvaniņas. Ot
rās dienas rīts sākās ar rītarosmi 
jūras krastā, tad sekoja radošās 
darbnīcas un smilšu skulptūru 
konkurss. Aktīva peldēšanās, 
baudot piekrasti, saulrieta un 
saullēkta vērošana – tas viss vien
mēr satuvina ikkatru ģimeni un 
atstāj neaizmirstamas atmiņas 
par jauko vasaru.

5. septembrī posāmies tālākā 
ekskursijā – uz Igauniju, Lotes 
zemi. Lai gan Lotes zeme darbo

jas līdz augusta beigām, 5. sep
tembrī par ļoti pievilcīgu cenu 
Igaunijas daudzbērnu ģimenēm 
un arī biedrībām no Latvijas šis 
pasaku stūrītis bija atvērts. Kā 
jau zinām, Lotes zeme ir projekts, 
kas no multfilmas „pārcelts” īs
tajā dzīvē – Lotes māja, viņas 
draugu mājas ar skaistām mē
belēm, ar personāžiem, darbnī
cām, dzirnavām, laivām, ķerrām 
utt. Tā kā multenīte ir latviešu 
un igauņu kopražojums, šī pro
jekta realizēšanā ir iesaistījušies 
arī latvieši, un lielākais sponsors 
ir RPK ar zīmolu „Kārums”. Arī 
daudzas norādes un uzraksti ir 
latviešu valodā. Liels, skaists un 
interesants projekts, padomāts 
par katru sīkumu, projekts, kur 
bērniem ir ļoti daudz ko redzēt 
un piedzīvot.

Kā atzīst daudzbērnu ģimenes, 
atsevišķi ģimenei apmeklēt un 
parādīt saviem bērniem šādu in
teresantu projektu nemaz nebūtu 
iespējams. Šādi pasākumi tiek 
realizēti tikai kopā, ar Stopiņu 
novada domes atbalstu un aktīvu 
darbošanos biedrībā, un ieguvēji 
ir mūsu novada ģimenes ar bēr
niem. 

Šā gada 15. oktobrī plkst.18.30 
tiek sasaukta biedrības „Māra” 
sapulce Institūta ielā 14, 2. stāvā, 
lai apspriestu tālākās šī gada ak
tivitātes, kuras kopā varam reali
zēt. Aicinām iesaistīties ne tikai 
daudzbērnu ģimenes, bet arī ak
tīvas, darboties gribošas ģimenes 
ar bērniem. Tuvāka informācija 
pa tālr. 28373398. Uz tikšanos! 

Anda Višķere, daudzbērnu 
ģimeņu biedrības „Māra” vadītāja

Stopiņu NHK sieviešu hand-
bola komanda 19. septem-
brī ar spēli Ulbrokā iesāka 
2015./2016. gada Latvijas 
čempionātu handbolā. 

Pirmā spēle tika aizvadīta ar pa
gājušās sezonas bronzas medaļu 
ieguvējām REIR „Dobele” hand
bolistēm. Jāatgādina, ka tieši do
belnieces bija tās, kuras sērijā līdz 
divām uzvarām pieveica mūsu 
handbolistes cīņā par trešo vietu. 
Šoreiz intriga izpalika, Stopiņu 
handbolistes ar pārliecinošu uz
varu 31:22 pieveica dobelnieces 
un guva uzvaru savā pirmajā Lat
vijas čempionāta spēlē.

Šosezon Stopiņu komandai ir 
pievienojušās jaunas spēlētājas 
un atgriezušās tās, kuras dažādu 
iemeslu dēļ nevarēja palīdzēt pēr
najā sezonā. Ne tikai spēlētājas 
ir papildinājušas Stopiņu NHK 
handbola komandu, bet arī līdzās 
ilggadējai komandas trenerei Gin
tai Ozoliņai ir pievienojies Latvi
jas handbola leģendārais treneris 
Jānis Valeiko, kurš vadījis vairā
kas sieviešu un jaunatnes izlases 

komandas. Komandas mērķi ir 
augsti – atgūt Latvijas čempiona 
titulu un gatavoties nākamā gada 
Latvijas olimpiādei, tāpēc spēlē
tājas nopietni pievērsās treniņu 
programmai jau no augusta.

Šosezon Latvijas sieviešu 
handbola čempionātā startēs se
šas komandas – Stopiņu NHK, 
LSPA, Jēkabpils SS, Salaspils SS, 
SK „Latgols” un REIR „Dobele”, 
tiks aizvadīts regulārais četru 
apļu turnīrs, kam sekos play-off 
spēles un spēles par vietām.

Stopiņu NHK handbola ko-

mandas sastāvs: Ivita Asare, Dai
na Sergejeva, Lana Nikolajeva, 
Lolita Pranta, Dace Nīce, Gita 
Brodzinska, Baiba Baumane, Eli
ta Ekkerte, Elza Seržante, Egija 
Gailuma, Annija Ozoliņa, Līga 
Pozņaka, Gita Purgaile, Agnese 
Rozentāle.

Treneri: Ginta Ozoliņa, Jānis 
Valeiko.

Stopiņu NHK komanda un 
treneri izsaka lielu pateicību Sto
piņu novada domei par atbalstu 
komandas mērķu sasniegšanā.

E.Seržante

8. septembrī Baldonē norisinājās Pierīgas novadu sporta spē-
ļu sacensības vieglatlētikas krosā. Stopiņu novadu sacensībās 
pārstāvēja 10 dalībnieki – septiņi vīri un divas dāmas.

Mūsu meitenēm veicās vairāk. S2 grupā Diāna Šika izcīnīja 1. vietu 
2250 m distancē.

Ilze Aigare izcīnīja 2. vietu S4 grupā, 2225 m distancē. 
Pārējie mūsu novada dalībnieki izcīnīja no 5. līdz 14. vietai. Kopvēr

tējumā Stopiņu novads ierindojās 6. vietā astoņu novadu konkurencē.
Apsveicam sportistus ar gūtajiem panākumiem un vēlam raitus 

startus turpmākajās sacensībās!
Stopiņu novada pašvaldība

Stopiņu novada sportistēm 1. un 2. vieta krosā 
Pierīgas novadu sporta spēlēs

Biedrības „Māra” 
vasaras aktivitātes

Sācies Latvijas sieviešu handbola 
čempionāts

Ģimeņu sporta diena Upeslejās
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Rīgas plānošanas reģionā 2007.–2013. gada Eiropas Savienī-
bas (ES) fondu plānošanas periodā aktīvi īstenoti dažādi pro-
jekti inovāciju veicināšanai un uzņēmējdarbības konkurēt-
spējas uzlabošanai. Kamēr vēl nav izsludināti jaunā ES fondu 
plānošanas perioda konkursi, uzņēmēji aicināti izmantot ES 
finansējuma atbalstu pasākumos, kas sekmē to eksportspēju.

Vēl līdz šī gada 30. oktobrim (ieskaitot) uzņēmēji ir aicināti 
iesniegt projektus, lai veidotu sadarbības kontaktus ar ārvalstu 
partneriem un apgūtu jaunus eksporta tirgus. Turklāt, reaģējot uz 
mainīgo un nestabilo starptautisko ekonomisko situāciju saistībā ar 
Krievijas un Ukrainas konfliktu, pēc Ekonomikas ministrijas rosinā
juma 2014. gadā veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par 
aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ieviešanu, kas 
paplašina atbalsta saņēmēju loku.

Detalizētāka informācija par apakšaktivitāti pieejama Latvijas In
vestīciju un attīstības aģentūras mājas lapā. 

2007.–2013. gada plānošanas periodā kopējais pieejamais finansē
jums komersantu atbalstam ārējo tirgu apgūšanai ir 17 milj. eiro. Līdz 
šī gada jūlijam šajā aktivitātē kopā Latvijā īstenoti 2586 projekti, bet 
Rīgas plānošanas reģionā 2032 projekti, no kuriem lielākā daļa ir Rīgas 
uzņēmēju iniciatīvas, piesaistot finansējumu 8 009 650 eiro apjomā. 

Ar ES fondu ieguldījumu reģionos ikviens interesents var iepazīties 
reģionālo struktūrfondu un uzņēmējdarbības centru kopīgi veidotajā 
un uzturētajā interneta vietnē www.esfinanses.lv.

Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu 
informācijas un uzņēmējdarbības centrs

Ja elektrības rēķins šķiet par 
lielu vai ir vēlme kļūt energo-
efektīvākam un uzlabot savu 
dzīves telpu, par to nemak-
sājot vairāk nekā līdz šim, ir 
vērts paanalizēt savus un ģi-
menes paradumus – mainot 
tos, ikvienam ir iespēja ietau-
pīt. 

Eiropas Savienībā ir pieņemta 
jauna energoefektivitātes direk
tīva, kuras īstenošana attiecas arī 
uz Latviju. Arī katram no mums 
savā ģimenē, mājoklī ir iespējams 
kļūt energoefektīvākam, tādēļ 
a/s „Sadales tīkls” iedzīvotājiem 
atgādina dažas zināmas, bet pie
mirstas lietas, ko varam darīt 
efektīvāk.

Cilvēka daba ir tāda, ka pat 
tiem, kam šķiet, ka viņi par 
elektroenerģiju zina visu un iz
manto to ļoti efektīvi, ikdienā 
ieviešas pa kādam ieradumam, 
kas rada liekus elektrības tēri
ņus. Katru dienu mēs lietojam 
elektrību, īpaši nedomājot par 
tās patēriņu, mēs pierodam pie 
naudas summas elektrības rē
ķina apmaksai. Vienlaikus ir 
daudz vienkāršu lietu, kas palī

dzētu elektroenerģiju izmantot  
efektīvāk.

Piemēram, ledusskapī tem
peratūru vēlams noregulēt uz 
+5°C, savukārt saldētavā būs 
gana ar 18°C. Der iegaumēt, ka, 
izvēloties ledusskapī vēsāku vidi, 
+4°C, elektroenerģijas izmaksas 
par ledusskapi palielināsies par 
10%. Ledusskapja energoefekti
vitāte būs zemāka, ja novietosiet 
to blakus tiešiem siltuma avo
tiem – plītij, radiatoriem, tiešiem 
saules stariem caur logu. Tāpat 
uz ledusskapjiem nedrīkst likt 
virsū mikroviļņu krāsnis, tos
terus vai mazās cepeškrāsniņas. 

Zemākas temperatūras uzstā
dīšana ir arī veids, kā energo
efektīvi mazgāt veļu un traukus, 
jo tieši ūdens sildīšanai maz
gāšanās procesā tiek patērēts 
visvairāk elektroenerģijas – jo 
siltākā ūdenī tiks mazgātas drē
bes un trauki, jo dārgāk tas iz
maksās. Svarīgi ir gan veļas, gan 
trauku mazgājamās mašīnas 
kārtīgi aizpildīt – dažu šķīv
ju vai pāris kreklu mazgāšana 
būs līdzvērtīga zemē nomestai  
naudai.

Ja ūdeni kafijai vai tējai vārām 

elektriskajā kannā, ieteicams vā
rīt tik daudz ūdens, cik būs ne
pieciešams. Ja divu tasīšu vietā 
uzvārīsiet pilnu kannu, patērē
siet 4–5 reizes vairāk elektro
enerģijas, nekā vajadzētu. Savu
kārt lielo ūdens sildītāju vajag 
novietot iespējami tuvāk ūdens 
izmantošanas vietai. Augstāko 
energoefektivitāti tas sniegs, ja 
temperatūra būs noregulēta uz 
55–60°C.

Ja ir jāizdara izvēle starp maz
gāšanos dušā vai vannā, der 
iegaumēt, ka, nedēļu katru die
nu mazgājoties dušā, iztērēsim 
aptuveni tikpat daudz ūdens kā 
vienā mazgāšanās reizē vannā. 
Protams, arī dušā energoefektīvi 

būs ūdeni tecināt tikai tad, kad 
tas nepieciešams. 

Gatavojot ēdienu, katliņi un 
pannas vienmēr ir jālieto ar 
vākiem, pretējā gadījumā daļa 
elektroenerģijas tiks patērēta 
gaisa, nevis ēdiena sildīšanai. 
Svarīgi ir arī regulēt sildīšanas 
pakāpes – līdzko ūdens uzvā
rījies, jāpagriež uz zemāku pa
kāpi. Katla vai pannas izmēram 
jāatbilst sildvirsmas izmēram vai 
jābūt lielākam, bet ne mazākam, 
jo silst visa virsma. 

Lai efektīvāk izmantotu cepeš
krāsni, gatavojot ēdienu, to var 
izslēgt 10–15 minūtes ātrāk. Sa
vukārt vārot kartupeļus, ar ūdeni 
nevajag pieliet pilnu katlu, bet 

liet tik daudz, lai nosegtu kartu
peļus.

Svarīgi būtu arī mainīt savus 
paradumus telpu vēdināšanā. 
Ja ir ierasts logus turēt vaļā ne
daudz pavērtus, siltums izplūst 
no telpas, aukstums iekļūst, bet 
gaisa apmaiņa nenotiek. Efektī
vāk ir telpas vēdināt, logu atve
rot plaši vaļā uz brīdi, kamēr ne
atdziest grīda un mēbeļu virsma.

Ja ir iespējams, arī temperatū
ru telpās energoefektīvi ir regulēt 
atbilstoši situācijai. Pametot mā
jokli, temperatūru ieteicams sa
mazināt par dažiem grādiem. Arī 
gulēt ejot, vēlams rīkoties līdzī
gi, temperatūru pazeminot par 
3–4°C. Jāatceras, ka, par vienu 
grādu samazinot temperatūru, 
izmaksas apsildei konkrētajā lai
ka posmā samazināsies par 5%.

Savu ieguldījumu energoefek
tīvākā dzīvesveidā var dot arī 
veco spuldžu nomaiņa pret eko
nomiskajām vai LED spuldzēm. 
Kopumā lielākā vai mazākā mērā 
iespējas ietaupīt vai uzlabot savu 
dzīves telpu, par to nemaksājot 
vairāk, ir praktiski visiem, vien 
jāmaina paradumi.

 A/s „Sadales tīkls”

Rudens ir laiks, kad biežāk 
slimojam ar vīrusu izraisītām 
saslimšanām. Mēs varam stip-
rināt savu un bērnu imunitāti, 
lai ilgstošs laiks nebūtu jāpa-
vada slimības gultā. Jāatce-
ras, ka slimību profilakse ir 
pasākumu kopums.

Viens no veselības stūrakme
ņiem ir fiziskas aktivitātes. Tās 
katram jāizvēlas pēc patikas un 
fiziskās sagatavotības. Var sākt 
ar aktīvām pastaigām svaigā gai
sā. Tāpat organisma izturību un 
pretestību pret nelabvēlīgu ārējās 
vides faktoru iedarbību palielina 
norūdīšanās.

Par norūdīšanos parasti sauc 
gaisa, saules, ūdens procedūras. 
Gaisa procedūras nav nekas cits 
kā atrašanās svaigā gaisā. Varbūt 
kādam būs piemērota gulēšana 
pie atvērta loga ne tikai vasarā, 
bet arī rudenī un ziemā, varbūt 
biezās segas var nomainīt pret 
plānākām, ar laiku apsedzoties ti
kai ar palagu, bet visiem noteikti 
ir jāatceras biežāk vēdināt telpas.

Ļoti saudzīga, bet iedarbīga 
ūdens procedūra ir norīvēšanās 
ar mitru dvieli, ko vēlāk var aiz
stāt ar slapju, neizgrieztu dvieli, 
un ar laiku var sākt aplaistīties vai 
dušoties vēsākā ūdenī. Lai kādu 
ūdens procedūru jūs izvēlētos, 
neaizmirstiet, ka ūdens tempera
tūra jāpazemina pakāpeniski. Kā 
labs profilakses līdzeklis jāmin 

arī pirts procedūras.
Lai gan karstās vasaras dienas 

ir aiz muguras, jāpiemin arī sau
ļošanās, kas kļūst aktuāla katru 
vasaru, bet norūdīšanās nolūkā 
jau pavasarī. Tomēr jāievēro pie
sardzība un pirmajās sauļošanās 
reizēs nevajadzētu saulē gozēties 
ilgāk par divdesmit minūtēm.

Ja fiziskās aktivitātes minētas 
kā viens no veselības stūrakme
ņiem, kā otrs jāatceras uzturs. 
Pilnvērtīga un veselīga uztura 
nozīmi nav iespējams pārvērtēt! 
Ēdienam jābūt daudzveidīgam. 
Neaizmirstiet par dārzeņiem, 
augļiem un zaļumiem. Ziemā 
ēdienkarti vēlams papildināt arī 
ar žāvētiem augļiem un ogām. 
Uzturvielām bagātas ir arī dažā
das sēklas un rieksti. 

Un, protams, atpūta – ne tikai 
pašsajūta, bet arī visa organisma 
spēja normāli darboties ir ļoti at
karīga no atpūtas un kvalitatīva 
miega nakts stundās. Ja izvēlaties 
naktī gulēt ar aizvērtiem logiem, 
pirms gulētiešanas telpas labi jā
izvēdina. Labākais miegs ir klusu
mā un tumsā, kā arī ieteicams vis
maz pusstundu pirms gulētieša
nas neskatīties dažādos ekrānos –  
spilgtie datora, televizora, kā arī 
tālruņu un planšetdatoru ekrāni 
nelabvēlīgi ietekmē spēju aizmigt 
un izgulēties. Labs noskaņojums, 
emocionāls komforts gan darbā, 
gan mājās ievērojami paaugstina 
organisma aizsargspējas pret sli

mībām. Iemācīsimies ikdienā sa
skatīt pozitīvo un priecāties.

 Sevis sakārtošana un ārstēša
na būtu jāsāk ar metodēm, kas ir 
iespējami dabīgākas un saudzīgā
kas. Kā viena no šādām iespējām 
ir homeopātija. Homeopātiskos 
līdzekļus (medikamentus) lie
to akūtu saslimšanu gadījumos. 
Tomēr svarīgāks homeopātijas 
pielietojums būtu cilvēkiem, kas 
ar tā saucamajām saaukstēšanās 
slimībām slimo ļoti bieži, jo ho
meopātija ir ārstniecības metode, 
kas ārstē cilvēku, nevis slimī
bu. Tāpat tā ir labi pielietojama 
emocionālu problēmu gadīju
mos, hronisku, alerģisku, viel
maiņas, autoimūnu saslimšanu 
gadījumos. Kā piemērus var mi
nēt trauksmi, bezmiegu, bailes, 
depresiju, izdegšanas sindromu, 
alerģiskas iesnas, alerģiskus izsi
tumus, atopisko dermatītu, bron
hiālo astmu, hroniskus bronhī
tus, artrītu, galvassāpes, galvas 
reiboņus, migrēnu, dedzināšanu 
pakrūtē, aizcietējumus, hemoro
īdus, kairinātas zarnas sindromu, 
sirds ritma traucējumus, pre
menstruālo sindromu u.c. 

Nobeigumā gribas atgādināt, 
ka cilvēkam jāatrod laiks sev pa
šam, savai veselībai. Vajadzības 
gadījumā slimību profilakses un 
ārstēšanās jautājumos griezieties 
pie ārsta. 

Dr. Inga Norvaiša, 
Dr. Ingrīda Stūre

Laiks veselībai Eiropas Savienības fondu 
plānošanas perioda finiša taisnē 
uzņēmējiem vēl iespējams gūt 
atbalstu pasākumos, kas sekmē to 
eksportspēju

Kā kļūt energoefektīvākiem un maksāt mazāk par elektrību?
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Tā ir augstākā Stopiņu pašval-
dības atzinība, ko piešķir par 
sevišķiem nopelniem Stopiņu 
novada labā fiziskām perso-
nām, kas var izpausties valsts, 
pašvaldības, sabiedriskajā, 
kultūras, izglītības, zinātnes vai 
saimnieciskajā un citā darbā. 

Par nopelniem uzskatāms gan 
izcils darbs, gan ilgstoša, priekš
zīmīga un panākumiem bagāta 
darbība. Atzinību „Stopiņu nova
da Goda Pilsonis” var piešķirt ne 
tikai Stopiņu novada iedzīvotā

jiem, bet arī Latvijas un ārvalstu 
personām. Atzinībai nevar izvirzīt 
Stopiņu novada domes amatper
sonas – domes priekšsēdētāju, do
mes priekšsēdētāja vietnieci, esošā 
sasaukuma domes deputātus.

Ar Nolikumu rakstveidā var 
iepazīties un pieteikuma anke
tas aizpildīt novada domē, Ul
brokas un Sauriešu bibliotēkā, 
Stopiņu novada dienas centros –  
Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās, 
Cekulē un Līčos, kā arī tiešsaistē:  
www.stopini.lv/public/37999.
html.

A/s „Ceļu pārvalde„ kas veic 
autoceļu P4 (Rīga–Ērgļi)  un P5 
(Ulbroka–Ogre)   krustojuma 
Ulbrokā rekonstrukciju, infor-
mē par satiksmes ierobežoju-
miem un organizāciju laikā no 
2015. gada 16. septembra līdz 
31. oktobrim.

No 19. septembra līdz 31. okto
brim satiksme tiks organizēta pēc 
shēmas Nr.5, shēma apskatāma: 
http://www.stopini.lv/upload_file/
CITI/Shema%205.pdf. Autoceļš 
P4 būs slēgts posmā no Acones 

ielas līdz krustojumam ar auto
ceļu P5. Vieglā transporta satik
sme tiks novadīta pa Acones ielu. 
Braucot pa Acones ielu, galvenais 
ceļš būs Rīgas virzienā  (iepriekš 
galvenais ceļš bija P5). Smagais 
autotransports tiks novadīts pa 
autoceļu P5. Savlaicīgi tiks uzstā
dīti informējoši plakāti par satik
smes ierobežojumiem, lai auto
vadītāji varētu izvēlēties citus ce
ļus remonta vietas apbraukšanai.

No 1. novembra tiks atjauno
ta visu transporta līdzekļu vei
du kustība pa autoceļu P4.

stopiņu novada domes pII „pienenīte” 
aicina pieteikties darbā:

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJU 
UZ 1 SLODZI 

Nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība ar kvalifikāciju – 
pirmsskolas skolotājs (var pieteikties arī pirmsskolas pedagoģijas 
studenti), labas saskarsmes spējas ar bērniem un pieaugušajiem. 
sīkāku informāciju jūs varat saņemt pie iestādes vadītājas vai pa 
tālr. 67910984, mob. tālr. 26558646. pretendentus lūdzu pieteik-
ties pie iestādes vadītājas darba laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

No 19.X līdz 6.XI
Stopiņu novada vēstures muzejā 
būs skatāma ceļojošā izstāde 
„Sibīrijas bērni”.

Izstādes veidojis un organizē fonds 
„sibīrijas bērni”.

Iespējams pieteikties kolektīvam 
apmeklējumam stopiņu novada 
politiski represēto biedrības biedru 
vadībā pa tālr. 28890339 (biedrība), 
26152419 (muzejs).

Muzejs atrodas ulbrokas vidus-
skolā, Vālodzēs, stopiņu novadā.

Darba laiks: pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena – 9.30–13.30.

Sludinājumi

10. oktobrī plkst. 12.00 ulbrokas kultūras namā

Interaktīva izrāde bērniem
 „Sunītis un Kaķīte”

Autors: Armands Ekštets (pēc Jozefa Čapeka stāstu motīviem)
Aktieri: sunītis – Armands Ekštets / Enriko Avots, kaķīte – Inta Bankoviča / Gerda Dinsberga

Izrādes garums: 1 stunda. Žanrs: jautra komēdija bērniem un vecākiem. Izrādes mērķauditorija: 
bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā

Izrādes apraksts: interaktīva izrāde bērniem, kurā izrādes varoņi, sunītis un kaķīte, aktīvi iesaista 
mazos skatītājus. kopā ar bērniem sunītis un kaķīte cenšas noskaidrot, kas ir kārtība un kam tā ir 

vajadzīga? kāpēc ir jāmācās? un kas ir īsta draudzība? Izrādē „sunītis un kaķīte” 
spēlē dažādas spēles, sacenšas savā starpā un kopā ar bērniem spēlē teātri. 

Skriet, lēkt un kopīgi rotaļāties – tas Sunītim un Kaķītei patīk visvairāk, tāpēc viņi ir 
nolēmuši sarīkot sacensības. Kurš no viņiem ir gudrākais, veiklākais un asprātīgākais, jūs 

uzzināsiet, ja atnāksiet uz izrādi!
Izrāde māca: izrādē bērni mācās uzticēties cits ciatm, sadarboties, saprast, kas ir labi un kas ir 

slikti. Izrāde veido bērna izpratni par skaitu, skaitīšanu un tai atbilstošo ciparu rindu. bērns saprot 
priekšmetu lielumu, attīsta prasmi orientēties laikā un telpā. Izrādes gaitā aktieri aktīvi iesaista 

mazos skatītājus izrādē. 
Ieeja: ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 2,00 Eur. trūcīgajiem, maznodrošinātajiem 
bērniem, daudzbērnu ģimeņu un aizbildnībā esošiem bērniem, bērniem – invalīdiem ieeja brīva!

Sporta pasākumi

Atgādinām, ka 5. oktobrī 
noslēdzas kandidātu pieteikšana 
„Stopiņu novada Goda Pilsoņa” 
atzinības pasniegšanai 2015. gadā

Informācija par satiksmes organizāciju 
autoceļu P4 un P5 krustojuma Ulbrokā 
rekonstrukcijas laikā līdz 31. oktobrim

Zolīte. 30. oktobrī stopiņu novada 2015. gada atklātais čempionāts „Zolīte”. sacensības 
notiek ulbrokas sporta kompleksā. reģistrēšanās sacensību dienā plkst. 18.30–19.00. sacensību 
sākums plkst. 19.00. 
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Sveicam

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Kā koks, kas piedzimis no asna

Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,

Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
Lai bērniņš aug, lai vārdu nēsā godam,

Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,

Lai viņā prieks kā saules stari mirdz.

2015. gada septembrī Stopiņu novadā dzimuši 
deviņi mazuļi – trīs zēni un sešas meitenes.

Sveicam mazos novadniekus: Kristeru M., Marijamu, 
Amritu, Luīzi, Emīliju, Kitiju, 

Kristeru K., Miķeli, Emmu un viņu vecākus! 

SVEICAM  JUBILEJĀ! 

Zelta rudens zelta lapas bārsta,
Zelta mūžs ar darbu vainagots.

Visiem mums no jūsu domu pūra
Ir pa riekšaviņai dots.

J. Silazars

Sveicam novada jubilārus: Annu Neicgali, Raisu Gaļicku, 
Edvīnu Prokopoviču, Margaritu Davidovu, 

Klavdiju Mazitani, Igoru Gofmani, Marģeru Vestermani, 
Klavdiju Misjunu, Dzidru Lielpinku, Vladislavu Cibuļski, 

vēlam jums veselību un daudzus saulainus gadus!

2015. gada septembrī Stopiņu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas trīs laulības. 
Apsveicam jaunās ģimenes!

Literatūras izstādes:
• Dziest zibens svītrā zelta pavediens
    Rakstniecei un dzejniecei Ilonai Leimanei – 110
• Pasaku zemē, kur brīnumi notiek, kur draugi dzīvo, kur melot 
drīkst...
    Itāliešu bērnu rakstniekam Džanni Rodari – 95
• Viens no pēdējiem kādas brīnišķīgas krievu dienas stariem
/ G.A.Adamovičs /
Krievu rakstniekam un dzejniekam, Nobela prēmijas laureātam Iva
nam Buņinam – 145
• Mākslas zinātniecei Skaidrītei Cielavai – 95

21. oktobrī Sauriešu bibliotēkā viesosies Stopiņu pamatskolas PII 
vecākās grupiņas, lai papildinātu zināšanas par to, ka bibliotēkā ne 
tikai lasa grāmatas, žurnālus un avīzes, bet iespējams darboties arī ra
doši. Kā? To kopīgi arī noskaidrosim.

Ulbrokas bibliotēkas pasākumi oktobrī

5. oktobrī – Pasaules arhitektū
ras dienā – piedāvājam izstādi 
„Celtniecības māksla un zināt-
ne Rīgas jaunbūvēs: no pagāju-
šā gadsimta līdz mūsdienām”. 
Mūsdienīgie un vēl tikai topošie 
pilsētas arhitektūras objekti un to 
autori. Izstādē varēsiet iepazīties 
ar Ulbrokas bibliotēkas piedā
vājumā esošajām grāmatām un 
žurnālu „Latvijas Architektūra”. 
Mēģināsim kopējiem spēkiem 
atrast visinteresantāko no Rīgas 
jaunbūvēm, raisot diskusiju par 
to pozitīvajiem un negatīvajiem 

aspektiem. Apzināsim gados jau
nos, bet jau populāros pilsētas ar
hitektus un vienkārši veldzēsim 

dvēseli tēmā, kurai patiesībā nav 
saistības ar literatūru, taču ir liela 
nozīme kultūrvēsturē.

Ulbrokas bibliotēkas organizēts koncerta izrādes kolek
tīvs apmeklējums piektdien, 9. oktobrī, plkst. 19.00  
Vidzemes koncertzālē „Cēsis” – komponista Valta  
Pūces atjaunotā koncertprogramma „TUVPLĀNI 2”.

Koncertā piedalās dziedātāji Dita Lūriņa, Andris  
Ērglis, čellists Valters Pūce un programmas autors 
Valts Pūce.

Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka 67910503.

Ceturtdien, 15. oktobrī, plkst. 
16.00 Ulbrokas vidusskolas tel-
pās norisināsies Raiņa un Aspa
zijas 150. jubilejas gada norisēm 
veltīts pasākums. 

Atsaucoties VKKF mērķpro
grammas „Raiņa un Aspazijas 
gads” ietvaros projekta „Pastā-
vēs, kas pārvērtīsies” aicināju
mam un sadarbībai ar Latvijas 
Rakstnieku savienību, LU Hu
manitāro zinātņu fakultāti un 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, 
tiek piedāvāts mākslas zināt
ņu doktores Zanes Radzobes  

zinātniskais lasījums par te
matu „Sievietes Raiņa  
dramaturģijā”.

Pieteikšanās ULBROKAS 
vidusskolas bibliotēkā vai UL
BROKAS bibliotēkā līdz 14. ok-
tobrim.

Astrīda Cimure, Ulbrokas vi
dusskolas bibliotēka – 25144584; 
astrida.cimure@u-vsk.lv 

Daiga Brigmane, Ulbrokas 
bibliotēka – 67910503; bibliote-
ka@stopini.lv

Izbraukšana plkst. 15.30 no 
Stopiņu novada domes.

Tematiska izstāde „Dvēseles 
modināšanas vajadzība” ir vel
tīta aktrises, režisores, skatuves 
mākslas pedagoģes Lūcijas Bau-
manes 110 gadu atceres gadadie
nai. 

Kā teikusi biogrāfiskā izdevu
ma autore Anda Burtniece: „Arī 
tagad dzirdu Lūcijas Baumanes 
strikto, noteikto balsi: „Tos lielos 
vārdus nerakstiet, tos ņemiet nost. 
Nevajag.” „Ko lai dara? Par Lū

ciju Baumani runājot, vārdi nāk 
paši. Un tie ir jāsaka. Jo tiem ir 
īstuma un patiesības svars.” Tā 
A.Burtniece. Par šo labi zināmo 
skatuves mākslinieci tomēr raks
tīts visai maz, tāpēc Ulbrokas 
bibliotēka apkopojusi pieejamos 
materiālus, veidojot Lūcijas Bau
manes personības izstādi – vairā
ku teātru un kino aktrises tēloju
mu caur viņas dzīves faktiem un 
notikumiem.

Sauriešu bibliotēkas pasākumi oktobrī

Ilona Leimane

Koncertā piedalās: 

• UMMS jaunāko klašu vokālais ansamblis (vadītāja 
Biruta Deruma)
• Limbažu novada senioru vīru vokālais ansamblis 
„Sirmie ozoli” (vadītājs Vitauts Liepiņš)
• VEF Kultūras pils vīru vokālais ansamblis (vadītājs 
Vilnis Salaks)
• Stopiņu novada vokālais ansamblis „Sagša” (vadītāja 
Biruta Deruma)

Ieeja brīva! 

Koncerts

„SAGŠA”
kopā ar jums

40 gadus!

31. oktobrī plkst. 16.00
Ulbrokas kultūras namā
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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.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
6. oktobrī plkst. 15.00 āra aktivi
tātes: teniss jauniešiem, bērniem –  
teniss, ledus hokejs, mazais bil
jards, futbols.

7. oktobrī plkst. 16.00 dekora
tīvu pušķu izgatavošana no kļavu 
lapām.

9. oktobrī plkst. 14.30 dienas 
centra vadītāja, brīvprātīgie jau
nieši Diāna, Kristiāns un pusau
dži dosies uz dzīvnieku patver
smi „Ulubele”. Dienas centrs strā
dās no plkst. 10.00 līdz 14.30.

10. oktobrī plkst. 14.00 inter
aktīvas dejas vadīs brīvprātīgie 
jaunieši Diāna Rotaru un Kris
tiāns Sančess Lopess. Atvadīša
nās ballīte no bijušās brīvprātīgās 
jaunietes Diānas Rotaru. Bērnu 
pārsteiguma dāvaniņas un novē
lējumi Diānai. 

14. oktobrī plkst. 16.00 deku
pāža uz stikla traukiem un pude
lēm ar krāsainām pārslām.

21. oktobrī plkst. 16.00 spāņu 
ēdiena pagatavošana un degustē
šana.

28. oktobrī plkst. 16.00 deko
ratīvu elementu un grāmatzīmju 
izgatavošana no krāsaina kartona.

31. oktobrī plkst. 14.00 dienas 
centrā „Saurieši” atvadu ballīte. 
Brīvprātīgais jaunietis no Spāni
jas Kristiāns Sančess Lopess die
nas centrā darbojās 12 mēnešus 
un tagad dodas uz Spāniju. Bērnu 
sagatavots koncerts un itāļu picu 
degustēšana. Pārsteiguma dāva
niņas un novēlējumi Kristiānam.

Sestdienās plkst. 10.00–12.00 
latviešu valodas sarunvalodas 
nodarbības, vada Ilze Demčenko. 

Sestdienās plkst. 11.00–12.00 
zvanu spēles nodarbības, vada 
Rihards Fridbergs.

Otrdienās: 6., 13., 20., 27. okto-
brī plkst. 17.00–19.00 Šūšanas sko
liņas nodarbības vada Silvija Eriņa.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
Aicinām pieteikties uz zvaniņu 
spēles nodarbībām Sauriešu die
nas centrā sestdien plkst. 11.00. 
Nodarbības vadīs Rihards Frid
bergs.

Aicinām pieteikties Šūšanas 
skoliņas nodarbībām piektdien 
plkst. 18.00. Nodarbības vadīs 
Silvija Eriņa.

1. oktobrī plkst. 12.30 – tikša
nās ar senioriem. Ieklausīsimies 
vecātēva un vecāsmātes stiprajos 
padomos. Lai tie palīdz rudenī 
dzīvot, rudeni saprast.

No 2. oktobra piektdienās plkst. 
16.00 radošās darbnīcas bērniem –  
telpu dekoru gatavošana.

No 3. oktobra sestdienās plkst. 
11.00 radošās nodarbības bēr
niem – „Iepazīsti sevi”. No plkst. 
14.00 līdz 16.00 aktivitātes sporta 
laukumā.

28. oktobrī plkst. 18.00 – saim
nieču padomi rudens sezonā – 
mācām un mācāmies! 

Regulāras nodarbības galda te
nisā pieaugušajiem.

Visu mēnesi dienas centrā ska
tāma darbu izstāde simegrāfijas 
tehnikā.

3., 4. un 10. oktobrī Upeslejās 
gleznošanas plenērs „Gleznošana 
attīsta personību” – vada Maija 
Brašmane.

Uzziniet arī par ikdienas nodar
bībām dienas centrā: http://www.
stopini.lv/public/30737.html 

LĪČU DIENAS CENTRĀ
No 1. oktobra ceturtdienās plkst. 
17.00 Stopiņu novada finansētais 
projekts, veltīts Stopiņu novada 
jaundzimušajiem – „Labo sapņu 
spilventiņš” – radošās nodarbī
bas, spilventiņu gatavošana.
Līdz 5. oktobrim Dzīvnieku aiz
sardzības dienai veltīta Ulbrokas 
vidusskolas 6. un 7. klašu skolē
nu zīmējumu un dzīvnieku stāstu 
izstāde.
10. oktobrī plkst. 18.00 Latviešu 
filmu vakars.
17. oktobrī plkst. 14.00 spēles 
galda tenisā. Pieteikšanās līdz 15. 
oktobrim.
31. oktobrī plkst. 16.00 „Gardē
žu klubiņa” praktiskā darboša
nās „Latviešu ēdieni”. Gatavosim 
(mācīsimies gatavot) kādu tradi
cionālu latviešu ēdienu.
Pirmdienās plkst. 18.00 radošās 
nodarbības bērniem: 7. oktobrī – 
aplicēšana; 14. oktobrī – rudens 
dabā; 21. oktobrī – darbs ar plas
tilīnu; 28. oktobrī – krāsojamās 
lapas.
Dienas centrā apmeklētājiem ik
dienā ir iespēja ne tikai piedalīties 
dienas centra organizētajās akti
vitātēs, bet arī pavadīt laiku, la
sot jaunākos laikrakstus, dažādus 
žurnālus, spēlējot novusu, galda 
tenisu, dažādas galda spēles.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
No 6. līdz 10. oktobrim kartona 
kastīšu gatavošana un noformē
šana, tēma – rudens.

10. oktobrī – nūjošanas sacen
sības Siguldā, pieteikšanās dienas 
centrā. Plašāka informācija – 
sporta pasākumu sadaļā.

No 13. līdz 17. oktobrim jau
niešiem – novusa turnīrs; bēr
niem – kļavu lapu rotājumu ga
tavošana.

No 20. oktobra – Helovīnu gai
dot. 

Otrdienās plkst. 18.00–20.00 
nodarbību cikls floristikā „No 
rudens ziediem līdz adventes 
rotājumiem”. Nodarbības vadīs 
K.Burkovska. Aicinām pieteikties 
dalībniekus.

Trešdienās plkst. 18.00–20.00 
nodarbību cikls „Mozaīkas vei
došana interjerā”, mācīsimies 
veidot mozaīkas no dažādiem 
materiāliem. Nodarbības vadīs 
A.Dobrjanska. Aicinām pieteik
ties dalībniekus.

Sestdienās plkst. 9.30–14.00– 
„Radošie rīti”  – rotu u.c. gata
vošana no pērlītēm, plastikas un 
citiem materiāliem.

Dienas centrā „Līči”
no 1. oktobra
ceturtdienās
plkst. 17.00

būsiet laipni gaidīti
radošajās nodarbībās

„Labo sapņu spilventiņš”

No 1. oktobra astoņu nodarbību 
ciklā tiks realizēts Stopiņu 
novada finansētais projekts 
„Labo sapņu spilventiņš”. Pro-
jekts tiks īstenots kā radošā 
darbnīca, kuras laikā būs 
iespēja apgūt dažādas zīda 
apgleznošanas tehnikas, tiks 
veidotas šūšanas iemaņas 
darbā ar šujmašīnu.

MŪŽĪBĀ 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 – aizsaulē pavadot.

Dienas centros

ATKLĀTĀ                        SĒDE

JauniešuDome


