
Ulbroka, Saurieši ,  Upeslejas,  Līči ,  Vālodzes, Rumbula, Dreil iņi ,  Cekule, Dzidriņas

2015. gada novembris (249)                                                                      “Tēvzemīte” internetā: www.stopini.lv

Fonda „Sibīrijas bērni” 
ceļojošā izstāde ir veltīta vi
ņiem – uz Sibīriju deportēta
jiem bērniem. Viņu atmiņām 
par laimi, mīlestību, ģimeni, 
siltumu dzimtenē. Viņu 
atmiņām par nāvi, aukstumu, 
trūkumu, badu nometināju
mā. Par izpostītām dzīvēm un 
par izdzīvošanu. Par ceļu 
atpakaļ uz mājām – sirdī 
auklētām, izsapņotām un 
svešām. 

1941. gada 14. jūnija deportāci
jas rezultātā cieta 15 425 Latvijas 
iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, 
poļi), tajā skaitā 3751 bērns ve
cumā līdz 16 gadiem. Izsūtīšanas 
laikā vīriešus atšķīra no ģimenes 
un aizdzina uz Gulaga nomet
nēm, kur daudziem tika pie
spriests augstākais soda mērs, bet 
pārējie gāja bojā no bada un sli
mībām ieslodzījumu nometnēs. 
No 1941. gada 14. jūnijā aizves
tajiem bērniem liela daļa aizgāja 

bojā. Krasnojarskas, Tomskas, 
Jeņisejskas un citos apgabalos 
palikušie bērni šobrīd ir sirm
galvji un invalīdi. „Esam mēro
juši tūkstošiem kilometru, lai vi
ņus intervētu. Viņiem nolaupīta 
ne tikai Dzimtene un tuvinieki, 
pārkrievošanas politika viņiem 
atņēmusi arī dzimto valodu, dau
dzi no viņiem vairs nespēj latvis
ki sazināties. Dažs ir dzīvojis ar 
cerību, ka vecumdienās nokļūs 
vismaz kādā Latvijas nabagmājā, 
šis sapnis kļuvis tikai par sapni, jo 
viņus no Dzimtenes šķir robeža, 
kas vairs nav tik vienkārši pāreja
ma. Esam atraduši un intervējuši 
visus, kuri vēlējās savus atmiņu 
stāstus atstāt nākamajām paau
dzēm Latvijā, Sibīrijā, Izraēlā, 
Amerikā, Vācijā, kuri izdzīvojuši 
līdz mūsdienām un varēja lieci
nāt,” izstādes veidotāji saka par 
savu veikumu. 

Ir uzņemtas dokumentālās fil
mas, vairāk nekā 700 interviju 
apkopots grāmatās „Sibīrijas bēr
ni”. Izstādē – vien maza daļiņa no 
atmiņām, tomēr šeit bērni redz, 
ka tā nav tāla, sena vēsture, kas uz 
viņiem neattiecas, bet ka Sibīrijas 
bērni ir viņu vecvecāku vecumā 
un viņu atmiņas vēl ir dzīvas. 

Kopš 2014. gada izstāde ap
ceļojusi vairāk nekā 20 skolu 
Latvijā, kā arī iespaidojusi ap
meklētājus Maskavā, Pēterburgā, 
Rīgas domē un uz īsu brīdi, līdz 
6. novembrim, piestājusi Stopiņu 
novada vēstures muzejā. Izstāde 
uzrunā personīgi – skatītājs ir 
intīmi aci pret aci ar Sibīriju – ar 
atmiņām par ceļu uz tālo un nezi
nāmo vietu un jautājumu, kāpēc 
tā vajadzēja notikt, ar vēl pavi
sam mazu bērnu pirmo skarbo 
saskarsmi ar represīvu režīmu, 
kas izrāva no dzimtās vides un 
salauza tūkstošiem Latvijas iedzī
votāju dzīvju.

Pateicība Stopiņu novada Poli
tiski represēto biedrībai un īpaši 
Mārai Zebauerei par ieguldīju
mu izstādes organizēšanā mūsu 
novadā un iespēju iepazīties ar 
šo fundamentālo darbu, un Il
gai Vīksnai par dalīšanos savās 
atmiņās par pieredzēto bērnībā 
tundrā pie Ziemeļu Ledus oke
āna.

Renāte Priede, 
Stopiņu novada vēstures muzeja 

krājuma glabātāja

Sibīrijas bērni

„Pirms bērns sācis runāt, kādiem vārdiem tas domā? Vai 
gleznās? Varbūt tas kustas un šūpojas gluži kā Mozus pītajā 
grozā vilnīšiem līdzi. Pirms domas ieguvušas teikumu ap-
veidu, kā lai tās izstāsta? Kā izstāstīt šo šūpošanos. Šo kla-
boņu duku, duku. Šo vītņu, šo pārmiju satikšanos. Šīs grie-
zīgās durvis, šos skopos, pavēlošos izsaucienus. Šo nemieru 
mammas elpā. Tumsu. Visu laiku tumsu un smaku. Un tu 
tik jūti, ka tevi rauj prom tur, kur nevajag, tur, kur nedrīkst. 
Nežēlīgs, nepielūdzams spēks rauj kā caur tuneli, nē, tas 
tikai vilciens… Bet pat mamma neko nevar izdarīt, klusē. 
Bet ārā tikai ducina, čīkstina, nes tevi prom, nē, tā nav upe. 
Vilciens tikai. Un tu kliedz visu ceļu, bez apstājas kliedz un 
kliedz. It kā tas varētu kaut ko mainīt – šī kliegšana. Varbūt 
citādi nevari, jo divgadnieks neprot pasaules lieluma. Izmi-
suma milzīgo un nāves negausīgo. Nē, tu esi divgadnieks, un 
tu nemāki. Lielumu izsacīt vārdiem. Visu ceļu viņa kliedza. 
Piectūkstoš kilometru, divtūkstoš jūras jūdžu, pēdu miljoni. 
Tā jau nav nāve, muļķīt, tas tikai vilciens.”

/A.Manfelde, „Zemnīcas bērni”/

Kur koki aug visstaltākie?
Kur mākoņi visbaltākie?

Kur putni dzied visskaļāk?
Kur zāle zeļ viszaļāk?

Dzimtenē.
Kur avoti visdzidrākie?

Kur kovārņi visgudrākie?
Kur kaķi ņaud vismīļāk?
Kur zivis peld visdziļāk?

Dzimtenē.
Kur velli lec visellīgāk?

Kur mellenes vismellīgāk?
Kur pļavas zied viskošāk?
Kur pasaulē visdrošāk?

Dzimtenē.
Savā tautā.

/P.Brūveris/

Sveicam novada 
iedzīvotājus 
mūsu valsts 

drošsirdīgo aizstāvju – 
Lāčplēša dienā un 

Latvijas valsts 
97. dibināšanas 

gadadienā!

Stopiņu novada 
pašvaldības vārdā

domes priekšsēdētājs
Jānis Pumpurs
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Darbu sākusi Baltijas valstīs 
lielākā un modernākā atkri
tumu šķirošanas rūpnīca Sto
piņu novadā, kas nodrošinās 
revolucionāras pārmaiņas 
atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē un ilgtspējīgas dabas 
resursu izmantošanas virzie
nā – vairāk nekā 90% no sa
dzīves atkritumiem, kas līdz 
šim tika noglabāti Getliņu 
poligonā, tiks sašķiroti un no
doti otrreizējai izmantošanai. 

„Projekta mērķis ir maksimā
li veicināt atkritumu atkārtotu 
nonākšanu apritē, un ar jauno 
rūpnīcu mēs to varēsim paveikt. 
Kopumā rūpnīca spēs sašķirot 
līdz 300 tūkstošiem tonnu atkri
tumu gadā. Pie mums nonāks 
atkritumi no Lielrīgas atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona, vien
laikus varēsim apkalpot astoņas 
automašīnas, kuru plūsmu ope
rators regulēs ar luksoforu palī
dzību. Atkritumu pieņemšanas 
zonā slēgtā telpā nepieciešamības 
gadījumā varēsim uzkrāt reģionā 
savāktos atkritumus trīs dienu 
apjomā,” gandarīts SIA „Vides pa
kalpojumu grupa” vadītājs Gun
tars Levics. 

„Jaunā Getliņu atkritumu šķi
rošanas rūpnīca ir paraugs valsts, 
pašvaldības un privātā sektora 
sekmīgai sadarbībai, kā rezultātā 
kopīgiem spēkiem mēs uzsākam 
jaunu posmu Latvijas atkritumu 

apsaimniekošanas vēsturē. Get
liņu poligonā nonāk teju puse 
no Latvijā saražotajiem sadzīves 
atkritumiem – turpmāk to ceļš 
vedīs nevis uz noglabāšanu kal
nā, bet uz rūpnīcas šķirošanas 
līnijām – tās ir revolucionāras 
pārmaiņas,” norāda SIA „Getliņi 
Eko” kapitāldaļu turētāja pār
stāvis – Rīgas vicemērs Andris 
Ameriks.

Jaunā rūpnīca ir lielākā un 
modernākā šķirošanas rūpnīca 
Baltijas valstīs un viena no lielā
kajām Ziemeļaustrumu Eiropā. 
Visā rūpnīcā atbilstoši ES vides 
prasībām ir sakārtota gaisa ven
tilācijas sistēma, uzstādīti filtri, 
atkritumu šķidrā frakcija nonāk 
ūdens attīrīšanas iekārtās. Līdz ar 
rūpnīcas nodošanu varam uzska
tīt, ka Latvija spēs izpildīt Eiropas 
Savienības direktīvu prasības at

kritumu apsaimniekošanas jomā, 
ko tā apņēmusies īstenot līdz 
2020. gadam.

Rūpnīca atšķiros bioloģiski no
ārdāmos atkritumus un otrreizēji 
izmantojamās izejvielas – papī
ru un kartonu, kā arī visa veida 
plastmasas un metāla izstrādāju
mus. Šķirošana notiks automati
zēti, izmantojot minimālu cilvē
ku iesaisti – tiks nodrošinātas 15 
jaunas darbvietas, vienā maiņā 
strādās četri darbinieki. 

Bioloģiski noārdāmie atkritu
mi tiks nodoti SIA „Getliņi Eko”, 
kas tos izmantos biogāzes ražo
šanai, savukārt pārstrādei derīgie 
materiāli un metāla izstrādāju
mi tiks nogādāti uzņēmumiem, 
kas nodarbojas ar šo materiālu 
reģenerāciju un atkārtotu pār
strādi. „Pārstrādājamie materiāli 
pēc šķirošanas veidos 20–30% 

no kopējā apjoma, aptuveni 60% 
tiks izmantoti biogāzes ražoša
nai, bet kalnā tiks noglabāti un 
uz dedzināšanu tiks nodoti vien 
5–10% no atkritumiem,” skaidro 
G.Levics.

Pie bioloģiski noārdāmajiem 
atkritumiem pieder pārtikas un 
dārzu atkritumi, kā arī atsevišķos 
gadījumos – papīrs un dabīgie 
tekstilizstrādājumi. Pie atkār
toti izmantojamiem – papīrs, 
kartons, dažādu veidu polimēri, 
melnie un krāsainie metāli. Ap
glabājamie atkritumi galvenokārt 
ir dažādu veidu produkti, kuru 
tālāka pārstrāde nav ekonomiski 
pamatota, piemēram, sintētiskie 
tekstilizstrādājumi. 

„Līdz ar rūpnīcas izveidi Get
liņu kalna augšanas temps ap
stāsies, un tiek sperts plats so
lis ceļā uz mūsdienu prasībām 

atbilstošu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. Gadījumā, ja 
nebūtu uzcelta jaunā šķirošanas 
rūpnīca, Getliņu poligona ie
spējas noglabāt atkritumus tiktu 
izsmeltas jau tuvākajos pāris ga
dos un būtu jāmeklē jaunas teri
torijas atkritumu noglabāšanai. 
Mūsu galvenais mērķis ir likvidēt 
poligonu klasiskā izpratnē, kas 
ir vieta, kur tiek noglabāti atkri
tumi, un transformēt par vietu, 
kur atkritumi tiek pārstrādāti. 
Ja strādāsim, kā esam plānojuši, 
izveidosim 4–5 bioreaktorus, šī 
vieta paliks mūžīga,” uzsver SIA 
„Getliņi Eko” valdes priekšsēdē
tājs Imants Stirāns. 

Sadzīves atkritumu šķiroša
nas rūpnīcas projektu pēc SIA 
„Getliņi Eko” pasūtījuma attīsta 
un turpmākos 10 gadus operēs 
SIA „Vides pakalpojumu grupa”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 10,2 
miljoni eiro, no kuriem puse ir 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

„Bez Eiropas Savienības līdz
finansējuma projekta īstenošana 
būtu liels izaicinājums, tādēļ tā pie
saistīšana un atbilstoša apgūšana 
uzskatāma par visu iesaistīto pušu, 
tostarp Vides un reģionālās attīs
tības ministrijas, Centrālās finan
šu un līgumu aģentūras un Valsts 
vides dienesta Lielrīgas reģionālās 
vides pārvaldes, augsti vērtējamu 
ieguldījumu,” norāda G.Levics.

Miks Lūsis, 
„mediju tilts / burson-marsteller”

Atklāta jaunā Getliņu atkritumu šķirošanas rūpnīca

2015. gadā Stopiņu novada 
domes „Stopiņu novada Goda 
Pilsonis” Atzinības izvērtēša
nas komisija saņēma četrus 
kandidātu pieteikumus atzi
nības piešķiršanai.

Izskatot pieteikumus, Atzinības 
izvērtēšanas komisija un domes 
deputāti atbalstīja novada iedzī
votāju ierosinājumus un 2015. 
gadā atzinību „Stopiņu novada 
Goda Pilsonis” nolēma piešķirt:

Vijai Brūverei,  
Imantam Stirānam,

Anitai Riekstai, 
Gunai Mūriņai.

Svinīga atzinības pasniegšana 
notiks 17. novembrī plkst. 19.00  
Ulbrokas kultūras namā Latvi-
jas valsts 97. proklamēšanas ga-
dadienai veltītā koncerta laikā. 

Aicinām visus uz svētku kon
certu, TLMS „Ulbroka” darbu iz
stādi un novada „Goda Pilsoņu” 
sveikšanu.

Stopiņu novada 
pašvaldība

Stopiņu novada pašvaldības vārdā
sveicam Emmu Bērziņu 

103 gadu jubilejā! 
Vēlam labu veselību, ģimenes mīlestību un 

neizsīkstošu dzīvesprieku!

2015. gada 19. oktobrī Emmas kundze svinēja savu 103. dzimšanas 
dienu. Mūsu novada vecāko iedzīvotāju sveikt bija devušies 
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un Sociālā 
dienesta vadītāja Ilma Lāčgalve.

Šogad pārliecinājāmies, ka Emmas kundzes pagājušajā gadā 
dotais solījums – pabeigt iesākto puzli un salikt vēl vienu – ir 
godam turēts. 

Apstiprināti 
„Stopiņu novada 
Goda Pilsoņa” 
atzinības ieguvēji 
2015. gadā

Godinot novada seniorus
Par ikgadēju pasākumu mūsu 
novadā kļuvusi Starptautis
kās senioru dienas atzīmē
šana (oficiāli gan Veco ļaužu 
diena), kad Ulbrokas kultūras 
namā pulcējas mūsu novada 
vecākie iedzīvotāji.

Katru gadu kopā pulcējas un 
tiek sveikti novada iedzīvotāji, 
kuriem šajā gadā svinētas nozī
mīgas dzimšanas dienas. Šogad 
Stopiņu novada pašvaldība ar 
Atzinības rakstiem un nelielām 
piemiņas dāvaniņām sveica ju
bilārus, kuri svinēja 85. un 90. 
dzimšanas dienu. 

Jauku pārsteigumu sagādāja 
mūsu novada vokālo ansambļu 

„Sagšas” un „Ievziedi” sniegtais 
koncerts, bet ar vīru balsīm visus 
klātesošos priecēja Ādažu nova
da vīru ansamblis. 

Kā apliecinājums ilggadējai 
un labai sadarbībai bija biedrī
bas „Daugavas vanagi” pārstāves 
dalība pasākumā un sirsnīgie ap
sveikuma vārdi. 

Pateicamies mūsu novada Pen
sionāru biedrībai un Politiski 
represēto biedrībai par svētku 
organizēšanu mūsu novada se
nioriem!

Senioru dienas fotogrāfijas ska
tāmas: http://www.stopini.lv/pub-
lic/38116.html?t=foto 

Stopiņu novada 
pašvaldība
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Programmas „Erasmus+” 
projekta „Volunteering For 
All” ietvaros Stopiņu novada 
Sauriešu dienas centrā ir no
slēdzies brīvprātīgā jaunieša 
Kristiana Sančesa Lopesa no 
Spānijas darba gads. Brīvprā
tīgais jaunietis darbojās lai
ka posmā no 1.11.2014. līdz 
1.11.2015. 

Kristians, dodoties uz Latviju, 
vēlējās iepazīt mūsu valsti, apgūt 
jaunas prasmes un iemaņas dar
bā ar bērniem un jauniešiem, kā 
arī iepazīstināt Stopiņu novada 
iedzīvotājus ar savas tautas tradī
cijām un kultūru. Jaunietis orga
nizēja dažādas aktivitātes dienas 
centrā, prezentēja Spāniju un 
piesaistīja aktivitātēs citus brīv
prātīgos jauniešus, kuri strādā 
citos novados un pilsētās. Kopīgi 
ar brīvprātīgo jaunieti no Vāci
jas tika vadītas zīmēšanas no

darbības, dienas centrā viesojās 
brīvprātīgie jaunieši no Spānijas, 
kuri mācīja spāņu (kastīliešu un 
katalāņu) dziesmas, gatavoja na
cionālo spāņu ēdienu, ar brīvprā
tīgo jaunieti no Grieķijas rīkoja 
origami mākslas nodarbības.

Kristians, atrodoties dienas 
centrā, mācījās latviešu valodu, 
piedalījās  izzinošā ekskursijā pa 
Stopiņu novadu, lai  labāk iepa
zītu savu pašreizējo dzīves vietu, 
latviešu kultūru un tradīcijas, 
piedalījās zvanu instrumentu 
spēles nodarbībās, apguva zīda, 
stikla apgleznošanas prasmes,  
mācījās rotu izgatavošanu, ap
meklēja dekupāžas nodarbības, 
īstenoja Valentīndienas pasāku
mu kopā ar Stopiņu novada jau
niešiem, kura organizēšanas laikā 
jaunieši tuvāk iepazina cits citu, 
uzzināja jaunu informāciju par 
Valentīndienu un tās svinēšanu 
Latvijā un Spānijā. Jaunietis ir 

daudz ceļojis pa Latviju, pabijis 
Kuldīgā, Siguldā, Jūrmalā, Lie
pājā, Saldū, Rēzeknē, Daugavpi
lī, Cēsīs u.c. pilsētās, apmeklējis 
Igaunijas galvaspilsētu Tallinu.

Kristians palīdzēja organizēt 
sporta aktivitātes, radošās akti
vitātes, orientēšanās sacensības, 
piedalījās Jauniešu dienas pasāku
mā, piedalījās Stopiņu novada or

ganizētajās sporta dienās. Kopīgi 
ar jaunatnes lietu speciālistu Aivi 
Šibajevu prezentēja programmu 
„Erasmus+” un Eiropas brīvprātī
gā darba iespējas Stopiņu novada 
dienas centros un skolās.

Stopiņu novada Sauriešu die
nas centrā brīvprātīgie jaunieši 
darbojas jau trešo gadu, un viņu 
darbs sniedz ieguldījumu ne tikai 

brīvprātīgo jauniešu izaugsmē, 
bet arī paver jaunas iespējas uz
ņēmējorganizācijai un vietējiem 
iedzīvotājiem. Aicinām arī mūsu 
novada jauniešus aktīvāk iesaistī
ties Eiropas brīvprātīgajā darbā, 
jo tas sniedz pirmo darba piere
dzi, iespēju iepazīt jaunas kultū
ras, attīsta komunikācijas pras
mes, māca patstāvību, sadarbības 
prasmes, paplašina redzesloku 
un dod unikālu iespēju dzīvot ci
tās valstīs un iepazīt tās.

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas centra vadītāja

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikācija (pa-
ziņojums) atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus un Komisijai nevar uzlikt at-
bildību par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.

• Oktobrī pašvaldības policijas 
darbinieki izbrauca uz 69 iedzī
votāju izsaukumiem un patrulē
šanas laikā nodrošināja sabied
risko kārtību, novēršot 25 admi
nistratīvos pārkāpumus un veicot 
pārrunas ar vainīgajām perso
nām, kā arī sastādot administra
tīvo pārkāpumu protokolus.
• Kopā oktobrī sastādīti 45 admi
nistratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstā
šanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu sastādīti divi admi
nistratīvo pārkāpumu protokoli–
paziņojumi.
• Saņemti pieci fizisku un juridis
ku personu iesniegumi.
• Oktobrī saņemti vairāki iedzīvo
tāju zvani un iesniegumi par ne
sakoptām teritorijām, kā arī veikta 
teritoriju ikgadējā apsekošana, sa
stādīti vairāki protokoli un perso
nas sauktas pie administratīvās at
bildības par sev piederošo nekusta
mo īpašumu neuzturēšanu kārtībā 
(zāles nepļaušana un nepabeigtas 
jaunbūves nenorobežošana, logu 
un durvju neaizslēgšana). 
• Uz diennakts patversmi Rīgā 
nogādātas divas personas alko
hola reibumā un bez noteiktas 
dzīvesvietas.
• Par likumpārkāpumu izdarīša
nu aizturētas un nodotas Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa darbi
niekiem divas personas.
• Pēc Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta darbinieku 
lūguma sniegta palīdzība vienas 
personas nogādāšanai līdz sta
cionāram „Gaiļezers”.

Informācija sagatavota, izman-
tojot Stopiņu novada pašvaldības 

policijas materiālus

Sākot no 2015. gada 22. sep
tembra un turpmāk katru otr
dienu „Academy of Young En
gineers” organizē robotikas 
un programmēšanas pulciņu 
PII „Pienenīte” (PII) telpās. 
PII audzēkņiem no 5–6 gadu 
vecuma „LEGO Education 
WeDo”, Ulbrokas skolas sko
lēniem no 7–9 gadu vecuma 
„Education WeDo” un 10–14 
gadu veciem „Education 
MindstormsEV3”.

„LEGO Education WeDo” ro
botikas konstruktors sastāv no 
vairāk nekā 158 LEGO detaļām, 
ietverot elektromotoru, šūpsen
soru (žiroskops), kustības sen
soru un USB mikrokontrolieri 
(USB hub). Komplekts tiek pro
grammēts un darbināts ar dato
ra palīdzību, izmantojot speciāli 

„LEGO Education” izstrādātu 
programmatūru un metodoloģi
ju. Uzbūvētie kustīgie roboti brī
vi integrējas jau esošajos mācību 
priekšmetos. WeDo ir interaktīvs 
veids, kā pasniegt tādus mācī
bu priekšmetus kā matemātiku, 
valodu zinības, fizikas pamatus, 

informācijas tehnoloģijas (pro
grammēšana jau no piecu gadu 
vecuma), dabas zinības, datoriku. 
„LEGO Education WeDo” pul
ciņš nodrošina VISC program
mas „Datorika” apguvi 1.–4. 
klasei un pirmsskolas audzēkņu 
sagatavošanu mācībām skolā. 

Apmācāmās prasmes: algoritmis
ka un sistemātiska domāšana, da
torprogrammēšana, mehānikas 
pamati, matemātika, komunikā
cijas un prezentācijas prasmes, 
darbs komandās, kreativitāte. 
Esam ļoti priecīgi, ka esam pir
mā pirmsskolas izglītības iestā
de, kurā tiek piedāvāta iespēja 
bērniem attīstīt tehniskās do
māšanas prasmes. Paldies mūsu 
iestādes vecākiem par atsaucību 
un ieinteresētību jaunu iespēju 
izmantošanā bērnu attīstībai.

Evija Kubile, Santa Šika, 
PII „Pienenīte” vadītājas 

vietnieces metodiskajā darbā

2. oktobrī Ulbrokas vidussko
las Svētku zālē norisinājās 
pasākums par godu Skolotāju 
dienai. Šī pasākuma saturu 
izveidoja skolēnu padomes – 
gan lielā, gan mazā padome. 
Uz koncertu tika aicināti visi 
skolas skolotāji, un viņus ie
priecināja skolēnu sagatavo
tie priekšnesumi.

Sākumā visus uzrunāja lielā 
skolēnu padome. Tad ar divām 
dziesmām pedagogus iepriecinā
ja Roberts Eihe, kurš bija sagata
vojis arī īpašu pārsteigumu – ģi
tārspēli. 

Ar apsveikuma dzejoli no ma
zās skolēnu padomes uzstājās As
nāte Grīnfogele.

Pasākumā skolotājus sveica 
arī 1.–4. klašu ansamblis. Visiem 
bija neliels satraukums, tomēr tas 
netraucēja priekšnesuma izpildī
jumam.

Koncerta laikā ļoti interesan
ti bija klausīties skolotāju domu 
pērles – jautrus, smieklīgus un 
uzmundrinošus ikdienā lietotus 
izteicienus, kurus citēja skolēni.

Pēc koncerta dalībnieki saņē
ma skolotāju sirsnīgus aplausus 
un saldas pateicības veltes. To
mēr pats svarīgākais bija tas, ka 
skolotāji savā svētku dienā guva 
pozitīvas emocijas un arī pati 
diena kļuva gaišāka un labāka!

Asnāte Grīnfogele un 
Evelīna Sturme, Ulbrokas vidus-

skolas 4.b klases skolnieces

Informē 
pašvaldības policija

Fiksētie 
pārkāpumi oktobrī

Skolotāju diena Ulbrokas vidusskolā 
novembrī paredzēti dažādi 
pasākumi:
• 5. novembrī tiksimies ar dzejnieci m. Cielēnu.

• 9. novembrī vidusskolēni tiksies ar Aizsardzības ministrijas un 
NbS pārstāvjiem diskusijā – „Kā mēs sargāsim Latviju?”.

• 10. novembrī – „Izdziedi dziesmu Latvijai!”.

• 11. novembrī Lāčplēša dienai veltīti  pasākumi – atceres 
pasākums pie pieminekļa Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. 
Atceres pasākums Ulbrokas meža kapos pie K.Vītiņa kapa. 

Skolēni piedalīsies valsts svinīgajā pasākumā  brāļu kapos.

• 17. novembrī Ulbrokas vidusskolas skolēnu koncerts, veltīts 
Latvijas dzimšanas dienai.

• No 11. līdz 17. novembrim norisināsies eseju konkurss 

„tev vēl tālu, Lāčplēsi, ejams!”/m. Zālīte/.

• 25. novembrī Ulbrokas vidusskolas skolēnu konference.

Robotikas pulciņa nodarbības „Pienenītē”

Noslēdzies brīvprātīgā jaunieša darba gads Sauriešu dienas centrā
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Iepirkumu komisijas ziņojums:
Par uzvarētāju iepirkumā „Stopiņu no-
vada pašvaldības 4 (četru) ēku  tehnis-
kā apsekošana un fasāžu atjaunošanas 
projektu izstrāde, paredzot autoruzrau-
dzību būvniecības periodā”, identifikā-
cijas Nr. SND2015/22(8.2), atzīt un slēgt 
līgumu ar SIA „PROJEKtĒŠANAS bIROJS 
AUStRUmI”, reģ. Nr. 42403019889, juri-
diskā adrese: 18. novembra iela 16, Rē-
zekne, LV-4601:

1. daļu „Cekules iela 8 (Die-
nas centrs)” ar SIA „PROJEKtĒŠA-
NAS bIROJS AUStRUmI”, reģ. Nr. 
42403019889, juridiskā adrese: 18. 
novembra iela 16, Rēzekne, LV-
4601, ar kopējo līguma summu EUR 
bez PVN (ieskaitot finanšu rezervi) 
7865,00, PVN 21% EUR 1651,65, EUR 
ar PVN 9516,65.

2. daļu „Upeslejas 9” (Dienas centrs) 
ar SIA „PROJEKtĒŠANAS bIROJS AUS-
tRUmI”, reģ. Nr. 42403019889, juri-
diskā adrese: 18. novembra iela 16, 
Rēzekne, LV-4601, ar kopējo līguma 
summu EUR bez PVN (ieskaitot fi-
nanšu rezervi) 8635,00, PVN 21% EUR 
1813,35, EUR ar PVN 10 448,35.

3. daļu „Institūta iela 1 (Pašval-
dības policija)” ar SIA „PROJEKtĒ-
ŠANAS bIROJS AUStRUmI”, reģ. 
Nr. 42403019889, juridiskā adrese: 
18. novembra iela 16, Rēzekne, LV-

4601, ar kopējo līguma summu EUR 
bez PVN (ieskaitot finanšu rezervi) 
9515,00, PVN 21% EUR 1998,15, EUR 
ar PVN 11513,15.

4. daļu „Institūta iela 20 (Ulbro-
kas ambulance)” ar SIA „PROJEK-
tĒŠANAS bIROJS AUStRUmI”, reģ. 
Nr. 42403019889, juridiskā adrese: 
18. novembra iela 16, Rēzekne, LV-
4601, ar kopējo līguma summu EUR 
bez PVN (ieskaitot finanšu rezervi) 
7535,00, PVN 21% EUR 1582,35, EUR 
ar PVN 9117,135.

Līguma slēgšanas tiesības iepir-
kumā „Stopiņu novada domes ad-
ministrācijas un pašvaldības iestāžu 
darbinieku veselības apdrošināšana”, 
identifikācijas Nr. SND2015/24(AK), 
piešķirt un par uzvarētāju atzīt „bAL-
tA”, reģ. Nr.40003049409, Raunas iela 
10/12, Rīga, LV-1039, kopējā līguma 
cena EUR bez PVN EUR 94 976.
• Par uzvarētāju iepirkumā atzīt un 
slēgt līgumu iepirkumā „Apgaismo-
juma izbūve gājēju un velosipēdistu 
celiņam posmā no autobusu pieturas 
„brasliņas” līdz Ulbrokas vidusskolai, 
Stopiņu novadā”, identifikācijas Nr. 
SND2015/26(8.2), ar SIA „EDS”, reģ. Nr. 
43603029906, juridiskā adrese: Dauga-
vas iela 38, mārupe, mārupes novads, 
LV-2167, ar kopējo līguma summu 
EUR bez PVN 43 622,63, PVN 21% EUR 

9160,75,  EUR ar PVN 52 783,38.
• Par uzvarētāju iepirkumā atzīt un 
slēgt līgumu iepirkumā „Gājēju celiņu 
rekonstrukcija Sauriešu dienas centra 
teritorijā, Stopiņu novadā”, identifikā-
cijas Nr. SND2015/28(8.2), ar SIA „Rī-
gas Remonts”, reģ. Nr. 41203022961, 
juridiskā adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, 
LV-1011, ar kopējo līguma summu 
EUR bez PVN 25 926,27, PVN 21% EUR 
5 444,52, EUR ar PVN 31 370,79.
• Par uzvarētāju iepirkumā atzīt un 
slēgt līgumu iepirkumā „Datortehni-
kas iepirkums Stopiņu novada pašval-
dības vajadzībām”, identifikācijas Nr. 
SND2015/30(8.2), ar SIA „Nt Piedzīvo-
jumi”, reģ. Nr. 40003524414, juridiskā 
adrese: Kandavas iela 8, Rīga, LV-1083, 
ar kopējo līguma summu EUR bez 
PVN 38 375,03, PVN 21% EUR 8058,76, 
EUR ar PVN 46 433,79.
• Par uzvarētāju iepirkumā atzīt un 
slēgt līgumu iepirkumā „PII „Piene-
nīte” teritorijas apgaismojuma un 
gājēju celiņu rekonstrukcija Ulbrokā, 
Stopiņu novadā”, identifikācijas Nr. 
SND2015/31(8.2), ar SIA „V SERVICE”, 
reģ. Nr.40003920717, juridiskā adre-
se: Riekstu iela 10-18, Rīga, LV-1055, ar 
kopējo līguma summu EUR bez PVN 
43 990,13, PVN 21% EUR 9237,93, EUR 
ar PVN 53 228,06.
• Par uzvarētāju iepirkumā atzīt un slēgt 

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi
2015. gada 30. septembrī, prot. nr.59
• 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 PA 
„Saimnieks” 

budžetā

Konsoli-
dācija

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 palīdzī-
bas līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

475 657 10 341 0 485 998

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 439 254 37 200 -37 200 439 254

  KOPĀ   47 541 -37 200  

• 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.5 „+”, „-”
Konsolidācija„+”, 

„-”

Konsolidētais 
pamatbudžeta izdevumu 

plāns 2015. gadam ar 
grozījumiem

01.110
Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas

  0    

5100 Nemateriālie ieguldījumi 12 850 -1000   11 850
5200 Pamatlīdzekļi 13 400 1000   14 400
06.100 PA „SAIMNIEKS”   47 541    
1100 Darba samaksa 868 230 11 700   879 930

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas

232 530 2760   235 290

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

1 361 408 23 081   1 384 489

2500 Nodokļu maksājumi 88 900 10 000   98 900

06.600
Pārējā pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanas darbība

  151 750 -19 300  

2200 Pakalpojumi 201 635 40 000   241 635
5200 Pamatlīdzekļi 3 621 796 111 750 -19 300 3 714 246
08.230 Kultūras centri, nami un klubi   12 000 -8000  
2200 Pakalpojumi 92 790 12 000 -8000 96 790

08.290
Pāreja citur neklasificētā kultūra 
(TMSt.)

  3150    

5200 Pamatlīdzekļi 14 000 3150   17 150
08.110 Sporta komplekss   -28 700    
5200 Pamatlīdzekļi 35 850 -28 700   7150
09.100 Pirmsskolas izglītība   20 000    
2200 Pakalpojumi 117 691 -39 782   77 909
5200 Pamatlīdzekļi 29 769 39 782   69 551
6400 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 58 000 20 000   78 000
09.210 Stopiņu pamatskola   0 -3200  
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 250 -72   178

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

54 415 0 -3200 51 215

6400 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 0 72   72
09.220 Ulbrokas vidusskola   -138 000 -6000  
2200 Pakalpojumi 213 996   -6000 207 996
5200 Pamatlīdzekļi 202 875 -138 000   64 875
  Eiropas brīvprātīgo darba projekti     -700  
2200 Pakalpojumi 24 564   -700 23 864
10.900 Līču dienas centrs   -20 200    
5200 Pamatlīdzekļi 21 400 -20 200   1200

      47 541 -37 200  

2015. gada 14. oktobrī, prot. nr.60
• Pamatojoties uz 12.11.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1292, apstiprinātas 
viena audzēkņa izmaksas Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs periodā 
2015. gada septembris–decembris savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 
un pirmsskolas izglītības iestādēm.

Rādītāji

Ekono-
miskās 

klasifikā-
cijas kodi

Ulbrokas 
vidus-
skola

Stopiņu 
pamat-

skola

PII 
„Piene-

nīte”

Upesleju inter-
nātpamatskolas 
rehabilitācijas 
centra pirms-

skolas izglītības 
programma

Vidēji 
Stopiņu 
novada 
pirms-
skolas 
izglī-
tības 

iestādēs

Skolēnu skaits uz 
01.09.2015.

X 720 234 412 73 719

Attiecināmie 
izdevumi uz vienu 
bērnu 2014. gadā 
(EKK 1100-5233)

X 410 105 388 227 976 459 147 869
1 512 
555

Pašvaldības bu-
džetā saņemtās 
valsts budžeta 
mērķdotācijas

X 754 809 169 260 114 698 27 285  

Darba samaksa, 
kuru piešķir kā 
mērķdotāciju no 
valsts budžeta

X 612 244 137 201 92 806 22 077  

Valsts obligātās 
sociālās apdroši-
nāšanas iemaksas, 
sociāla rakstura 
pabalsti un kom-
pensācijas, kuras 
piešķir kā mērķ-
dotāciju no valsts 
budžeta

X 142 565 32 059 21 892 5208  

Darba samaksa 
(izņemot peda-
gogu atalgojumu, 
kuru piešķir kā 
mērķdotāciju no 
valsts budžeta un 
EKK 1148, 1170)

1100 149 965 232 476 572 845 78 288 883 609

Valsts obligātās 
sociālās apdroši-
nāšanas iemaksas, 
sociāla rakstura 
pabalsti un 
kompensācijas 
(izņemot DDVSAI, 
kuras piešķir kā 
mērķdotāciju no 
valsts budžeta, 
un DDSN no EKK 
1148,1170)

1200 53 031 70 960 180 941 18 249 270 150

Pakalpojumi 
(izņemot EKK 
2262, 2270)

2200 127 989 57 359 189 530 24 102 270 991

Krājumi, materiāli, 
energoresursi, 
prece, biroja prece 
un inventārs, ko 
neuzskaita 5000 
kodā (izņemot EKK 
2322, 2363. 2390 
un valsts dotāciju 
mācību līdzekļu 
iegādei)

2300 74 187 26 513 33 143 27 230 86 886

Grāmatas (izņe-
mot valsts dotā-
ciju)

5233 4933 919 0 0 919

Izdevumi uz vienu 
skolēnu  pašval-
dību norēķiniem  
(gadā) EUR

X 570 1659 2370 2026 2104

Izdevumi uz vienu 
skolēnu  pašval-
dību norēķiniem 
(mēnesī) EUR

X 47,47 138,26 197,50 168,80 175,31

Protokoli pieejami: http://www.stopini.lv/public/34828.html

līgumu iepirkumā „Siltumnīcas gāzu emi-
siju samazināšana Stopiņu novada paš-
valdības Cekules un Sauriešu teritoriju ap-
gaismojumu infrastruktūrās”, Stopiņu no-
vadā”, identifikācijas Nr. SND2015/32(8.2), 
ar Pilnsabiedrību „JSP Electro”, reģ. Nr. 
45403040449, juridiskā adrese: Lāčplēša 
iela 15-46, Aizkraukle, Aizkraukles no-
vads, LV-5101, ar kopējo līguma summu 
EUR bez PVN 66 755,29, PVN 21% EUR 
14 018,61, EUR ar PVN 80 773,90.

• Par uzvarētāju iepirkumā atzīt un 
slēgt līgumu iepirkumā „Ietves un no-
brauktuves izbūve Sauriešos posmā 
no Stopiņu pamatskolas līdz pirms-
skolas izglītības iestādei”, identifikā-
cijas Nr. SND2015/35(8.2), ar SIA „V 
SERVICE”, reģ. Nr. 40003920717, juri-
diskā adrese: Riekstu iela 10-18, Rīga, 
LV-1055, ar kopējo līguma summu 
EUR bez PVN 32 906,82, PVN 21% EUR 
6910,43, EUR ar PVN 39 817,25.
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Kā vajadzēja, tā arī notika! 
Laika apstākļi bija vienkārši 
burvīgi. Kas var būt skaistāks 
par saulainu rudens dienu pie 
upes! Upesleju apkārtne aici
nāt aicina uz radošu darbību. 

Ar vārdu „plenērs” parasti apzī
mē gleznošanu brīvā dabā, kad 
mākslinieks gleznu rada, atro
doties gleznojamās ainavas tuvu
mā, kur daba kalpo kā iedvesmas 
avots. Gleznot dabā ir izaicinā
jums ne tikai iesācējam, bet arī 
profesionālim. 

Pēc iepazīšanās ar krāsām un 
kompozīcijas pamatiem Upesleju 
dienas centrā devāmies meklēt 
objektus gleznošanai. Gleznainās 
Mazās Juglas līcis to vien tik gai
dīja, lai taptu iemūžināts. Caur 
bailēm un uztraukumu, skolotā
jas iedrošināti, plenēra dalībnieki 
radīja pirmās ainavu studijas no 
dabas. Dalībnieku entuziasmu uz
turēja divas jaunās māmiņas, kas 
prata no manis paņemt pietiekami 
daudz zināšanu, ka pat veica dar
bu mājās projekta ietvaros. 

Otrajā dienā jau drošās un 
pārliecinātās dāmas naski mani 
vedināja uz darbu. Esot jāglezno 
uz tilta. Iedvesmojoša un skaista 
vieta, bet.... krītiņi un zīmuļi birs 
cauri tiltam – upē iekšā.... Tad ap
mierinājāmies ar šī skaistā kultū
ras objekta – senā dzelzceļa tilta –  
klātbūtni un gleznojām tuvējo 
ceļu. Kāpēc tie dzērāji paņēmuši 
beņķīšus? Tā, mūs no mugurpu
ses redzot, nodomāja garāmgā

jēji, kas pievienojās gleznošanai, 
un dārza darbi bija drusku atlikti 
malā, vilinājums gleznot skolo
tājas vadībā uzvarēja. Salaspils 
novada puses puiši gan nāca mūs 
cienāt ar aliņu un iepazīties. Pēc 
kaunināšanas par izgāztiem mēs
liem ceļa malā un traucēšanu viņi 
pagāja nomaļus un klusi noskatī
jās, nesaprazdami, kāpēc jāglez
no, kad atpūsties var, arī dzerot 
aliņu. Sabiedrība vēl jāaudzina. 
Plenēra dalībnieki, neskatoties uz 

nodzīvoto gadu skaitu, kļuva par 
labiem paziņām, kas ir ļoti būtis
ki, dzīvojot vienā novadā. 

Trešajā dienā rudenīgs oktobra 
sākuma lietutiņš atturēja glez
notājus no dabas baudīšanas, un 
mēs turpinājām strādāt pēc fo
togrāfijām telpās, kur uz grīdas 
sarindojās mūsu triju dienu vei
kums. 

Lai pieaudzis cilvēks sapras
tu, ko ir iemācījies, viņam darba 
process ir jānovērtē. Atsauksmēs 

par projektu figurē vārdi: ļāvos 
savām sajūtām un izmantoju ie
spēju pagleznot; pilnvērtīgs un 
kvalitatīvi pavadīts laiks; pirmie 
kucēni nav jāslīcina; saskatu dabā 
jaunas krāsas; gribas atkal glez
not; tagad es saprotu – tas bija 
pareizais stimuls nākotnei, kad 
gribēšu gleznot; bija labi pavadīts 
laiks; guvu iemaņas gleznot ar eļ
ļas krītiņiem; skolotāja ieskaidro
ja būtisko; uz ikdienišķām lietām 
skatos citām acīm utt.

Mūsu darba rezultātu var ap
skatīt izstādē Upesleju dienas 
centrā un internetā – Stopiņu no
vada mājas lapā http://www.sto-
pini.lv/public/38110.html, Maijas 
Brašmanes profilā „Facebook” 
un „Draugiem.lv”. Paldies dalīb
niekiem par veikumu un Stopiņu 
novadam par atbalstu!

Uz tikšanos nākamajās glezno
šanas nodarbībās!

Maija Brašmane, 
mākslas pasniedzēja 

Noslēdzies gleznošanas plenērs „Gleznošana attīsta personību”

Oktobris dienas centrā „Līči” 
ir pavadīts ļoti aktīvi. Mēne
ša sākumā dienas centrā bija 
apskatāma Starptautiskajai 
dzīvnieku aizsardzības die
nai veltīta Ulbrokas vidus
skolas 6. un 7. klašu skolēnu 
zīmējumu izstāde un izgata
votais buklets „Neatstāj aiz  
žoga”. 

Sākot ar septembri, dienas cen
trā esam sākuši pulcēties uz fil
mu pēcpusdienām. Turpmāk ik 
mēnesi norisināsies viena mul
tiplikācijas filmu pēcpusdiena 
bērniem un latviešu filmu vakars 
pieaugušajiem. Līdz šim esam 
paspējuši noskatīties tādas latvie
šu filmas kā „Ipolits” un „Nakts
sargs un veļasmazgātāja”, ko pie
dāvā Nacionālais kino centrs un 
Kultūras informācijas sistēma 
portālā www.filmas.lv, kurā ie
spējams patīkams un aizraujošs 
ceļojums Latvijas kinopasaulē. 

No 1. oktobra līdz 19. novem
brim katru ceturtdienu norisinās 

radošās nodarbības Stopiņu no
vada finansēto projektu ietvaros – 
„Labo sapņu spilventiņš”. Astoņu 
nodarbību ciklā tiek apgūtas da
žādas zīda apgleznošanas tehni
kas – krāsu saplūdināšana, ūdens 
ieplūdināšana krāsā, efektsāls 
izmantošana, motīvu veidošana 
utt. Tiek apgūta prasme strādāt 
ar šujmašīnu, gleznotos materiā
lus iestrādājot citā audumā.

Laipni gaidīti arī citi Stopiņu 
novada iedzīvotāji pievienoties 
dienas centra radošajai koman
dai un pasniedzējai „Labo sapņu 
spilventiņu” veidošanā un arī ci
tās ikdienas nodarbībās, aktivitā
tēs un pasākumos.

Novembrī svinēsim Lāčplē
ša dienu, Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienu, apmeklē
sim Stopiņu novada organizētos 
pasākumus, „Gardēžu klubiņā” 
gatavosim latviešu ēdienus un 
sāksim posties Ziemassvētku gai
dīšanas laikam.

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Oktobrī dienas centrā „Sau
rieši” bija gan radoši, gan ak
tīvi pasākumi. 

Pieaugušie apguva latviešu sarun
valodas prasmes, šūšanas prasmes 
un piedalījās zvaniņu spēles nodar
bībās. Bērni katrs savam tētim iz
gatavoja apsveikumus, ar dekupā
žas metodi, ar krāsainām pārslām 
stikla glāzes, vāzes un traukus pār
vērta skaistos mākslas darbiņos, 
izgatavoja dekoratīvus elementus 
un grāmatzīmes gan sev, gan dāva
nām, izgatavoja pušķus no krāsai
nām kļavu lapām. 

Dienas centrā ciemojās arī ilgi 
gaidītā bijusī brīvprātīgā jauniete 
Diāna Rotaru no Moldāvijas. Di
ānu mēs sagaidījām ar koncertu 
un dāvaniņām, garšīgu kliņģeri, 
pēc tam kopīgi devāmies uz mini 
zoodārzu „Brieži”, kur nobaudījām 
ceptas desiņas un citus gardumus, 
apskatījām un pabarojām dzīvnie
kus, aktīvi atpūtāmies brīvā dabā. 
Brīvprātīgie jaunieši kopā ar bēr
niem devās arī uz dzīvnieku pa
tversmi staidzināt suņus. Notika 
arī atvadu ballīte, kad Diāna devās 
mājup, dejojām interaktīvas dejas, 

nobaudījām saldumus, dāvinājām 
pārsteiguma balviņas un novēlē
jām atkal atgriezties pie mums. 

Viens no garšīgākajiem pasāku
miem bija, kad brīvprātīgais jau
nietis no Spānijas Kristians paga
tavoja spāņu ēdienus un hambur
gerus, šajā maltītē  piedalījās gan 
pieaugušie, gan bērni. 

31. oktobrī mēs visi pavadījām 
uz Spāniju Kristianu Sančesu Lo
pesu, kurš dienas centrā darbojās 
12 mēnešus. Bērni sagatavoja at
vadu koncertu, un tajā pašā dienā 
šo koncertu veltījām arī jaunajiem 
brīvprātīgajiem, kuri ieradās Lat

vijā 31. oktobrī no Spānijas: Dže
sikai Himenesai Himenesai, kura 
12 mēnešus strādās dienas centrā 
„Saurieši”, un Aresam Meridam, 
kurš strādās 12 mēnešus Upesleju 
dienas centrā. Uz šo ballīti uzaici
nājām arī citu dienas centru vadī
tājus un jaunatnes lietu speciālisti 
Gitu GetautiŠveicari. Aicinām 
jauniešus aktīvi apmeklēt dienas 
centrus un iepazīties, un kopīgi 
darboties ar brīvprātīgajiem jau
niešiem, mācīties spāņu un angļu 
sarunvalodu.

Aija Šibajeva, Sauriešu 
dienas centra vadītāja

Dienas centros

Aktīvais oktobris 
Līču dienas centrā

Radošais oktobris Sauriešu dienas centrā
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Reizē ar rudens krāsu netve
ramo krāšņumu dabā arī Rai
ņa un Aspazijas personības 
un daiļrades atpazīstamības 
gads joprojām iekrāso sevi 
Latvijas un Eiropas kultūras 
telpā. 

2015. gadā UNESCO kultūras 
mantojuma sarakstā iekļauta 
abu dzejnieku 150. gadu jubile
ja. Apvienoto Nāciju Izglītības, 
zinātnes un kultūras organizācija 
savā darbībā iekļauj un identi
ficē pasaules mēroga nozīmīgu 
notikumu gadskārtas, kas biju
šas izšķirīgas personības svarīgu 
ideju virzībā, vai arī ievērojamas 
personības, kuras devušas būtis
ku ieguldījumu kultūras un iz
glītības attīstībā. Starptautiskais 

saraksts raksturo minētās organi
zācijas kvalitātes un unikalitātes 
nozīmi. 

Kopējās kultūras telpas ietvaros 
Ulbrokas bibliotēka,  atsaucoties 
VKKF mērķprogrammas „Raiņa 
un Aspazijas gads” ietvaros pro-
jekta „Pastāvēs, kas pārvērtī-
sies” aicinājumam un sadarbībai 

ar Latvijas Rakstnieku savienību, 
LU Humanitāro zinātņu fakultāti 
un Latvijas Nacionālo bibliotē
ku,  ikvienam novada iedzīvotā
jam piedāvāja Ulbrokas vidus
skolā apmeklēt mākslas zinātņu 
doktores Zanes Radzobes zināt
nisko lasījumu par tematu  „Sie-
vietes Raiņa dramaturģijā”. 
Aktivitāte – Raiņa un Aspazijas 
zinātniskie lasījumi ir projekta 
aktivitāšu īstenošana Rīgā un 
Latvijas reģionos, kurā dažādas 
tēmas dzejnieku daiļradē un bio
grāfiskajos faktos pētījuši dažādu 
paaudžu literatūrzinātnes un te
ātra vēstures pētnieki. Projekta 
īstenošanā piedalās izcilākie no
zares pētnieki, kā arī jaunā filolo
ģijas un mākslas zinātņu doktoru 
un doktorantu paaudze.

Saruna klātesošos noskaņoja 
atklāsmei par Raiņa dramatur
ģijas dažādajiem sieviešu tēliem 
aktuālajās „Pūt, vējiņi!”, „Indulis 
un Ārija”, „Uguns un nakts” lugās. 
Teātra kritiķe Zane Radzobe Rai
ņa lugās meklē un pamato sim
bolisko un aktuālo dzīslojumu, 
jo šodienas dzīves uzdevumiem 
cits skatījums. Lugu izmainī
tā uztveres situācija mūsdienās 
Raini padara iestudējamu, laik
metīgu un skatītājam pievilcīgu. 
Teksta, vārda un vizuālo efektu 
apvienojums raksturojams kā 
digimodernisms, ko pastarpināti 
vērojām arī Ulbrokas vidusskolas 
sagatavotajā slaidrādē par tematu 
„Sievietes Raiņa dramaturģijā”.

Šī sadarbības projekta aktivi
tāte iecerēta kā sākums Raiņa 

un Aspazijas pētniecības rene
sansei un ikvienam interesentam 
kalpos par pamatu turpmākai 
mērķtiecīgai un plašai pētījumu 
pro grammai. Interneta vietnē 
www.aspazijarainis.lv rodama 
informācija par jubilejas gada ak
tualitātēm un pasākumiem visā 
Latvijā, kā arī tiks atspoguļota in
formācija par abu autoru radošās 
dzīves un literāro mantojumu, tā 
pētniecību mūsdienās.

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies, ne
zaudējot sevi, savu patību.” /Rai
nis/ Paldies par izrādīto interesi 
un atsaucību aktivitātes īsteno
šanā, kura norisinājās UNESCO 
kultūras mantojuma nedēļā 2015. 
gada 15. oktobrī.

Daiga Brigmane, Stopiņu nova-
da  Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Raiņa daiļradei veltīts lasījums

Ikdienā bibliotēku apmeklē 
gan pirmsskolas, gan jaunā
kā vecuma bērni, jaunieši un 
pieaugušie. Katram ir savs 
mērķis – izvēlēties literatūru 
atpūtai vai uzziņai, atrast in
formāciju par noteiktu tēmu 
grāmatās, internetā. 

Viszinātkārākie ir pirmsskolas 
bērni, kuri apmeklē bibliotekārās 
stundas un viņiem sagatavotos 
tematiskos pasākumus, daudz 
vēlas uzzināt skolēni, jo seviš
ķi projektu nedēļās, sagatavojot 
savus pētnieciskos darbus. Vai 
vienmēr grāmatās, bibliotēkā 
pieejamajās datubāzēs un inter
neta brīvpieejas resursos viņi var 
saņemt visus sev nepieciešamos 
datus, kas ir zinātniski pamato
ti? Kaut arī tehnoloģiju progress 
paver plašas iespējas informācijas 
ieguvē, zināšanas ir ļoti svarīgas, 
tādēļ Sauriešu bibliotēkas vadītā
ja 20. oktobrī Latvijas Nacionā
lajā bibliotēkā (LNB) apmeklēja 
ikgadējās „Open Access” nedēļas 
ietvaros notiekošo starptautisko 
konferenci „Atvērtā zinātne – 
pētnieku ieguvums 21. gadsim-
tā”. Konferencē tika akcentēta 
atvērtā piekļuve zinātniskiem 
pētījumiem plašai sabiedrībai – 
iespējas pētniekiem, pieejamības 
nodrošināšana sabiedrībai.

Konferences plenārsēdi atklāja 
LNB direktors Andris Vilks, uz
sverot šī jautājuma aktualitāti zi
nātniskajām un akadēmiskajām 
bibliotēkām, kā arī paužot vie
dokli, ka: „Zināšanu sabiedrību 
var attīstīt, ja ir piekļuve zināša
nām.” Arī Latvijas Universitātes 
(LU) prorektore humanitāro un 
izglītības zinātņu jomā Ina Dru-
viete savā uzrunā uzsvēra zināša
nu pieejamības plašai sabiedrībai 
nepieciešamību.

Pieredzē dalījās Latvijas un 

ārvalstu pārstāvji – Lauma Sīka, 
padomniece (pētniecības un 
kosmosa jautājumos) Latvijas 
Pastāvīgā pārstāvniecībā Eiropas 
Savienībā, Iveta Gudakovska, 
„OpenAIRE2020” Latvijā projek
ta vadītāja, Irina Kučma, „Open 
Access” programmas vadītāja, 
starptautiskā bezpeļņas organi
zācija „Elektroniskā informācija 
bibliotēkām” (EIFL), Nīderlande 
,un Martins Donelijs, Lielbritā
nijas Digitālās pārvaldības centra 
vecākais institucionālā atbalsta 
referents, Lielbritānija. Katrs 
savā referātā sniedza ieskatu par 
pieredzi pārstāvētajā organizā
cijā, kā arī viedokli par atvērtās 
piekļuves nepieciešamību no zi
nātnieku, datu uzturētāju un sa
biedrības skatījuma. Apkopojot 
sniegto informāciju, saprotams, 
ka zinātnieki un sabiedrība, jo 
sevišķi jaunie pētnieki, ir ieinte
resēti zināšanu atvērtai piekļuvei, 

kas zinātniekiem ļauj būt atpazīs
tamiem un sabiedrībai brīvi pie
kļūt vajadzīgajiem datiem. Būtis
ki ir nodrošināt piekļuvi pārbau
dītiem, ticamiem, vērtīgiem da
tiem, nodrošināt datu uzturēšanu 
un pārvaldību, publiskošanas uz
raudzību, kas būtiski autortiesību 
ziņā, kaut arī zinātnieki vēlas būt 
atvērti un dalīties ar savu pētīju
mu rezultātiem.

Pēc plenārsēdes seminārā 
„Bibliotēku loma atvērtās pie-
kļuves kustības veicināšanā” 
Māra Jēkabsone, LNB, pastāstīja 
par atvērtās piekļuves žurnāliem 
un repozitārijiem, uzsvēra bib
liotēku lomu atvērtās piekļuves 
resursu popularizēšanā, veicinot 
zināšanu pieejamību plašai sa
biedrībai. Ludmila Peņicina, Rī
gas Tehniskā universitāte (RTU), 
IT dienesta vadošā analītiķe, pre
zentēja RTU 2008. gadā ieviesto 
zinātniskās darbības informācijas 

sistēmu, kurā tiek nodrošināta 
pētniecisko darbu publicēšana, 
autorizētā un publiskā pieeja 
gan kopsavilkumiem, gan pil
niem tekstiem. Pašlaik gan RTU 
kā mērķauditoriju izvēlējušies 
akadēmisko un zinātnisko per
sonālu, doktorantūras studentus 
un darbiniekus. Savukārt Liliana 
Nēruta, Tartu Universitātes bib
liotēkas datu bibliotekāre, savā 
prezentācijā par Tartu augstsko
las bibliotēku, līdzīgi kā Māra 
Jēkabsone, akcentēja bibliotēkas 
lomu un nozīmi zināšanu pie
kļuvē, atzīmējot bibliotēku kā ek
spertu informācijas strukturēša
nā, informācijpratības apmācībā, 
kā arī zinātniskās bibliotēkas no
zīmi komunikācijā ar augstskolas 
departamentiem.

Kaut arī publiskās bibliotēkas 
ikdiena nav saistīta ar zinātnis
ki pētniecisko darbību, iegūstot 
zināšanas par „Open Access” 

jeb atvērto piekļuvi, mēs savā 
ikdienas darbā, īpaši skolēniem 
projektu nedēļās un vidusskolē
niem pētniecisko darbu izstrādē, 
varam palīdzēt atrast vajadzīgo 
informāciju, kas sniedz ticamus, 
pārbaudītus datus.

Lai kļūtu zinoši, daudzi jaunā
kā vecuma bērni jau pirmsskolā 
apmeklē bibliotēku. Tie bērni, 
kuri apmeklē Stopiņu pamatsko
las PII sagatavošanas grupiņas, 
apmeklējot bibliotekārās stundas 
kopā ar audzinātājām, iepazīst 
bibliotēku un uzzina, ko te var da
rīt. Iepriekšējā mācību gadā „Zī
ļuki” un „Taurenīši” cītīgi apguva 
bibliotēkzinības, tādēļ šogad sā
kām ar nelielu filmiņu skatīšanos 
par grāmatām un lasīšanu. Šīs 
filmiņas veidojuši lasīšanas vei
cināšanas programmas „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2014” 
dalībnieki – Sauriešu bibliotēkas 
lasītāji. Vija parāda filmiņā, ka 
var atrast dažādas lietas, bet ko 
ar tām darīt? Citā filmiņā Artūrs 
un Jānis noskaidro, ko grāmatas 
dara, kad mēs tās neredzam, bet 
kāda ģimene parāda, ka lasīšana 
ir vērtība, kas viņus vieno. Pēc 
filmiņu noskatīšanās bērni uzzi
nāja, kā tās top un ka tas nemaz 
nav sarežģīti, tikai jābūt ļoti pa
cietīgam. Bērniem ļoti iepatikās 
redzētās filmiņas, tādēļ kopīgi 
paskatījāmies vēl dažas, ko var at
rast brīvpieejas resursos, lai bērni 
gūtu lielāku priekšstatu par to, 
cik dažādas gan izglītojošas, gan 
izklaidējošas filmiņas var izveidot. 
Vajag tikai ideju un vēlmi darbo
ties! Nobeigumā katra grupiņa 
saņēma uzdevumu – izlasīt biblio
tekāres iedotu pasaku, izdomāt, kā 
vēlētos to parādīt, lai kopā ar bib
liotekāri „Zīļuki” un „Taurenīši” 
izveidotu savas filmiņas. 

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

No zinātkāra pirmsskolēna līdz nopietnam zinātniekam
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Kad sēkliņas kļūst brūnas, 
ābols ir gatavs un iekrīt ro
kās. Kad idejas ir nobriedu
šas, tās kļūst par darbiem. 
Mūsdienu emocionāli jūtīgajā 
ikdienā ir rodama profesija, 
kas dinamiskā vidē nemitīgi 
mainās un attīstās. Latvijas 
bibliotekāru 17. konference 
„Dinamiskas bibliotēkas: pie
kļuve, attīstība un pārmaiņas” 
Latvijas Nacionālajā bibliotē
kā (LNB) pulcējusi ikvienu šīs 
profesijas pārstāvi.

Konferences organizatoru – Lat
vijas Bibliotekāru biedrības un 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) – programmas mērķis ir 
rast atbildes uz jautājumiem „Kā 
esam mainījušies?”, „Kad tiešām 
vajag un kad nevajag mainīties?”, 
„Kādā attīstības posmā esam, un 
kādas idejas tikai plānojam īste-
not?”. Tieši saspringtais laiks un 

dažādie notikumi ir tie, kas ik
dienas procesos nosaka veiksmī
gu ideju dzīvotspēju, to virzību 
un attīstību. Konferences prak
tiskā darbība ir bibliotēku ideju 
tirgus, kur bibliotēkas no visiem 
Latvijas reģioniem prezentē, da
lās pieredzē un lepojas ar saviem 
projektiem, izstādēm, veiksmes 
stāstiem. 

Stopiņu novada Ulbrokas bib
liotēkas vadītāja Daiga Brigmane 
konferences dalībniekus un vie
sus iepazīstināja ar pašvaldības 
atbalstītā projekta „Kalējs kala 
debesīs” realizāciju, bibliotekāru 
darbības vides maiņu, veiksmīgo 
un inovatīvo projekta īstenoša
nu – bibliotekāru talku un noza
res speciālistu aktivitātēm, kuru 
darbības rezultātā iegūta Stopiņu 
novada Dzejas dienām atbilstoša 
pasākuma norises vieta, uzturēta 
dzejnieka Pētera Brūvera piemi
ņa un radošais gars. Ne tikai Lat

vijas bibliotekāri, tostarp nozares 
pārstāvji no Lietuvas un Igauni
jas, apbrīnoja emocionāli spilgto 
un saturiski pilnīgo idejas atspo
guļojumu. 

Idejas atklāsmei kalpoja foto
grāfiju retrospekcija, kas izvietota 
vēja zvana formā un ir ilustratī
vi aicinoša, divpusēji vērojama, 
maināma un viegli transformēja
ma visās aktivitātēs un atrašanās 
vietās. Vēja zvans ar retrospektī
vo 2015. gada Dzejas dienu norisi 
un silti, gaumīgi sēžamklucīši. 
Turpat katls, kas burbuļo no krā
saino dziju burvības un Stopiņu 
novada seno māju stāstu klātbūt
ne kartīšu formātā, kam rakstu
rīga sava kopaina Pierīgas indus
triālajā vidē. 

Konferences dienā bija vēroja
ma nedalīta interese un sajūsma 
par idejas atklāsmi vēja zvana 
izskatā, sēžamklucīšiem un Sto
piņu novada dzejnieka Pētera 
Brūvera un mākslinieces Ivetas 

Līdz ar zeltaini oranžo krāsu 
ienākšanu dabā arī Gaismas 
skolā oktobris pagājis oran
žās krāsas siltajā plūsmā. 

Oktobris – oranžais mēnesis! Ar 
krāsainām piespraudēm skolēni 
sveica savus pedagogus oktobra 
sākumā skolotāju profesionālajos 
svētkos. Skolotāji šogad bija nolē
muši mazliet „padraiskoties” un 
iepriecināt visus ar jautru teātra 
izrādi „Brālītis un Karlsons, kas 
dzīvo uz jumta”. 

Uzveduma mākslinieciskās 
komandas vadībā bija skolotājas 
Elga Pole Polīte un Inga Reine. 
Cik lielisks Karlsons (skolotāja 
Ērika Kalniņa)  no savas mīt
nes uz Stokholmas augstākās 
celtnes jumta  bija nolaidies ap
ciemot Gaismas skolas Brālīti 
(skolotājs Ojārs Zvirbulis)! Bo
kas jaunkundzes (skolotāja Olga 
Pušpure) ceptās kanēļmaizītes 

ātri vien pazuda no šķīvja, jo 
Karlsonam tās ļoti garšoja! Mai
zītes izrādei sacepa pavāra palī

ga profesiju apgūstošie 1. kursa 
skolēni skolotājas Vijas Lipskas  
vadībā. 

Skolēni radošajās nodarbībās 
veidoja krāsu kolāžas un no ru
dens lapām modelēja dažādus 

tērpus, izbaudot dabas krāsu 
daudzveidību. 

Šomēnes Gaismas skolas sko
lotāji devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Valmieru un Vai
davu. Tikšanās ar kolēģiem no 
citām skolām vienmēr dod im
pulsu savu darbu veikt vēl rado
šāk, izmantot redzēto savu skolē
nu izglītošanas un audzināšanas 
procesā. 21. oktobrī uzņēmām 
ciemiņus no Valmieras atbildes 
vizītē mūsu skolā. Valmieras pe
dagogi iepazinās ar skolu un vē
roja atklātās nodarbības.

Oranžās krāsas siltums un dzīves
prieks valdīja 21. oktobra diskotēkā, 
kurā visi varēja jautri izdejoties. Bet 
22. oktobrī rudens sveicienus ar 
skanīgu koncertu atveda vokālais 
ansamblis „Fantāzija” no Salaspils 
kultūras nama „Enerģētiķis”.

Regīna Grebežniece, 
Gaismas skolas ārpusklases 

darba organizatore

Latvijas bibliotēku 
ideju tirgus

Gaismas skolas rudens krāsainība

• Nr.19, 2015. gada 6. oktobrī. Izskatīti 108 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība 6093,69 EUR (seši tūkstoši deviņdesmit 
trīs eiro 69 centi).
• Nr.20, 2015. gada 20. oktobrī. Izskatīts 71 personas iesniegums. 
Piešķirta sociālā palīdzība 3652,93 EUR (trīs tūkstoši seši simti piec
desmit divi eiro, 93 centi).

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

Sociālā dienesta sēžu protokoli

Brūveres nepublicētā darba pār
tapšanu kartīšu formātā. Savu
kārt Sauriešu bibliotēkas vadītāja 
Kristīne Cimdiņa aktualizēja bib
liotēkas veiksmīgo sadarbību ar 
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas 
izglītības iestādi.

 Dienas otrā daļa tika atvēlēta 
saistošām, interaktīvām un rado
šām nodarbībām, darbnīcām un 
diskusijām par aktuāliem biblio
tēku darbības jautājumiem, pie
daloties paralēlajās interaktīvajās 
nodarbībās un diskusijās par te
matu „Tas ir aktuāli!”.

Zinu, ka konferences dienas 

aktualitāte tomēr ir mūsu nova
da cilvēki – sirsnīgie, atsaucīgie, 
redzīgie, smaidīgie, atklātie. Gan 
visi tie, kas īstenoja, atbalstīja un 
veicināja ideju, gan tie, kas palī
dzēja tās īstenošanā un realizācijā. 
Ulbrokas bibliotēkai ideju tirgus 
devis jaunus sadarbības kontak
tus, daudz prieka, pozitīvas emo
cijas un pārliecību par bibliotēku 
speciālistu gaišo spēku.

„Ieskats “Ideju tirgū” http://
www.stopini.lv/public/31163.html

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas vadītāja 
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10. oktobris ir Starptautis
kā Putras diena! Putras pro
gramma izglītības iestādē 
notiek no 9. oktobra līdz 8. 
novembrim (oktobris – Put
ras mēnesis). Ikviena skola un 
bērnudārzs Putras dienu var 
atzīmēt pēc saviem ieskatiem 
sev ērtākajā laikā šajā laika 
posmā. 

Mūsu „Pienenītē” Putras diena 
tika atzīmēta 21. oktobrī. Lai visi 
mūsu lielās „Pienenītes” bērni 
varētu piedalīties Putras dienas 
pasākumā un nogaršot putru, 
pasākumu organizējām divās  
daļās.

Visas grupiņas pulcējās iestā
des foajē, kur visi kopā uzzināja 
par putras nozīmi cilvēka uzturā. 
Virtuves saimnieces bija sarūpē
jušas lielu katlu ar piecgraudu 
putru. Ļoti priecājāmies, ka pavā
res bija padomājušas arī par tiem 
bērniem, kuriem ir speciālā ēdi
nāšana. Atsevišķi bija pagatavota 
prosas un rīsu biezputra. 

Katras grupiņas bērnu vecāki 
bija sagādājuši pašu gatavotus 
ievārījumus. Lielā putras ēšana 

varēja sākties.
Bērni labprāt nogaršoja put

ru ar ievārījumu. Kopīgā putras 

baudīšana rosināja bērnu apetī
ti. Ar prieku vērojām, kā bērni 
labprāt izēda savas putras bļo

diņas un vēlējās ēst papildporci 
jas.

Tālāk pasākums turpinājās 
Mūzikas zālē ar dziesmām, ro
taļām un dejām. Mūzikas sko
lotājas Gunta, Līga un Antra, 
kā arī deju skolotāja Aiga bija 
izdomājušas interesantu Putras 
dienas norises scenāriju. Pirma
jā pasākuma daļā aktivitātes bija 
pieskaņotas jaunākā un vidējā 
vecumposma bērniem, savukārt 
otrajā pasākuma daļā aktivitātes 
bija pieskaņotas vecākā un saga
tavošanas vecuma bērniem.

Bērni un grupu skolotājas ak
tīvi līdzdarbojās dziedot, dejojot 
un ejot rotaļās.

Turpmāk plānojam Putras die
nas pasākumu ieviest mūsu ie
stādes pasākumu plānā, tādējādi 
popularizējot veselīgu uzturu.

Sirsnīgs paldies visiem kolē
ģiem un iestādes bērnu vecākiem 
par aktīvu iesaistīšanos pasāku
ma organizēšanā un norisē. 

PII „Pienenīte” 
Ekoskolas padomes pārstāvji

Miķeļdienas pasākums
29. septembrī Upesleju inter-
nātpamatskolas – rehabilitāci-
jas centra pagalmā 1.–4. klašu 
audzēkņi un audzinātājas pul-
cējās Miķeļdienas pasākumam. 
Lai gan tieši pēcpusdienā debe
sīs savilkās pelēki lietus mākoņi, 
kopīgi dziedātā „Saules dziesma” 
tos ātri vien aizbiedēja. Katra kla
se šiem svētkiem bija sagatavo
jusi īpašas rudens kompozīcijas, 
izmantojot gan dārzeņus, gan 
augļus, gan ziedus. Miķeļdienas 
koncertu atklāja 1. klases bērni, 
kuri bija sagatavojuši latviešu 
tautas dziesmas par Miķeļiem, 
2. klases skolēni uzdeva latviešu 
tautas mīklas. 3. klases folkloras 
ansamblis dziedāja rudens dzies
mas, bet 4. klases skolēni stāstīja 
ticējumus. Pēc koncerta visi bēr
ni gāja rotaļās un mācījās dan
čus skolotājas Signes Sniedzes 
un Anitas Martinsones vadībā. 
Pasākuma noslēgumā katra kla
se saņēma kliņģeri par ieguldīto 
darbu kopīgo svētku veidošanā. 

Ciemos pie 
Upesleju senioriem
1. oktobrī Upesleju skolas sko-
lēni devās ciemos pie Upesle-
ju senioriem. 1991. gada ANO 
Ģenerālā asambleja izsludinājusi 
1. oktobri par Starptautisko veco 
ļaužu dienu. Mūsu skolas 3. klase 
atzīmēja šo dienu ar viesošanos 
Upesleju dienas centrā, kur uz 
Miķeļdienas jeb Ražas svētkiem 
bija sanākuši Upesleju seniori. 
Bērni skandēja un dziedāja lat

viešu tautas dziesmas par darba 
tikumu un rudeni, ar ciema ļau
dīm pārrunāja rudens tradīcijas 
un gāja kopīgās rotaļās. Visi bija 
gandarīti par jauko pēcpusdienu. 
Pateicībā par sirsnīgo koncertu 
bērni saņēma garšīgu kliņģe
ri, bet skolotājas Edīte un Signe 
skaistus rudens ziedus. 

Signe Sniedze,
pasākumu organizatore 

Novembris – Patriotisma 
mēnesis Upesleju skolā 
„Uz mūsu nelielās planētas Zemes 
dzīvo simtiem dažādu tautu. Un 
katrai tautai Dievs ir devis savu 
zemīti. Latviešu tautai tā Dieva 
lemtā zemīte ir šeit – pie Baltijas 
jūras, ap Daugavu, Gauju un Jug
lu, ar Gaiziņu un Sauleskalnu, ar 
ozolu birzīm un bieziem egļu me
žiem, ar auglīgiem tīrumiem un 
akmeņaino jūrmalu. Un šo skais
to zemīti daudzus gadu simtus ir 

mīdījuši sveši karapulki, mocījuši 
un kāvuši tās aizstāvjus. Ar asinīm 
slacīta, ar mokām izcīnīta mūsu 
tautas brīvība. Un tāpēc mūsu 
kritušo cīnītāju priekšā noliecam 
galvu viņu piemiņai un arī mums 
dzīvajiem cerībai un garīgam spē
kam dzīvot tālāk mums Dieva at
vēlētajā zemītē,” Anita Miķelsone, 
vēstures skolotāja.

Ievadot Patriotisma mēnesi 
Upesleju internātpamatskolas – re
habilitācijas centrā, jau par tradīci
ju sāk kļūt ikgadējie Lāčplēša die
nas pasākumi, kad skolas foajē pie 
iedegtā pavarda un sveču liesmi
ņām uz Lāčplēša dienas piemiņas 
brīdi pulcējas 1.– 9. klašu audzēkņi 
un skolotāji. Šogad pie mums cie
mosies 19. bataljona zemessargi, 
kuri sniegs priekšnesumu.

• 10. novembrī Lāčplēša die
nas pasākums.

• 12. novembrī koncerts 
„Tēvzemei”.

Putras diena „Pienenītē”

Upesleju skolā

UNESCO „Pasaules lielākā 
mācību stunda” Upeslejās.  
30. septembrī Upesleju inter
nātpamatskolas – rehabilitā
cijas centra 3. a klase kopā ar 
skolotāju Edīti Gelmani pie
dalījās starptautiskā izglītības  
akcijā – „Lielākā mācību stun
da”, kura norisinās vienu ne
dēļu gandrīz simts pasaules 
valstīs. 

„Pasaules lielākā mācību stunda” ir 
aicinājums pievērst uzmanību glo
bālajiem ilgtspējīgās attīstības mēr
ķiem, kas izstrādāti, apzinoties, ka 
nekad agrāk pasaules sabiedrība nav 
bijusi tik ciešā savstarpējā sasaistē, 
bet vienlaikus arī tik ļoti trausla. 
Tādēļ šie mērķi neuzrunā tikai daļu 
no valstīm, bet ikvienu jebkur, tajā 
skaitā Latvijā. Šajā akcijā piedalās 50 
Latvijas izglītības iestāžu.

Gatavojoties „Pasaules lielā

kajai mācību stundai”, skolotāja 
Edīte izstrādāja globālajiem at
tīstības mērķiem veltītu stundu 
plānu. 3.a klases izvēlētais temats 
bija „Dzīvība uz Zemes”. Stundas 
laikā bērni kopīgi pārrunāja da
bas un cilvēku mijiedarbību, pē
tīja kukaiņu un zirnekļu atšķirīgo 
un kopīgo, iepazina barības ķēdi. 
Tēmas atspoguļošanai mācību 
stundā tika izmantotas arī inter
aktīvas un atraktīvas metodes, 
piemēram, puzles salikšana, teāt
ra spēlēšana.

Pateicamies floristikas skolo
tājai Ievai Dziedātājai par jauka
jiem zirneklīšiem un teātra stu
dijas skolotājai Maijai Romaško 
par idejām teātra uzvedumam, kā 
arī skolotājai Edītei Gelmanei par 
ieguldīto darbu stundas sagata
vošanai un atraktīvajai 3.a klasei!

materiālu sagatavoja 
Dace Lielmane
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Kad rudens tik skaisti iekrāso 
bērzu, kļavu, kastaņu lapas 
tā, ka liekas, tās izstaro siltu
mu un kaut nedaudz liek at
kāpties tumsai, kura nepielū
dzami tomēr pārņem virsroku 
pār gaismu, tad ir īstais laiks 
rosīties ne tik daudz pa āru, 
bet izvēlēties dažādas aktivi
tātes, kuras ir iespējams rea
lizēt, dodoties uz dienas cen
triem. 

Dienas centrs „Ulbroka” arī šajā 
sezonā ir aktivitātēm bagāts: di
vus mēnešus trešdienās notika 
nodarbības „Mozaīkas veidoša
na interjerā”, kurās tika gatavotas 
mozaīkas no dažādiem materiā
liem – gan no flīzēm, stikla, spo
guļa, gan no dažādiem dabas ma
teriāliem –, veidojot interesantus 
interjera priekšmetus. Līdz Mār
tiņiem aicinām dienas centrā ap
lūkot šo darbiņu izstādi. 

Floristikas nodarbības jau no 
septembra beigām notiek otrdie
nu vakaros, un tajās piedalās gan 
lieli, gan mazi dienas centra ap
meklētāji. It kā jau liekas, ka esam 
zinoši floristikas pasaulē, bet jo 
tālāk ejam, jo vairāk zinām. Krā
sainās floristikas nodarbības tur

pināsies vēl visu novembri, un tās 
ietvaros būs nodarbības ar vaska 
kausēšanu, adventes kalendāru 
un adventes vainagu gatavošanu. 
Ikviens ir laipni aicināts pievie
noties šajās nodarbībās, jo katra 
nodarbība ir kā jauns sākums.

Dienas centra „Ulbroka” spor
tiskākā aktivitāte ir nūjošanas 
nodarbības, kuras notiek divas 
reizes nedēļā – otrdienās un ce
turtdienās no plkst. 12.00 līdz 
13.45 –, un tās apmeklē aktīvi ve
selīga dzīvesveida piekritēji. Nū
jas ir dienas centra inventārs, un 
ar tām tiek nodrošināts ikviens 
interesents. 10. oktobrī sadarbī
bā ar Ulbrokas sporta kompleksu 
„nūjotāju komanda” devās ikga
dējā izbraucienā uz Siguldu, Ve
selības nedēļas organizēto spor
tisko aktivitāšu ietvaros aktīvi 
pavadot dienu nūjojot pa Gaujas 
senlejas takām, tādējādi popula
rizējot šo tik noderīgo nodarbi, 
kura neprasa lielus izdevumus un 
ar kuru var nodarboties ikkatrs, 
kurš vēlas, labas veselības uztu
rēšanai.

Novembrī dienas centrā „Ul
broka” sagaidīsim pirmo brīvprā
tīgo jaunieti, kurš pie mums iera
dīsies no Portugāles un darbosies 

veselu gadu. Tā mums visiem būs 
liela pieredze un ieguvums, īpaši 
jau jauniešiem, jo jaunas kultūras 
iepazīšana mums paver plašāku 
redzējumu par pasauli. 

Turpiniet sekot līdzi dienas 
centra aktivitātēm, novembra 
trešdienās uzsāksim jaunu no
darbību ciklu – pērlīšu rokas
sprādžu gatavošanu. Mācīsimies 
ievīt rokassprādzēs latvju rakstus. 

Anda Višķere, 
dienas centra vadītāja

Vēlos pastāstīt par ļoti jauku 
pasākumu, kurš norisinājās 
12. septembrī.

Tātad pasākums ir „Ziedu ielas 
salidojums”.

Pasākums jau ir ar zināmu tra
dīcijas ievirzi vai, kā senākie ielas 
iedzīvotāji teica, tradīcijas atjau
nošana. 

Mūsu ielas visaktīvākā šīs tra
dīcijas uzturētāja Natālija ar ģi
meni katrreiz izdomā pasāku
ma tematiku, saliek pastkastītēs 
ielūgumus, parūpējas par vietu, 
dekoriem un daudzām citām lie
tām.

Un tā nu šī gada tēma bija „Ce
pures, lakati, šalles cauri laiku 
laikiem”.

Mēs – Dreiliņu Ziedu ielas ie
dzīvotāji – sanācām pēcpusdie

nā uz jauku kopā pasēdēšanu, 
notikumu apspriešanu, pieredzē 
padalīšanos un nākotnes plānu 
kaldināšanu.

Piedalījās ne tikai Ziedu ielas 
lielāki un mazāki iedzīvotāji – 
mūs apciemoja arī pa kādam sa
vējam kaķim un sunim.

Ikdienas steigā cits ar citu tikai 
sasveicināmies, bet šis pasākums 
mūsu satuvina, sapazīstina ar 
jaunākajiem ielas iedzīvotājiem.

Un vēlreiz paldies Natālijai ar 
ģimeni par tradīcijas uzturēšanu! 

Krāsainu visiem mums rudeni!
Laila Uzule

Ja jums ir interese vai ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, ja 
jums jau ir savs bizness, tad noderēs aktuālā informācija, ko 

sniedz Lauku atbalsta dienests, Latvijas Attīstības finanšu 
institūcija, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas plānošanas reģions 

un biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība”. 

Stopiņu novada pašvaldība, stiprinot sadarbību ar 
uzņēmējiem, aicina uz tematisku semināru: 

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM BIZNESA UZSĀKŠANAI 
UN ATTĪSTĪŠANAI, 

PIEEJA ES FONDIEM

Norises laiks: 2015. gada 11. novembrī plkst. 10.00 –14.30 
Norises vieta: Ulbrokas kultūras nams (Institūta iela 1a, Ulbroka, 
Stopiņu novads, LV- 2130).

Programma:

• Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts lauku 

uzņēmējiem 2014–2020

• Lauku atbalsta dienests 

• „Altum” piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un 

uzņēmējiem ar pieredzi Latvijas Attīstības finanšu 

institūcija „Altum” 

• biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” ieceres 
uzņēmējdarbības jomā

• Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un 
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi

• Valsts ieņēmumu dienesta konsultācijas, kā efektīvi lietot 

elektronisko deklarēšanas sistēmu (par semināra dalībniekus 

interesējošām tēmām)

• Diskusijas par uzņēmēju pašu ierosinātām tēmām

Dalība: bezmaksas.
Pieteikšanās: vēlams pieteikt dalību seminārā un uzdot jums 
būtiskus jautājumus līdz 10. novembrim pie novada domes 
projektu vadītājas Ilzes Kļaviņas elektroniski uz e-pastu: 
ilze.klavina@stopini.lv vai pa tālruni 27757387.  

Seminārs novada 
uzņēmējiem

Stopiņu novads – 
vieta, kurā dzīvot, 

strādāt un atpūsties

Ziedu ielas salidojums

Košais rudens dienas centrā „Ulbroka”
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Nekustamā īpašuma nodok
ļa (NĪN) maksājumi veicami 
vienu reizi ceturksnī ne vē
lāk kā 31. martā, 15. maijā, 
15. augustā un 15. novembrī, 
vienas ceturtdaļas apmērā no 
nodokļa gada summas vai arī 
reizi gadā – avansa veidā. 

Nomaksāt NĪN iespējams paš
valdības norēķinu punktā, ban
kā, internetbankā, kā arī portālā 
www.epakalpojumi.lv. Jāuzsver, 
ka, maksājumu veicot internet
bankā, būtiski ir pārliecināties, 
vai pārskaitījums adresēts paš
valdībai, kas izsūtījusi paziņo
jumu par NĪN nomaksu. Pār
skaitījums veicams uz kādu no 
tiem pašvaldības kontiem, kas 
norādīti sagatavotajā maksāšanas 
paziņojumā. Maksājuma mērķī 
precīzi jānorāda nodokļa maksā
tāja personīgā konta numurs par 
zemi un personīgā konta numurs 
ēkām, īpašuma adrese vai kadas
tra numurs, par kuru tiek veikts 

maksājums. Pašvaldību pārstāvji 
nodokļu jautājumos norāda, ka 
drošākais veids nomaksāt nekus
tamā īpašuma nodokli ir portālā 
www.epakalpojumi.lv. Portālā 
pieejami pašvaldību banku kon
ti NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski parā
dās visa nepieciešamā informā 
cija.

Aicinām nodokli samaksāt 
laikus, jo saskaņā ar likumu par 
laikā neveiktu maksājumu tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda 
0,05% apmērā no nesamaksātās 
summas.

Lai nerastos pārpratumi saistī
bā ar nodokļa apmaksas termiņu, 
aicinām portālā www.epakalpo-
jumi.lv pieteikties atgādinājumu 
saņemšanai par nekustamā īpa
šuma nodokļa apmaksas termi
ņa tuvošanos epastā vai īsziņas 
veidā uz mobilo tālruni (SMS). 
Atgādinājuma vēstule uz norā
dīto epastu tiks izsūtīta septiņas 
dienas pirms maksāšanas termi

ņa, bet SMS veidā – maksāšanas 
termiņa samaksas dienā.

Vēlamies vērst iedzīvotāju uz
manību, ka, katru gadu sagatavo
jot nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem nodokļa maksāša
nas paziņojumus papīra formā 
un piegādājot tos norādītajā ad
resē, tiek patērēts milzīgs papīra 
apjoms un, protams, arī nozīmīgi 
naudas līdzekļi. Šos resursus va
ram ietaupīt, nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem atsakoties 
no maksāšanas paziņojuma pie
gādes papīra formā, to aizstājot 
ar maksāšanas paziņojumu elek
tronisku piegādi. Pašreiz šādu 
iespēju izmanto tikai nedaudz 
vairāk kā 12% NĪN maksātāju. 
Aicinām nodokļu maksātājus 
aktīvāk izmantot iespēju saņemt 
maksāšanas paziņojumu epastā! 
Elektroniskajam maksāšanas pa
ziņojumam iespējams pieteikties 
portālā www.epakalpojumi.lv.

Vita Jekimova, 
SIA „ZZ Dats”

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa ceturtais 
maksājums veicams līdz 2015. gada 15. novembrim

Ap 700 dalībnieku piedalījās 
Starptautiskajā džudo turnī
rā „Zelta rudens” Ādažos, kas 
norisinājās 17. un 18. okto brī. 
Turnīrā piedalījās sportisti 
no visiem Latvijas klubiem, 
kā arī sportisti no Lietuvas, 
Igaunijas un Krievijas. Stopi
ņu novadu pārstāvēja desmit 
džudistu.

Sīvajā konkurencē mūsu džudisti 
Oļegs Maistruks (U14 vecum
grupā, sv.kat. – 50 kg.) un Ja
roslavs Jankovičs (U10 vecum
grupā, sv.kat. – 25 kg.) izcīnīja 

otrās vietas. Visi mūsu džudisti 
parādīja labas cīņas un raksturu.
Sacensību ietvaros tika novadītas 
Latvijas meistarsacīkstes mei
tenēm vecuma grupās U14 un 
U16. Vecumgrupā U16 Stopiņu 
novadu pārstāvēja Diāna Ivanova 
(U16 vecumgrupā, sv.kat. – 52 
kg.), kur arī izcīnīja godalgotu 2. 
vietu, zaudējot finālcīņā sportis
tei no Ādažiem.

Apsveicam mūsu godalgoto 
vietu ieguvējus un treneri Vitāliju 
Šulcu! 

Ulbrokas sporta komplekss un 
Stopiņu novada pašvaldība

10. oktobrī Stopiņu NHK de
vās uz Ludzu, kur aizvadīja 
spēli ar pagājušā gada Latvi
jas čempionēm SK „Latgols”. 

Spēle solījās būt saspringta, jo 
abas komandas čempionātu bija 
iesākušas tikai ar uzvarām. Sto
piņu NHK spēli iesāka pārlieci
noši, gūstot vairākus vārtus pēc 
kārtas, lai gan iekrātais vārtu 
pārsvars nedaudz samazinājās, 
puslaiku mūsu komanda noslē
dza uz pozitīvas nots – 12:10. 
Otrajā puslaikā teicami pretinie
ču vārtos spēlējot vārtsardzei un 
lielais kļūdu skaits ludzānietēm 
ļāva izlīdzināt rezultātu un pie
cas minūtes līdz spēles beigām 

izvirzīties vadībā ar trīs vārtu 
pārsvaru. Pēdējās piecas minū
tes Stopiņu NHK labi nospēlēja 
aizsardzībā un spēja izlīdzināt 
rezultātu, tāpēc uzvarētājs šajā 
spēlē netika noskaidrots, spēles 
rezultāts – 20:20. Rezultatīvākās 
spēlētājas Stopiņu NHK – Ivita 
Asare (5), Annija Ozoliņa, Lana 
Nikolajeva, Elita Ekkerte (4). La
bākās spēlētājas šajā spēlē – Ivi
ta Asare (Stopiņu NHK), Laura 
Rutkovska (SK Latgols).

23. oktobrī Ulbrokas sporta 
kompleksā Stopiņu NHK uzņē
ma LSPA handbola komandu. Ja 
Stopiņu NHK sezonu iesākusi bez 
zaudējumiem, tad iepriekšējās se
zonas sudraba medaļas ieguvējām 

LSPA tā arī nav izdevies izcīnīt 
nevienu uzvaru. Jau pirmajās spē
les minūtēs bija manāma Stopiņu 
NHK dominance laukumā, vai
rāki bezatbildes vārti jau pirmajā 
puslaikā ļāva Stopiņu NHK iegūt 
lielu pārsvaru (18:9), kuru izde
vās dubultot, skanot spēles beigu 
sirēnai. Tika izcīnīta pārliecinošā
kā uzvara Latvijas čempionātā –  
40:17. Rezultatīvākās spēlētājas 
Stopiņu NHK – Elita Ekkerte, 
Annija Ozoliņa, Elza Seržante (9), 
LSPA – Anna Makarova (5). La
bākās spēlētājas šajā spēlē – Ivita 
Asare (Stopiņu NHK), Anna Ma
karova (LSPA).

E. Seržante

Stopiņu jaunie džudo 
sportisti izcīna sudraba 
godalgas

Darba sludinājums

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte”
 aicina pieteikties darbā:

pirmsskolas skolotāja palīgu uz 1 slodzi 
(uz aizvietošanas laiku). 

Nepieciešama vidējā izglītība, latviešu valodas prasmes „C” līmenī,  
labas saskarsmes spējas ar bērniem un pieaugušajiem. 

Sīkāku informāciju jūs varat saņemt pie iestādes vadītājas vai pa tālr. 
67910984, mob. tālr. 26558646.  
Pretendentus lūdzu pieteikties pie iestādes vadītājas darba laikā no 
plkst. 9.00 līdz 18.00.

Stopiņu māmiņu klubs turpina aktīvu 
darbošanos un aicina pievienoties jaunās 

māmiņas ar mazuļiem

Jau no septembra Upesleju dienas centrā darbojas mūsu reali-
zētais projekts „bēbīšu skoliņa”.  

Skoliņā mēs dziedam, dejojam, ejam rotaļās, mācāmies saklau-
sīt un sist ritmu, ripinām bumbas, klausāmies klasisko mūziku, 
vārdu sakot, mēģinām vispusīgi attīstīties. 

Aicinām pievienoties mūsu pulkam māmiņas ar mazuļiem  ve-
cumā no 1 gada līdz 3 gadiem, lai kopā dziedātu, ietu rotaļās, 
attīstītu ritma izjūtu, muzikalitāti, komunikāciju.  Nodarbības 
notiek katru ceturtdienu plkst. 11.00.–12.00 Upesleju dienas 
centra lielajā zālē.  

Stopiņu NHK sieviešu handbola komanda 
turpina spēlēt bez zaudējumiem

Gatavojoties Ziemassvētku laikam, 

gaismiņu iedegšana 
Stopiņu novada ciemu eglītēs

2015. gada 3. un 4. decembrī
kopā ar pasaku varoņiem no „Pasaku nama”

Sīkāka informācija nākamajā „Tēvzemītes” numurā, afišās un 
www.stopini.lv

22. novembrī
Svecīšu vakars Ulbrokas Meža kapos
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Sveicam

 „PIEBALGAS MELANHOLIĶA DVĒSELES AIZKULISES”
KOMPONISTAM EMĪLAM DĀRZIŅAM – 140
 (1875.3.XI–1910.31.VIII)

Vienam no slavenākajiem un arī interesantākajiem latviešu komponistiem 
šomēnes apaļa jubileja. Dosim iespēju caur literatūru ielūkoties šī dižā kom
ponista nodomos, cerībās un piepildījumā. 

Būtībā Dārziņa darbos atspoguļojas jaunības maksimālisms, lietas, kuras 
nodomātas, bet nepiepildījušās. To redzam arī izstādē esošajos materiālos 
par viņa dzīvi un radošo mūžu, kurā rodamas sasauces ar mākslas un mū
zikas personāžiem arī mūsdienās. Emīla Dārziņa „Melanholiskais valsis” ie
kļauts arī Latvijas Kultūras kanonā.

2015. gada 9. novembrī ULBROKAS bibliotēkā plkst. 18.00
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas „Krēslas stundā”
„DRAUDZĪBA ZIEMEĻVALSTĪS”
„Sirds jeb tas, ko mūsdienās sauc emocionālā inteliģence, ir viedās gudrības 
avots. Tikai ieklausoties otrā ar sirdi, apskatot viņu sirds acīm, var cerēt viņu 
saredzēt, sadzirdēt, patiesi izprast.” Rudīte Raudupe „Labi ļaudis”
Draudzīgā atmosfērā: 
• apzināsim aforismus, izteicienus un tautasdziesmas par draudzību;
• klausīsimies islandiešu sāgas fragmentu par Arinbjorna un 
Egila Skalagrimsona draudzību;
• runāsim par to, kādas asociācijas mums izraisa vārds „draudzība”,
 kā pārvarēt nesaskaņas, kādas ir laba drauga īpašības, cik dažādi esam;
• ielūkosimies atmiņu kladēs – ja ir saglabājušās skolas laika atmiņu/novē
lējumu klades, lūgums paņemt tās līdzi!
• izteiksim vērtējumu – Draudzīgas anketas aizpildīšana Ulbrokas bibliotēkai.

„Klods Monē. Jauno glezniecība”
Tematiskā izstāde „Klods Monē. Jauno gleznie-
cība” raksturo gleznotāja Kloda Monē stilu un 
krāsu ietekmi uz cilvēku. Kā impresionists viņš šo 
mākslas veidu padarīja gaišu, košu un dzīvesprie
cīgu. Šīs krāsu uztveres īpatnības viņa gleznoju
mus atšķīra no citiem. Galvenokārt Monē un viņa 
laikabiedri gleznoja brīvā dabā, plenērā uztverot 
noskaņu un mēģinot to nodot tālāk – skatītājam. 
Vai tā viegli uztverama arī mūsdienu gleznu ska
tītājam – par to literatūras izstādē, kurā varēsiet iepazīties ar šī slavenā gleznotāja dzīvi un darbiem. Šogad 
šim izcilajam māksliniekam aprit 175. jubileja (1840.14.XI–1926.6.XII).

Ulbrokas bibliotēkā novembrī
Pasākumi un tematiskās izstādes

„Un vārds nav putns, ko labs mednieks var ātri nošaut, tas lido savus ceļus”
/V.Rūmnieks, A.Migla, „Sveiks, jautrais Rodžer!”/
Rakstniekam Andrejam Miglam – 75
 
„Izsmalcināts gars, kas devis tikai tīras mūzikas pērles”
/A.Ļadovs/
Komponistam, mūzikas kritiķim Emīlam Dārziņam – 140 
 
„Ar Amerikas vēsturi asinīs”
/P.Paļijevskis/
Amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai – 115
 
„Es atnācu ar Haleja komētu... un es domāju doties ar to prom”
/M.Tvens/
Amerikāņu rakstniekam un humoristam Markam Tvenam – 180

Sauriešu bibliotēkas tematiskās izstādes novembrī

11. novembrī plkst. 19.00
LĀČPLĒŠA DIENAS ATCEREI 
VELTĪTS SVINĪGS PASĀKUMS

Pie Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas akmens pie Ulbrokas vidusskolas

Autobuss: 
18.00 Cekule, 18.10 Līči, 18.20 Upeslejas, 18.30 Saurieši, 18.40 Ulbrokas vidusskola,
18.30 pietura „Institūts” (otrs autobuss) līdz Ulbrokas vidusskolai

Pēc svinīgā pasākuma autobuss mājupceļam! 

Aicinām visus novada iedzīvotājus 11. novembra vakarā un valsts svētku nedēļas laikā iedegt 
savos logos atmiņu un svētku liesmiņu!

Vien gaišas mīlestības vārdā 
Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, 

No mīlas ņemts un mīlai atdots, 
Tam mīlestību tālāk nest!

2015. gada oktobrī Stopiņu novadā 
dzimuši 8 mazuļi – 6 zēni un 2 meitenes.

Sveicam mazos novadniekus: Ralfu, Timofeju, Helmutu, 
Maksimu, Aleksandru, Valentīnu, Rēziju, Nikolu 

un viņu vecākus! 

2015. gada oktobrī 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētas četras laulības. 
Apsveicam jaunās ģimenes!

 Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

            

Sveicam novada jubilārus: Jāni Brišku, Veroniku Tkačiku, 
Andri Sprinci, Genādiju Teļicinu, Leonilu Saņņikovu, 

Andreju Auziņu, Māru Brasliņu, Rihardu Zuti, 
Dainu Grabovsku! 

Vēlam jums veselību un daudzus saulainus gadus!
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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.

Dienas centros

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
Sestdienās plkst. 10.00–12.00 
latviešu sarunvalodas nodarbības.
Sestdienās plkst. 11.00–12.00 
zvaniņu spēles nodarbības.
Otrdienās plkst. 17.00–19.00 
šūšanas nodarbības.
7. novembrī plkst. 8.00 ekskur
sija uz Rundāles pili un Zemgales 
galvaspilsētas Jelgavas apskate, 
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 
apmeklējums un vēstures ekspo
zīciju apskate.
10. novembrī plkst. 16.00 Mār
tiņdienas svinēšana, ticējumi, 
radošas aktivitātes – gaiļa dekoru 
pagatavošana.
11. novembrī – Lāčplēša diena. 
Plkst.16.00 „Radošā darbnīca” –  
stikla glāžu un trauku dekorē
šana dekupāžas tehnikā, svecīšu 
iedegšana pašu dekorētos trau
kos, pieminot Latvijas brīvības 
cīnītājus.
14. novembrī plkst. 13.00 glez
niņu veidošana ar balonu un krā
sām.
17. novembrī plkst. 17.00 Lat
vijas Republikas Proklamēšanas 
dienai veltīts svinīgs pasākums 
un svētku cienasts. 
24. novembrī Stopiņu pamatsko
lā brīvprātīgie jaunieši no Spāni
jas Džesika Himenesa  un Aress 
Merida prezentēs Spāniju un 
programmu „Erasmus +”.
28. novembrī plkst. 13.00 deko
ratīvu rokassprādžu gatavošana.
28. novembrī plkst. 14.00 ad
ventes vainagu gatavošana.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
7. novembrī Cekules dienas cen
tra apmeklētāju ekskursija uz 
Rundāles pili kopā ar Sauriešu 
dienas centra apmeklētājiem.
10. novembrī Lāčplēša dienai 
veltīts „Svecīšu vakars”.
Līdz 17. novembrim dienas cen
trā apskatāma bērnu zīmējumu 
izstāde „Latviešu zīmes”.
28. novembrī – novembra jubi
lāru sveikšana, rotaļas, stafetes, 
viktorīnas.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
No mēneša sākuma līdz 17. no-
vembrim atstarotāju gatavošana.
No 4. novembra trešdienās plkst. 
18.00–20.00 uzsāksim četru 
nodarbību ciklu „Pērlīšu rokas
sprādžu gatavošana”, mācīsimies 
latvju rakstus ievīt skaistās ro
kassprādzēs. Nodarbības vadīs 
A.Dobrjanska.
Novembra otrdienās plkst. 
18.00 turpinās floristikas nodar
bības, vadītāja K.Burkovska.
14. novembrī tematiska pēcpus
diena „Es mīlu tevi, Latvija”.
Otrdienās un ceturtdienās 
plkst. 12.00–13.45  nūjošanas 
nodarbības. Nūjas nodrošina die
nas centrs.
Sestdienu rītos no 9.30 līdz 
14.00  rotu gatavošana no pērlī
tēm, plastikas un citiem materiā
liem.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
No 27. oktobra dienas centra tel
pās skatāma Maijas Brašmanes 
mākslas darbu izstāde – „Starp 
gleznu un fotogrāfiju „Gaismas 
spēles””. Tikšanās ar mākslinieci 
4. novembrī plkst. 17.00.
No 6. novembra piektdienās 
plkst. 16.00 radošās darbnīcas 
bērniem: gatavosimies Mārti
ņiem; atcerēsimies Latvijas valsts 
simboliku; sāksim gaidīt adven
tes laiku. 
Regulāras nodarbības galda te
nisā pieaugušajiem  /laiks  pēc 
vienošanās/.
7. novembrī, uzsākot mūsu valsts 
varoņu piemiņas mēnesi, plkst. 
11.00 dosimies sakopt 1919. gada 
kritušo karavīru Brāļu kapus.
10. novembrī plkst. 16.00 Mār
tiņdienas pasākums – „Es atvēru 
nama durvis, Mārtiņbērnus gai
dīdama...”. Ar kopīgām dziesmām 
un rotaļām sagaidīsim gada tum
šāko laiku.
11. novembrī dienas centrā ie
degsim svecītes varoņu piemiņai, 
lai vakarā kopīgi piedalītos atce
res pasākumā pie Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieriem veltītā piemi
ņas akmens Vālodzēs.
17. novembrī plkst. 16.00 tema
tiska pēcpusdiena Latvijas svētku 
priekšvakarā „Skaista mana tēvu 
zeme”.

LĪčU DIENAS CENTRĀ
Sestdienās:
7. novembrī plkst.16.00 „Gard
ēžu klubiņa” praktiskā darboša
nās „Latviešu ēdieni”. Gatavosim 
(mācīsimies gatavot) kādu tradi
cionālu latviešu ēdienu.
14. novembrī plkst. 18.00 „Lat
viešu filmu vakars”. 
21. novembrī plkst. 14.00 „Mul
tiplikācijas filmu pēcpusdiena 
bērniem”.
28. novembrī plkst. 16.00 „Ra
došā darbnīca” – adventes vaina
gu veidošana.
Līdz 19. novembrim ceturtdie-
nās plkst. 17.00 Stopiņu novada 
finansētais projekts, veltīts Sto
piņu novada jaundzimušajiem, –  
„Labo sapņu spilventiņš” – rado
šās nodarbības, spilventiņu gata
vošana.
Pirmdienās: plkst. 18.00 „Rado
šās nodarbības bērniem”:
2. novembrī – darbs ar krāsām;
9. novembrī – „Mārtiņdiena”;
16. novembrī – Latvijas valsts 
simboli;
23. novembrī – darbs ar plastilīnu;
30. novembrī – Ziemassvētku 
gaidīšanas kalendārs.
Otrdienās: plkst. 17.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.

Dienas centrā apmeklētājiem 
ikdienā ir iespēja ne tikai pieda
līties dienas centra organizētajās 
aktivitātēs, bet arī pavadīt laiku, 
lasot jaunāko „Neatkarīgās Avī
zes” laikrakstu, dažādus žurnā
lus, spēlējot novusu, galda tenisu, 
dažādas galda spēles.

DZĪVNIEKU PATVERSME 
„ULUBELE”, LĪčI, 
Stopiņu novads, 

aicina darbā 
DZĪVNIEKU KOPĒJUS

Darbs pēc slīdošā grafika 
maiņās no 8.30 līdz 18.00 

vai naktsmaiņās
 no 17.30 līdz 9.00.

Parasti 2–3 darba dienas, 
kam seko 2 brīvdienas.

Iespējams vienoties par 
darbu, ņemot mazāku 
maiņu skaitu vai uz 
aizvietošanu.

Prasības:  
• vismaz 18 g.v.;  
• patīk darbs ar dzīvniekiem; 
• vēlams CV un auto 
vadīšanas prasmes.

Interesentus lūdzam zvanīt 
pa tālr. 20203333 vai rakstīt 
ulubele@ulubele.org.

Darbs

17. novembrī plkst. 19.00

Ulbrokas kultūras namā

Latvijas valsts dzimšanas dienai 
veltīts koncerts

un TLMS „Ulbroka” darbu izstāde

Koncertā piedalās Stopiņu novada pašdarbības kolektīvi un
UMMS pedagogi.

Koncerta laikā sveiksim Stopiņu novada 
„Goda Pilsoņus”.

Pēc koncerta – muzikāls groziņu vakars. 
Ieeja brīva! 

Pasākuma dienā kursēs autobuss:
Plkst. 18.00 Cekule
Plkst.18.10 Līči
Plkst. 18.20 Upeslejas
Plkst. 18.30 Saurieši
Plkst. 18.45 – Ulbrokas kultūras nams
Pēc koncerta – autobuss mājupceļam!

„Es esmu Latvija”

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,

Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

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 – Albinu Kokinu un Allu Solu – aizsaulē pavadot.


