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Prieku un cerību Ziemassvētkos!
Jaunajā gadā vēlam daudz radošu ideju, paveicamu darbu un ceļus, 

kas ved uz jauniem sasniegumiem!

2015. gada 17. novembrī Lat-
vijas 97. proklamēšanas ga-
dadienai veltītajā koncertā 
Ulbrokas kultūras namā godi-
nājām Stopiņu novada „Goda 
Pilsoņus”.

Šogad Atzinībai pieteiktie kandi
dāti ir izcilnieki dažādās jomās –  
sadarbībā, mūzikā, izglītībā un 
uzņēmējdarbībā. Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Pum
purs un priekšsēdētāja vietniece 
Vita Paulāne sveica Atzinības saņē
mējus un īsi ielūkojās katra „Goda 
Pilsoņa” dzīves gājumā.

Atzinību saņēma Vija Brū
vere, dzejnieka Pētera Brūvera 
(1954–2011) māte un „Kalēju” 
mājas saimniece. Vijas Brūveres 
vienīgā darbavieta bijusi Filču 
fabrika Stopiņu novadā, pie gub
lāna plucināmām mašīnām, kur 
atbildīgi nostrādāts vairāk nekā 40 
gadu. Gandrīz katru gadu tikusi 
godināta kā darba pirmrindniece. 
Kolēģu vidū bija iecienīta kā dažā
du pasākumu organizatore. Dēls 
Pēters Brūveris audzināts atbildīgi 
un ar izteiktu kārtības izjūtu pret 
darāmajām lietām. Skolas laikā 
(Biķeru pamatskolā) Pēteram 
patikusi publiska uzstāšanās un 
nopietna attieksme pret darbu. 
Tieši atbildība un publiskās uz
stāšanās prasme dēlam mantota 
no mātes. Dzejnieka un atdzejo
tāja Pētera Brūvera un viņa mātes 
Vijas Brūveres vārds cieši saistīts 
ar kultūrvides liecībām Stopiņu 
novadā. Šogad, pēc 19 gadiem, at
kal bija iespēja organizēt Dzejas 
dienas dzejnieka dzimtajās mājās 
„Kalēji”. 11. septembrī „Kalējos”  
viesojās lietuviešu jaunie literāti, 
kas pulcēja daudzus novada iedzī
votājus un Pētera Brūvera dzejas 

cienītājus. Jau divus gadus „Ka
lēju” mājās notiek Bibliotekāru 
dienas, kuras organizē Ulbrokas 
bibliotēka. Šie pasākumi var no
tikt, pateicoties dzejnieka mātes 
Vijas Brūveres, dzejnieka dzīves
biedres un meitu atsaucībai un sa
darbībai ar Stopiņu novada domi. 

Anitu Riekstu Atzinībai izvirzīja 
kolēģi. Anita Rieksta strādā Ulbro
kas Mūzikas un mākslas skolā no 
skolas dibināšanas 1998. gadā. Tie
ši Anita Rieksta ir izveidojusi akor
deona klasi, kuru jau absolvējuši 16 
audzēkņu. Skolotāja katru semestri 
rīko akordeona klases audzēkņu 
koncertus, tā dodot iespēju visiem 
audzēkņiem uzstāties lielākas pub
likas priekšā. Akordeona klases ab
solventi neatstāj savu instrumentu 
novārtā, bet turpina aktīvi muzicēt. 
Jau piecus gadus Ulbrokas kultū
ras namā darbojas pašdarbības ko
lektīvs – akordeonistu ansamblis 
„Akcents” –, kurā muzicē Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas akor
deona klases absolventi, un vadī
tāja ir Anita Rieksta. „Akcents” 
regulāri koncertē, popularizēdams 
Stopiņu novada vārdu tālu aiz Lat
vijas robežām. „Akcenta” mūziķi 
spēlē Baltijas valstu akordeonistu 
orķestra „Baltic Tremolo” sastāvā. 
Anita Rieksta ir cienīta skolotāja 
Latvijas akordeona spēles skolotāju 
vidū. Ar savu iniciatīvu izveidoju
si sadarbību ar Lietuvas Akordeo
nistu asociāciju, regulāri piedalās 
Lietuvas Akordeonistu asociācijas 
rīkotajos vasaras akordeona spēles 
kursos. Šobrīd Anita Rieksta brīva
jā laikā apgūst lietuviešu valodu, lai 
varētu vieglāk sazināties ar kolē
ģiem Lietuvā. Akordeona spēle nav 
vienīgā Anitas Riekstas nodarbe, 
viņa dzied Stopiņu novada jauktajā 
korī „Ulbroka”, kur iesaistījusi arī 

savus ģimenes locekļus. Skolotājas 
Anitas Riekstas darbs ir vainagots 
ar viņas audzēkņu un ansambļu 
izciliem panākumiem Latvijas un 
starptautiskos konkursos. Anita 
Rieksta ir izcila akordeona spēles 
skolotāja, savā darbā iegulda visu 
sirdi un māca mīlēt akordeonu arī 
saviem audzēkņiem.

Skolotāju Gunu Mūriņu Atzinī
bai izvirzīja skolēnu vecāki. Sko
lotājas darbu Guna Mūriņa sākusi 
1975. gadā Rīgas 41. vidusskolā – 
bijusi sākumskolas skolotāja. Kad 
1991. gadā Ulbrokā dibinājās vi
dusskola, Guna Mūriņa bija pirmā 
skolotāja, turklāt sākumposmā mā
cības notika bērnudārza telpās. No 
1992. gada skolotāja sāka strādāt jau 
atvērtajā Ulbrokas vidusskolā un 
par pamatpienākumu uzņēmās sā
kumskolas bērnu skološanu dzīves 
gudrībās. Skolas vadība pamanīja 
skolotājas degsmi, lielo enerģiju, un 
jau 1992. /1993. mācību gadā skolo
tāja sāka pildīt direktora vietnieces 
pienākumus audzināšanas darbā. 
Visus šos gadus skolotāja ir sevi 
veltījusi savam darbam, īpaši savas 

audzināmās klases bērniem un ve
cākiem, arī skolai tiek liela daļa sko
lotājas mīlestības un ikdienas darba. 
Pasākumos akcents tiek likts uz pat
riotisko audzināšanu, kultūrvides 
veidošanu un piederības sajūtas 
veicināšanu savai ģimenei, skolai, 
novadam un valstij. Skolēnu vecāki 
pieteikuma anketā rakstīja: „Uz
skatām, ka skolotāja Guna Mūriņa 
ar savu dedzību, veicot visu skolai 
un novadam, ir paraugs ikkatram 
valsts skolotājam un noteikti mūsu 
novada ļaudīm.”

Novadnieku pieteikts, Atzinību 
saņēma Imants Stirāns, SIA „Get
liņi EKO” valdes priekšsēdētājs 
kopš 2003. gada. Savā darbības 
laikā uzņēmumu ir izveidojis 
kā augsti tehnoloģiski attīstītu 
un videi draudzīgu uzņēmumu. 
„Getliņi EKO” rāda priekšzīmi 
ekoloģiskas atjaunojamās ener
ģijas ražošanā, vides apsaimnie
košanā un kvalitātes uzlabošanā 
Latvijā un Baltijā. Uzņēmums ir 
attīstījies par vienu no lielākajiem 
un modernākajiem zaļās enerģi
jas ražotājiem Latvijā. Ir uzceltas 

ūdens attīrīšanas iekārtas, vecais 
atkritumu kalns pārklāts ar māla 
slāni un iesēta zāle, ko „nopļauj” 
aitu ganāmpulks. Turpmākā at
kritumu noglabāšana notiek šū
nās, tiek veikta gāzes savākšana 
un ražota elektrība. „Getliņi EKO” 
ir uzbūvējis Baltijā modernākās 
siltumnīcas, un šī gada 26. okto
brī tika atklāta atkritumu šķiroša
nas rūpnīca. Daudz tiek strādāts 
pie vides izglītības jautājumiem, 
izveidota infrastruktūra apmā
cībām un ekskursijām par videi 
draudzīgu un ilgtspējīgu saim
niekošanu. No 1998. līdz 2002. 
gadam Imants Stirāns ir bijis 
Saeimas deputāts. No 2009. līdz 
2013. gadam – Stopiņu novada 
domes deputāts. Imants Stirāns 
aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē, 
atbalstot nevalstisko organizāci
ju aktivitātes, ekskursijas novada 
iedzīvotājiem, piedalās pašvaldī
bas infrastruktūras sakārtošanā 
un uzturēšanā Rumbulas ciemā. 
Neatteiks padomu vai palīdzību 
sabiedrības labā. Imants Stirāns ir 
ģimenes vērtību stiprinātājs un ar 
dzīvesbiedri audzina divas meitas. 

Ir patiess prieks, ka katru gadu 
mēs spējam saskatīt, novērtēt un 
pateikt paldies cilvēkiem, kas ir 
mums līdzās un ar savu darbu, 
dzīvi un attieksmi dod pienesumu 
mūsu novadam un Latvijai. 

Pateicamies visiem iedzīvotā
jiem, kas aktīvi iesaistās novada 
dzīvē un attīstībā, un visiem tiem, 
kas spēj novērtēt līdzcilvēku ne
savtīgi paveiktos darbus! Sveicam 
mūsu novada „Goda Pilsoņus”! 

Stopiņu novada 
pašvaldība

Valsts svētku priekšvakarā sveicam Stopiņu novada „Goda Pilsoņus”

No kreisās: Imants Stirāns, Anita Rieksta, Vita Paulāne, 
Jānis Pumpurs, Vija Brūvere, Guna Mūriņa

Balti nāca Ziemassvētki,
Dimantiņus kaisīdami;

Lai tā nāktu katra diena,
Sudrabā mirdzēdama.

/Latv.t.dz./

Stopiņu novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs

2015. gada decembrī

n „Goda Pilsoņu” sveikšanas fotogalerija: 
www.stopini.lv/public/38211.html?t=foto 



Pirmās Adventa nedēļas no-
slēgumā Stopiņu novadā ie-
dedzām gaismiņas Ziemas-
svētku eglītēs septiņos nova-
da ciemos – Ulbrokā, Saurie-
šos, Upeslejās, Saulīšos, Līčos, 
Cekulē un Jaunsišos.

Novada iedzīvotāji, īpaši bērni, ir 
iemīļojuši šo jauko tradīciju. Kat
rā ciemā pie eglītēm mūs sagaidīja 
kupls bērnu un vecāku pulciņš. 

Šogad bērnus priecēja rūķenītes 
Vizbulīte un Rozīte, un bērnu ie
mīļotais animācijas filmu varonis 
Minions. Jautrās dziesmas un mū
zika aicināt aicināja visus griezties 
dejās, doties rotaļās un katrā sir
sniņā sajust īpašo Ziemassvētku 
gaidīšanas prieku. Neiztrūka arī 
saldumi – konfektes un piparkū
kas bija kā patīkams pārsteigums.

Paldies visiem bērniem un ve
cākiem par kopīgi radīto Ziemas

svētku sajūtu novadā! Paldies PA 
„Saimnieks” darbiniekiem par 
krāšņi izrotātajām eglītēm!

 Sirsnīgus un priecīgus visiem 
Ziemassvētkus! Lai Jaunais gads 
mums tikpat piepildīts ar jaukiem 
un sirsnīgiem svētkiem gan nova
dā, gan katrā mājā!

Stopiņu novada pašvaldība

n Fotogalerija:
www.stopini.lv/public/38293.html?t=foto
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11. novembrī visā Latvijā pie-
min un godina latviešu karavī-
ru varonīgās cīņas 1919. gada 
novembrī, kad tika nosargāta 
Latvijas valsts pastāvēšana.

Stopiņos katru gadu notiek daudzi  
Lāčplēša dienas piemiņas pasā
kumi izglītības iestādēs, dienas 
centros un novadā.

Pašvaldības vadītāji devās uz 
piemiņas vietām novadā, lai no
liktu ziedus un aizdegtu svecītes, 

godinot kritušos par Latvijas brī
vību dažādos laikos un dažādu 
varu spaidos.

Vakarā visi tikāmies pie Lāč
plēša ordeņa kavalieru piemiņas 
akmens, kur pulcējās novada ie
dzīvotāji – ģimenes ar bērniem, 
jaunieši un vecākā paaudze. 

Lāčplēša dienā svinīgo zvēres
tu, pievienojoties jaunsardzei, 
nodeva Ulbrokas vidusskolas 
jaunsargu pulciņa jaunie biedri 
un Zemessardzes 19. nodrošinā

juma bataljona jaunie zemessargi. 
Zemessargu veterāni atgādināja 
visiem klātesošajiem par šodienas 
jaunajiem izaicinājumiem, lai no
sargātu un stiprinātu savu valsti.

Ir patiess prieks par bērniem un 
jauniešiem, kuri bija sagatavojuši 
dzeju un dziesmas, par visiem, kas 
atnāca, lai noliktu svecītes un ziedus!

Stopiņu novada pašvaldība

n Lāčplēša diena fotogrāfijās: 
www.stopini.lv/public/38192.html?t=foto

Novembris ir mūsu Latvijas 
dzimšanas dienas mēnesis, un 
mēs svinam to! 

Uzklājam baltu galdautu, aizdedzam 
sarkanbaltsarkanas sveces un svi
nam to! Jo mēs katrs esam Latvija. 
Mūsu ikdienas darbs, mūsu prieki, 
mūsu labsirdība, mūsu iejūtība un 
sapratne citam pret citu ir Latvija! 
Mūsu ģimenes un dzimtas ir Lat
vija! Mūsu mīlestība un uzmanība 
pret saviem bērniem un vecākiem 
ir Latvija! Un mēs svinam Latviju! 

Mūsu Stopiņu novads ir Lat
vija. Un katrs mūsu pašdarbības 
kolektīva dalībnieks ir Latvija. 
Mēs nākam pēc darba – dzie
dam, dejojam, spēlējam, aužam, 
jo mēs citādi nevaram. Mēs mī
lam Latviju. Mīlam caur dziesmu 
un deju, mīlam caur savu sirdi. 
Mēs esam lepni par saviem Sto
piņu novada pašdarbības ko
lektīviem, kuri regulāri priecē 
mūs dažādos koncertos un citos 
pasākumos. Arī 17. novembra 

koncertā piedalījās visi mūsu 
kolektīvi – jauktais koris „Ulbro
ka”, sieviešu koris „Madara”, abi 
vidējās paaudzes deju kolektīvi –  
„Luste” un „Stopiņš” –, senioru 
deju kolektīvs „Ulenbroks”, vokā
lie ansambļi „Ievziedi” un „Sagša”, 
akordeonistu ansamblis „Ak
cents”. Paldies visiem kolektīvu 
dalībniekiem, kuri līdzās ikdienas 
darbam un sadzīviskajām rūpēm 
velta savu laiku, sirdsdegsmi un 
emocijas pašdarbības mākslai, 
lai radītu prieku sev un līdzcilvē

kiem. Mēs esam lepni par katru 
no jums! Paldies mūsu kolektī
vu brīnišķīgajiem vadītājiem un 
koncertmeistariem, kuri allaž ir 
padomājuši par interesantu, kon
certa saturam atbilstošu repertu
āru, enerģētiski stiprinājuši savus 
kolektīvus katram koncertam un 
rūpējušies arī par savu kolektīvu 
vizuālo pievilcību. Paldies, ka jūs 
ne vien mācāt, bet arī vienojat, 
iedvesmojat, iepriecināt un mo
tivējat savus kolektīvus! Paldies 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas pedagogiem par sadarbību 
un koleģialitāti. Paldies mūsu no
vadniekam Ziedonim Ločmelim 
par patriotiskajām dzejas rindām 
un atsaucību koncerta veidošanā. 

Izstāžu zālē koncerta dalībnieku 
un skatītāju acis priecēja fantastis
kie mūsu TLMS „Ulbroka”  darbi. 
Krāsas, audumi, dzijas, dažādas 
faktūras – acīm neaizmirstams 
baudījums un iekšējs lepnums par 
mūsu novada cilvēku sasniegto! 

Mēs esam ceļā uz Latvijas simt
gadi, uz Latvijas simtgades Dzies
mu un deju svētkiem. Un katrs 
no mūsu plašās Stopiņu novada 
pašdarbnieku saimes ir svarīgs 
Dziesmu un deju svētku tradīci
jas pastāvēšanā, katrs no mums ir 
šo svētku daļa. Jo Dziesmusvēt
ki – tās ir mūsu saknes, bet tie ir 
arī mūsu zari debesīs. Tā ir mūsu 
latviskā identitāte, mūsu spēks 
un mūsu mīlestība. Dziesmusvēt
kos pat vairs nav vajadzīgs valsts 
valodas likums, jo mēs visi sevi 
sajūtam vienotus mūsu mazajā 

Latvijā. Mūsu vienīgajā Latvijā. 
Koncerta dalībniekus un skatī

tājus ar uzmundrinošiem vārdiem 
sveica Stopiņu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un 
viņa vietniece Vita Paulāne. 

Svētku koncerts ir izskanējis, un 
Latvijas dzimšanas dienas mēne
sis aizvadīts. Saglabāsim šo svētku 
sajūtu arī turpmāk. Būsim lepni 
par savu Latviju, būsim lepni par 
sevi! Jo mēs esam Latvija. Mēs tevi 
mīlam un svinam, Latvija! 

Inta Kalniņa, Ulbrokas 
kultūras nama vadītāja

n Koncerta fotogalerija: www.stopini.
lv/public/38213.html?t=foto  

Stopiņu novada pašvaldība apsveic novada ilggadējo iedzīvo-
tāju, uzņēmēju, SIA „Ulbroka” vadītāju, Stopiņu novada „Goda 
Pilsoni”, Rotari kluba biedru Aivaru Koktu ar valsts apbalvoju-
ma – Atzinības krusta – saņemšanu!

2015. gada 22. oktobrī Ordeņu kapituls pieņēma lēmumu par nopelniem 
tautsaimniecības un lauksaimniecības attīstībā, īpaši cūkkopības nozares 
saglabāšanā un attīstībā Latvijā, uzņēmējam, SIA „Ulbroka” valdes priekš
sēdētājam Aivaram Koktam piešķirt Atzinības krustu. Svinīgā apbalvo
juma pasniegšana notika 2015. gada 18. novembrī Melngalvju namā.
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Stopiņu novada pašvaldība 
sveic Aivaru Koktu ar valsts 
apbalvojuma saņemšanu!

Lāčplēša diena Stopiņu novadā

Novada eglītes zaigo mirdzošās gaismiņās

Mēs svinam Latviju! Mēs esam Latvija! 



3“tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 11. DeCeMBRiS, 2015.

Sociālā dienesta sēžu protokoli
• Nr.21, 2015. gada 3. novembrī. Izskatīti 59 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā palīdzība 2699,28 EUR (divi tūkstoši 

seši simti deviņdesmit deviņi EUR, 28 centi).
• Nr.22, 2015. gada 17. novembrī. Izskatīti 78 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā palīdzība 4170,59 EUR (četri 

tūkstoši viens simts septiņdesmit EUR, 59 centi).
Protokoli pieejami: http://www.stopini.lv/public/32812.html 

2015. gada 11. novembrī prot. nr. 62
Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Grozījumi Stopiņu novada 

saistošajos noteikumos Nr. 9/10 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”. 

Apstiprināti Stopiņu novada domes saistošie noteikumi „Grozījumi Stopiņu 
novada domes 2012. gada 12. decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/12 „Par 
atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā””.

2015. gada 2. decembrī, prot. nr. 63
Piešķirta vienreizēja pašvaldības palīdzība Ziemassvētkos ģimenēm ar bēr

niem, nosakot:

Sociālā grupa Pabalsta apmērs (EUR) 
vienam bērnam

trūcīgo ģimeņu bērniem 70
Maznodrošināto ģimeņu bērniem 70
Audžuģimenēs ievietotajiem bērniem 70
Aizbildnībā esošajiem bērniem 70
personām ar invaliditāti 
līdz 18 gadiem 70

Ar celiakiju slimiem bērniem 70
Bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās 70

Daudzbērnu ģimeņu bērniem 30

Pabalstus varēs saņemt, sākot ar 2015. gada 8. decembri, saskaņā ar Stopiņu 
novada Sociālā dienesta sniegto informāciju, pēc saraksta vai papildsaraksta, 
ģimenēm (personām), kuras ir piederošas norādītajai sociālajai grupai uz Sto
piņu novada domes lēmuma pieņemšanas brīdi vai ieguvušas attiecīgo sociālās 
grupas statusu līdz 2015. gada 31. decembrim.

Pabalstus izmaksās Stopiņu novada domes kasē vai pārskaitot personas 
norādītajā bankas kontā (pēc personas lūguma). Ja ģimene (persona) pieder 
pie vairākām sociālajām grupām, pabalsts tiek izmaksāts par piederību vienai 
sociālajai grupai.

Piešķirtā pašvaldības palīdzība personai jāizņem gada laikā no pašvaldības 
palīdzības piešķiršanas brīža.

Pamatojums: Stopiņu novada domes 2013. gada 27. novembra Saistošie 
noteikumi Nr.13/13 „Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, 
neizvērtējot ienākumus” 19.3. p. 2013. gada 27. novembra Saistošie noteikumi 
Nr.15/13 „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību 
Stopiņu novadā” 15.2. p.

• Novembrī pašvaldības policijas dar
binieki izbrauca uz 122 iedzīvotāju 
izsaukumiem (t.sk. ģimenes skandāli 
– 3, naktsmiera traucēšana – 2, klai
ņojoši mājdzīvnieki –12, ugunsgrēks).
• Sastādīti 18 administratīvo pārkāpu
mu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu neievērošanu 
sastādīti 3 administratīvo pārkāpumu 
protokoli–paziņojumi.
• Izskatīti 9 fizisku un juridisku per
sonu iesniegumi.
• Par likumpārkāpumu izdarīšanu 
aizturētas un nodotas Valsts polici
jas Salaspils iecirkņa darbiniekiem 3 
personas.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogā
dātas 3 personas alkohola reibumā un 
bez noteiktas dzīvesvietas.
• Nodots Ceļu policijai 1 autovadī
tājs, kas savu spēkratu vadīja alkohola 
reibumā.
• Stopiņu novada pašvaldības poli
cija novembrī vairākkārt ir novē
rojusi, ka tikuši uzlauzti īpašumi ar 
nolūku veikt zādzības. Tā kā daži no 
īpašumiem bija aprīkoti ar signali
zāciju, zagļu guvums nav bijis liels, 
bet diemžēl to nevar teikt par visiem 
īpašumiem. Ir arī bijušas situācijas, 
kad īpašuma saimnieks vai iedzīvotājs 
pārsteidz ļaundarus darbojamies. Va
ram novērot, ka, iestājoties tumšākam 
diennakts laikam, zādzību skaitam ar 
ielaušanos ir tendence pieaugt. Patei

coties iedzīvotāju vērībai, pašvaldības 
policijas rīcībā ir personu apraksti, 
kuras veikušas minētos noziedzīgos 
nodarījumus. Stopiņu novada paš
valdības policija sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanas laikā pievērš pastip
rinātu uzmanību personām, kuras 
atbilst sniegtajam aprakstam, kā arī 
tām personām, kuru rīcība rada aiz
domas par iespējamu likumpārkāpu 
mu.

Pašvaldības policija lūdz Ulbrokas, 
Sauriešu, Upesleju un arī citu ciemu 
iedzīvotājus pievērst uzmanību perso
nām, kuru izturēšanās ir aizdomīga, 
kā arī tām personām, kuras nav kon
krētās mājas iedzīvotāji, bet atrodas 
daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās un 
ar savu izturēšanos rada aizdomas vai 
kā citādi liecina par saviem negodīga
jiem nolūkiem.

Ja jūsu rīcībā ir vēl kāda informācija, 
kas varētu palīdzēt noskaidrot likum
pārkāpējus un novērst līdzīgu notiku
mu atkārtošanos, lūdzam iedzīvotājus 
sniegt informāciju, zvanot uz Stopiņu 
novada pašvaldības policijas dežūrdaļu 
pa tālruni 67910901. Pašvaldības po
licija, izvērtējot katru situāciju, cen
tīsies nekavējoties veikt šo personu 
pārbaudi, lai kopīgiem spēkiem no
drošinātu iedzīvotāju un viņu īpašumu  
drošību. 

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada 

pašvaldības policijas materiālus

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi novembrī

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012. gada 29. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 08/12 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu 
novadā” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumu 25. punktu 
aiz vārdiem „juridiskas personas – 
vienu reizi nedēļā” ar vārdiem:
Atkritumu izvešanas biežums vienu 
reizi mēnesī ir atļauts šādām privāt-
māju vai dvīņu mājas iedzīvotāju 
grupām:
1.1. dzīvesvietā deklarēti tikai pensio-
nāri;
1.2. dzīvesvietā deklarēta viena per-
sona;
Lai 25.1.–25.2. punktā noteiktās ie-
dzīvotāju grupas saņemtu atviegloju-
mu atkritumu izvešanas biežumam, 
pēc iedzīvotāja pieprasījuma Stopiņu 
novada izsniedz izziņu atkritumu 
apsaimniekotājam, un atkritumu ap-
saimniekotājs, saskaņā ar izziņā no-
rādīto, piemēro atkritumu izvešanu 
vienu reizi mēnesī.
2. Saistošo noteikumu grozījumi 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Stopiņu novada domes 

informatīvajā izdevumā „Tēvze 
mīte”. 

Paskaidrojuma raksts 
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
8.panta pirmās daļas 3.punkts no
saka, ka pašvaldība izdod saistošos 
noteikumus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu savā administra
tīvajā teritorijā, nosakot prasības 
atkritumu savākšanai, arī minimāla
jam sadzīves atkritumu savākšanas 
biežumam, pārvadāšanai, pārkrauša
nai un uzglabāšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi paredz precizēt spēkā 
esošos saistošos noteikumus atbil
stoši faktiskajai situācijai. Noteikumi 
nosaka iedzīvotāju grupas, kurām, 
ņemot vērā faktiski radīto atkritumu 
apjomu, atkritumu izvešanas bie
žums ir noteikts ne retāk kā vienu 
reizi mēnesī.

3. Informācija par plānoto projek-

ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu pieņemšana paš
valdības budžetu nepalielinās. No
teikumu izpilde tiks nodrošināta ap
stiprinātā budžeta ietvaros. Papildu 
budžeta izdevumi nav nepieciešami.

4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā būtiski neietekmēs.

5. Informācija par administra- 
tīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” 
un Stopiņu novada domes tīmekļa 
vietnē www.stopini.lv 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes pro
cesā ir ņemti vērā iedzīvotāju ierosi
nājumi.

J.Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs

1. Izdarīt Stopiņu novada pašvaldī
bas 2013. gada 27. novembra sais
tošajos noteikumos „Pašvaldības 
palīdzība Stopiņu novada iedzīvotā
jiem, neizvērtējot ienākumus” šādus 
grozījumus: 
1.1. Papildināt noteikumu II. daļu ar 
24.  punktu šādā redakcijā: 
24. Svētku pabalsts pašvaldības ilg-
dzīvotāju sveikšanai
Sociālais dienests pabalstu piešķir, 
nepieprasot iesniegumu šādās nozī
mīgās dzīves jubilejās:
24.1. 90. gadu dzimšanas dienā – pa
balstu 50,00 euro apmērā, nogādājot 
to personas dzīves vietā
24.2. 95. gadu dzimšanas dienā – pa
balstu 75,00 euro apmērā, nogādājot 
to personas dzīves vietā
24.3. 100. dzimšanas dienā un katrā 
nākamajā dzimšanas dienā – pabal
stu 285,00 euro, nogādājot to perso
nas dzīves vietā;
2. Saistošo noteikumu 24.1. un 24.2. 
punkti stājas spēkā ar 2016. gada 1. 
janvāri.
3. Saistošo noteikumu 24.3. punkts 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Stopiņu novada domes 
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma 
raksts
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Grozījumi Stopiņu novada saistoša
jos noteikumos Nr. 13/13 „Pašvaldī
bas palīdzība Stopiņu novada iedzī
votājiem, neizvērtējot ienākumus” 
(turpmāk – noteikumi) papildina 
saistošos noteikumus ar jaunu palī
dzības veidu – Svētku pabalstu paš
valdības ilgdzīvotāju sveikšanai. 
Stopiņu novada dome vēlas palielināt 
to personu loku, kurām būtu tiesī
bas saņemt pabalstu no pašvaldības 
sakarā ar nozīmīgiem notikumiem 
personas dzīvē.

2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi saistošajos noteikumos 
paredz, ka noteikumi tiek papildināti 
ar jaunu, vienreizēju sociālās palī
dzības veidu – novada ilgdzīvotāju 
sveikšanu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Papildu līdzekļi atbilstoši iesniegta
jam projektam būs nepieciešami. Pēc 

pašvaldības rīcībā esošās informāci
jas šādas personas ir divas, nepiecie
šamais budžeta apmērs gadā 1570,00 
EUR.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodroši
nās Stopiņu novada domes Sociālais 
dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Notikušas konsultācijas ar amat
personām. Saistošo noteikumi grozī
jumi tiks publicēti vietējā informatī
vajā izdevumā „Tēvzemīte” un mājas 
lapā internetā www.stopini.lv.

Sabiedrības līdzdalības veids – in
formācijas publicēšana pašvaldības 
mājas lapā internetā un iesniegto 
priekšlikumu izvērtēšana.  

J.Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

2015. gada 16. septembrī (protokols Nr. 58, p. 2.3.2)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19/15
„Grozījumi 2012. gada 29. februāra saistošajos noteikumos Nr. 08/12

 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 

13. punktu un trešo daļu, „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8. panta pirmās daļas 3. punktu

2015. gada 11. novembrī (protokols Nr.60, p.4.10.)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Stopiņu novada domes 

11.11.2015. lēmumu (prot. Nr.62, p.3.11.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21/15
Grozījumi Stopiņu novada saistošajos noteikumos Nr. 13/13 

„Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”
Izdoti saskaņā ar: LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31. punktu, Ministru kabineta 
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu
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piektDieNA, 11. DeCeMBRiS, 2015.

Stopiņu novada dome 2015. gada 2. decembra sēdē, protokols 
Nr. 63, pieņēma lēmumu „Par Stopiņu novada Dreiliņu, Dzid
riņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju  un  Vālodzes ciemu 
daļu lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publis
kajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, nosakot 
publiskās apspriešanas termiņu no 2015. gada 21. decembra līdz  
2016. gada  21. janvārim.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā 
varēs iepazīties, sākot ar 2015. gada 21. decembri, Stopiņu 
novada domes telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā; dienas centra 

„Līči” telpās un dienas centra „Upeslejas” telpās, Upeslejas 9, 
Stopiņu nov.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2016. gada 11. janvārī plkst. 18.30 
Ulbrokā – Ulbrokas kultūras nama zālē Institūta ielā 1a, Stopiņu 
nov.

Iespējams izteikt mutiskus priekšlikumus apmeklētāju pie
ņemšanas laikos attīstības un plānošanas speciālistei Lindai 
Čakšei, tālr. 67911328.

Priekšlikumus rakstiskā veidā var adresēt Stopiņu novada 
pašvaldībai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu nov., LV2130, 

fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz epastu: 
novada.dome@stopini.lv.

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, 
uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/vai epasta adresi), kā arī 
īpašuma nosaukumu. Iesnieguma veidlapa pieejama novada 
pašvaldības vietnē tīmeklī www.stopini.lv /Attīstība/Sabiedrības 
līdzdalība/ Lokālplānojumu sagatavošana/ Paziņojums par Sto
piņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma 1. redakcijas 
publiskās apspriešanas līdzdalības pasākumiem.

Linda Čakše,  attīstības un plānošanas speciāliste 

Paziņojums par „Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu 
lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

1. pielikums
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.19/12

„Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā”
STOPIŅU NOVADA DOMEI

_________________________________________
_________________________________________

(Juridiskas personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese)

IESNIEGUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai

Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu dalībai sacensībās:
sacensību nosaukums__________________________________________________________________ 

mērogs (vajadzīgo atzīmēt ar X):

Vajadzīgo 
atzīmēt 
ar X

Sacensību mērogs
Naudas, balvas   eUR

piezīmes
1. vieta 2. vieta 3. vieta

Latvijas valsts
(čempionāti,
meistarsacīkstes u.c.)

115 100 90

Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem 
(pieaugušajiem). pieaugušo komandu sporta veida 
dalībniekiem (katram dalībniekam) naudas balvu 
piešķir 50% apmērā no norādītās naudas summas.

Latvijas valsts
(čempionāti, 
meistarsacīkstes,
kausi u.c.)

30 25 15
Naudas balvu piešķir individuālajiem spor-
tistiem (bērniem), bērnu komandu sporta veida 
dalībniekiem (katram dalībniekam).

eiropas starptautiskās 
sacensības

175 145 130

Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem 
(pieaugušajiem, bērniem). komandu sporta veida 
dalībniekiem (katram dalībniekam) naudas balvu 
piešķir 50% apmērā no norādītās naudas summas.

eiropas čempionāti 250 200 180

Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem 
(pieaugušajiem, bērniem). komandu sporta veida 
dalībniekiem (katram dalībniekam) naudas balvu 
piešķir 50% apmērā no norādītās naudas summas.

pasaules čempionāti 430 360 285

Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem 
(pieaugušajiem, bērniem). komandu sporta veida 
dalībniekiem (katram dalībniekam) naudas balvu 
piešķir 50% apmērā no norādītās naudas summas.

olimpiādes 715 570 430

Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem 
(pieaugušajiem, bērniem). komandu sporta veida 
dalībniekiem (katram dalībniekam) naudas balvu 
piešķir 50% apmērā no norādītās naudas summas.

norises vieta, laiks_____________________________________________________________________ 
šādiem mērķiem (vajadzīgo atzīmēt ar X):
o    transporta izdevumiem       EUR_____________ 
o dalības maksai                      EUR_______________________________________ 
o apdrošināšanai                      EUR_______ 
o citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem      EUR_________ .
____________________ (_________________________________________ euro,____ centi) apmērā.
(atbalsta apmērs vārdiem)

Ziņas par finansiālā atbalsta pretendentu: ___________________________
(norādīt individuālā sportista vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi vai sporta komandas 

nosaukumu, tās dalībnieku vārdus un uzvārdus, personas kodus, dalībnieku deklarētās dzīvesvietas adreses)

Pielikumā (atzīmēt ar X):
o sporta sacensību nolikums
oieņēmumu un izdevumu tāme
Dokumenti, kas apliecina sasniegumus sportā iepriekšējā kalendārajā gadā (uzskaitīt un kopijas pievienot pieliku

mā)_________________________________________
____________________________________________________________________________
Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts: (norādīt datumu, apmēru, mērķi, iesniegtās atskaites datumu) __

___________________________________________________________

Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt:   
Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Stopiņu novada domē saskaņā ar Fizisko personu datu aizsar

dzības likuma nosacījumiem.

Datums: ___________________     Iesniedzējs: ____________________ (vārds, uzvārds, paraksts)

2015. gada 11. novembrī (protokols Nr.62, p.5.4.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22/15
Grozījumi Stopiņu novada domes 2012. gada 12. decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/12 „Par atbalsta sniegšanu sporta veici-

nāšanai Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā arlikuma „Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Stopiņu novada pašvaldī
bas 2012. gada 12. decembra saisto
šajos noteikumos „Par atbalsta snieg
šanu sporta veicināšanai Stopiņu no
vadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu II daļas 4. 
punktu šāda redakcijā:

Finansiālais atbalsts dalībai sporta 
sacensībās individuālajiem sportis-
tiem un sportistu komandām pare-
dzēts: transporta izdevumiem, dalības 
maksai, apdrošināšanai un citiem ar 
dalību 2 sporta sacensības saistītiem 
izdevumiem. Pretendēt uz finansiālā 
atbalsta piešķiršanu var juridiska per-
sona, iesniedzot dokumentus – ziņu 
un informācijas precizēšanai (notei-
kumu 6. punkta noteiktajā kārtībā).
1.2. Izteikt noteikumu II daļas 5.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

līdz EUR 160 (viens simts sešdes-
mit euro) individuālajam sportistam, 
startējot komandas sastāvā, ja ko-
mandai iepriekšējā kalendārā gada 
laikā bijuši sasniegumi Latvijas re-
ģionu un valsts nozīmes sacensībās –  
iegūtas no 1. līdz 3. vietai; ja koman-
dai, pārstāvot Latvijas valsts izlases 
komandu, iepriekšējā kalendārā gada 
laikā bijuši sasniegumi starptautiskas 
nozīmes sacensībās (piemēram, Pa-
saules čempionāts, Eiropas čempio-
nāts, atklātie valsts (Open) čempio-
nāti, Pasaules kauss, Eiropas kauss un 
tml.) – iegūtas no 1. līdz 15. vietai.
1.3. Izteikt IV daļas 11. punktu šādā 
redakcijā:

Naudas balvu vienu reizi gadā pie-
šķir par augstāko sasniegumu sporta 
sacensībās, kuras notikušas iepriek-
šējā gada ietvaros. Individuālais 
sportists vienlaicīgi var pretendēt 
uz naudas balvu arī par sasniegu-
miem, kurus ieguvis pašvaldības 
sporta komandā.
1.4. Izteikt IV daļas 14. punktu šādā 
redakcijā:

Naudas balvu trenerim, ja viņa 
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu no-
vada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, vai gadījumos, kad Dar-
ba devējs ir Stopiņu novada pašval-
dības iestāde, vai ir noslēgts līgums 
par pašvaldības sporta komandas 
vai pašvaldības administratīvajā 
teritorijā deklarēto iedzīvotāju – in-
dividuālo sportistu, sporta treniņu, 
apmācību, nodarbību organizāciju, 
piešķir 100% (viens simts procentu) 
apmērā no balvas, kas piešķirta vie-
nam viņa trenētajam individuālajam 
sportistam vai sporta komandai par 
augstāko sasniegumu, un trenera tie-
sības strādāt attiecīgajā sporta jomā 
apliecina normatīvajos aktos noteik-
tas kompetentas institūcijas izdots 
dokuments.
2. Saistošo noteikumu pielikumu  

Nr. 1 „Iesniegums pašvaldības fi
nansiālā atbalsta saņemšanai” izteikt 
jaunā redakcijā saskaņā ar saistošo 
noteikumu pielikumu nr. 1. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 
2016. gada 1. janvāri.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījumi Stopiņu novada saistošajos 
noteikumos Nr. 19/12 „Par atbalsta 
sniegšanu sporta veicināšanai Stopi
ņu novadā” (turpmāk – noteikumi) 
nosaka sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvu apmērus, lai nodroši
nātu sabiedrības vajadzības novada 
administratīvajā teritorijā, papildina 
un precizē līdzšinējos noteikumus par 
atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai 
Stopiņu novadā.

2. Projekta nepieciešamības pama-
tojums.
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis 
ir veicināt novada iedzīvotāju veselī
gu dzīvesveidu un sportu, nodrošinot 
tam labāku finansiālu atbalstu.

Saistošo noteikumu grozījumi no
saka naudas balvas palielinājumu, 
pretendenta un saņēmēja pienākumus 
un tiesības.

Saistošo noteikumu grozījumi pa
redz arī apstiprināt finansiālā atbalsta 
saņemšanas, iesniegumu formu pa
pildinājumu, lai atvieglotu personām 
veicamās administratīvās procedūras 
finansiālā atbalsta pieprasīšanai.

3. Plānotā projekta ietekme uz paš-
valdības budžetu.
Saistošo noteikumu projekts paredz 
piešķirt sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvas no novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, tādēļ noteikumu 
izpildei ir finansiāla ietekme uz paš
valdības kārtējā gada budžetu.

4. Uzņēmējdarbības vide pašvaldī-
bas teritorijā.
Saistošo noteikumu īstenošanai ne
tiek prognozēta ietekme uz uzņēmēj
darbības vidi novada administratīvajā 
teritorijā, sekmējot saimniecisko dar
bību un veicinot nodarbinātību.

5. Administratīvās procedūras 
un konsultācijas ar privātperso- 
nām.
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” 
un Stopiņu novada domes tīmekļa 
vietnē www.stopini.lv. Saistošo notei
kumu grozījumi papildina un precizē 
līdzšinējo kārtību par atbalsta snieg
šanu sporta veicināšanai Stopiņu  
novadā.

J.Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs
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Oktobra nogalē Stopiņu nova-
da vokālais ansamblis „Sagša” 
svinēja savu skaisto 40 gadu ju-
bileju. Rotājušās skaistām, krā-
sainām šallēm, smaidīgas un 
priecīgas ansambļa dalībnie-
ces vadītājas Birutas Derumas 
vadībā sveica savus klausītājus 
ar brīnišķīgu svētku koncertu. 

Dažas dziesmas izskanēja kopīgi 
ar Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas jaunāko klašu vokālo 
ansambli. Zīmīgi, ka tajā dzied arī 
dažu „Sagšu” dziedātāju mazmeitas. 
Patiess prieks, ka dziesmas mīlestība 
arī mūsdienās tiek pārmantota vai
rākās paaudzēs. 

Koncertā piedalījās un ar ska
nīgām dziesmām jubilāres sveica 
VEF kultūras pils vīru vokālais 
ansamblis Viļņa Salaka vadībā, kā 
arī Limbažu novada senioru vīru 
vokālais ansamblis „Vecie ozoli” 
Vitauta Liepiņa vadībā. 

Koncerta laikā sirsnīgi tika 
sveiktas arī ansambļa bijušās 
dziedātājas. Dziedot dziesmu 
„Vēji aizpūš gadus”, visas „Sagšas” 

apvienojās kopīgā skanējumā. Ar 
klusuma brīdi tika pieminētas nu 
jau mūžībā aizgājušās „Sagšu” 
dziedātājas – Prīma Lukina un 

Mārīte Jevsejeva.
Koncerta programma bija izvei

dota ļoti plaša un daudzveidīga. 
Skanēja dziesmas par atmiņām, 

par mīlestību, par jautrību un par 
Latviju.

Koncerta izskaņā jubilāres mī
ļi sveica Stopiņu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs. 
Dziedātājām Hermīnei Rečai un 
Elgai Gotfridsonei tika izteikta 
īpaša pateicība par dziesmota
jiem svētkiem un ikdienu vokālā 
ansambļa „Sagša” sastāvā. 

Koncerts izvērtās kā muzikāli 
bagāts, emocionāli piesātināts un 
daudzkrāsains notikums Stopiņu 
novada kultūras dzīvē. Vēlreiz svei
cam „Sagšas” un ansambļa vadītāju 
Birutu Derumu skaistajā, dziesmām 
caurvītajā jubilejā! Lai dziesmu pūrs 
arī turpmāk tikpat bagātīgs un 
dziesmas mīlestība turpina plaukt 
savā krāšņumā! 

Inta Kalniņa, Ulbrokas 
kultūras nama vadītāja 

n Fotogalerija: www.stopini.lv
public/38169.html?t=foto 

„Sagšas” kopā ar jums nu jau 40 gadu! 

Novembrī darbu novadā uz-
sākuši brīvprātīgie jaunieši no 
Portugāles un Spānijas. Eiropas 
jauniešu mobilitātes program-
mas „Erasmus+” ietvaros tiek 
īstenots projekts „Volunteer 
4 DC”, pateicoties kuram šiem 
jauniešiem ir iespēja pieda-
līties Stopiņu novada norisēs.

Mūsu novadā gandrīz gadu dzīvos 
un strādās 4 jaunieši, kas savu ik
dienas darbu veiks novada dienas 
centros Upeslejās, Līčos, Ulbrokā 
un Sauriešos. Viņu uzdevumos 
ietilpst atbalsta sniegšana dienas 
centru radošajās norisēs un da

lība ikdienas darbā ar vietējiem 
bērniem un jauniešiem.

Novembra sākumā spāņi Hesi 
un Ares un portugāļi Gonsalo un 
Dinko piedalījās Sauriešu dienas 
centra organizētajā ekskursijā uz 
Rundāles pili.

9. novembrī brīvprātīgie jaunie
ši tikās ar novada domes pārstāv
jiem, dalījās pirmajos iespaidos 
par uzņemšanu un vidi novadā, 
turklāt izrādīja patiesu interesi 
par novada un apkārtnes vēsturi, 
kā arī vēlmi to uzturēšanās laikā 
tuvāk izzināt.

Gita Getaute-Šveicare, 
jaunatnes lietu speciāliste 

No kreisās: Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pum-
purs, brīvprātīgie jaunieši – Džesika, Ares un Gonsalo, priekš-
sēdētāja vietniece Vita Paulāne, Stopiņu novada jaunatnes lie-
tu speciāliste Gita Getaute-Šveicare.

Projekta ietvaros tika izstrādāts tehniskais pro-
jekts, kura ietvaros:
• rekonstruēts un pārbūvēts ūdens rezervuārs;
• rekonstruēts ūdens rezervuāra pieslēgums pie 
ūdensvada;
• izbūvētas divas ūdens ņemšanas vietas;
• tamponētas (likvidētas) trīs esošās artēziskās akas;
• rekonstruētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas;
• sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija.

Izbūvēts/rekonstruēts centralizētais ūdens-
vads: Upesleju, Spāres un Burtnieku ielā ar kopējo 
tīklu garumu 2732 m.

Izbūvēti/rekonstruēti centralizētie kanalizācijas 
tīkli, tajā skaitā spiedvads: Upesleju un Spāres ielā 
ar kopējo tīklu garumu 2483 m.

projekta mērķi un ieguvumi: 
• sakārtot Sauriešu un Upesleju ciemu ūdenssaimnie-
cības sistēmu;
• nodrošināt atbilstošu dzeramo ūdeni; 

• nodrošināt komunālo notekūdeņu attīrīšanu;
• infiltrācijas līmeņa samazināšana; 
• samazināt ūdens zudumus; 
• samazināt vidē novadīto piesārņojumu;
• paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti.

projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu no-
vada Upesleju ciemā” (Nr. 3Dp/3.4.1.1.0/13/ApiA/
CFLA/133) līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma 
saņēmējs šī projekta ietvaros ir pA „Saimnieks”. projekta 
tehnisko, administratīvo un finanšu vadības uzraudzī-
bu nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

PA „Saimnieks” 

Sakarā ar jaunbūvējamā apļa atvēršanu autoceļu p4 
Rīga–Ērgļi un p5 Ulbroka–ogre krustojumā no 26. no-
vembra ir mainīta satiksmes organizācija.

Īpašu uzmanību satiksmes izmaiņām aicinām pie-
vērst skolēniem un skolēnu vecākiem! turpmāk Ul-
brokā skolēnu autobusa pirmā pietura, braucot 
virzienā uz Ulbrokas vidusskolu, būs pretī Stopiņu 
novada domei, nosaukums „institūts”. Mājupceļā no 
skolas skolēnu autobusa pēdējā pieturvieta Ulbrokā 

būs pie kafejnīcas „pie kamīna”, pieturas nosaukums 
 „institūts”.

Līdz ar jaunā satiksmes apļa atvēršanu ir likvidē-
ta autobusa pietura „Ogres pagrieziens” abos vir-
zienos, kas atradās pie Institūta ielas 4. Turpmāk pa 
šo ceļu skolēnu autobusi nekursēs.

Uzmanību tiem, kas izmanto sabiedrisko trans-
portu, jo ir mainītas sabiedriskā transporta pietur-
vietas! Aicinām iepazīties ar jauno satiksmes orga-

nizācijas shēmu: www.stopini.lv/public/38220.html. 
iedzīvotāji ir uzdevuši jautājumus par apļa apgais-

mojumu. Latvijas Valsts ceļi informē, ka apgaismojums 
projektā ir paredzēts, bet tas tiks izbūvēts 2. kārtā  
2016. gada maijā vai, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, āt-
rāk, kā arī tiks izbūvēti satiksmes organizācijas shēmā 
paredzētie gājēju pagaidu celiņi.

Stopiņu novada 
pašvaldība

Paziņojums par „Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma” 
pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un  

sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Stopiņu novada dome 2015. gada 2. decembra sēdē, protokols Nr. 63, pieņēma lēmumu „par Stopiņu nova-

da Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu daļu lokālplānojuma pilnveidotās 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, nosakot publiskās apsprie-
šanas termiņu no 2015. gada 21. decembra līdz 2016. gada 21. janvārim.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā varēs iepazīties, sākot ar 2015. gada 21. decembri, 
Stopiņu novada domes telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā; Sauriešu dienas centrā Burtnieku ielā 7-1A, Sauriešos.

tikšanās ar iedzīvotājiem 2016. gada 11. janvārī plkst. 17.00 Sauriešu dienas centrā Burtnieku ielā 7-1A, 
Sauriešos, Stopiņu nov.

iespējams izteikt mutiskus priekšlikumus apmeklētāju pieņemšanas laikos attīstības un plānošanas speciālis-
tei Lindai Čakšei, tālr. 67911328.

priekšlikumus rakstiskā veidā var adresēt Stopiņu novada pašvaldībai institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu nov., 
LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta ad-
resi), kā arī īpašuma nosaukumu. iesnieguma veidlapa pieejama novada pašvaldības vietnē tīmeklī www.stopini.lv / 
Attīstība/Sabiedrības līdzdalība/ Lokālplānojumu sagatavošana/ paziņojums par Stopiņu novada Sauriešu cie-
ma daļas lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas līdzdalības pasākumiem.

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste 

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

Par satiksmes organizācijas izmaiņām Ulbrokā, autoceļu P4 un P5 krustojumā

Šoruden mūsu novadā darbu 
uzsākuši četri brīvprātīgie jaunieši
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Bija liels prieks jau otro ga-
du sanākt kopā Ulbrokas vi-
dusskolas skolēnu dziesmu 
konkursā – sadziedāšanās 
pasākumā „Izdziedi Latviju”, 
kurš veltīts Latvijas dzimša-
nas dienai, šogad ar devīzi 
„Latviešu filmu dziesmu burvī- 
ba”. 

Šajās svētku dienās mēs daudz 
runājam par patriotismu. Patrio
tisms nebūt nav tikai piesprausta 
sarkanbaltsarkana lentīte pie krū
tīm vai krastmalā noskatīts salūts. 
Patriotisms mājo mūsu sirsniņās, 
mūsu līdzdalībā Latvijas ikdie
nas dzīvē, mūsu zināšanās par 
Latvijas vēsturi un tās kultūras 
vērtībām. Viena no atpazīstamā

kajām Latvijas kultūras vērtībām 
noteikti ir dziesma. 

Šogad kopīgi ielūkojāmies ne 
tikai latviešu dziesmu pūrā, bet 
atsaucām atmiņā arī skaistākās, 
iemīļotākās latviešu filmas, kuras 
nav iedomājamas bez mūzikas, 
dziesmām, – 1.–5. klases skolēni 
savu mīļāko dziesmu izvēlējās no 
latviešu multiplikācijas filmām, 
6.–12. klases – no latviešu māk
slas filmām. Skolā 13. novembra 
pēcpusdiena izvērtās par brīniš
ķīgu muzikāli teatrālu pasākumu, 
kurā 4 stundu garumā varēja no
skatīties 31 aizraujošu, oriģinālu, 
sirsnīgu priekšnesumu. Skanēja 
dziesmas no tādām iemīļotām 
multiplikācijas filmām kā „Mā
konītis un Mākonīte”, „Neparastie 

rīdzinieki”, tika atsaukts atmiņā 
arī raidījums „Miedziņš nāk” ar 
savu jauko ikvakara multenīti, 
kuru bija iemīļojuši 80. gadu bēr
ni, velnišķīgi enerģiska dziesma 
skanēja no mūzikla „Velniņi”, kā 
arī liriski sentimentālā Imanta 
Kalniņa dziesma „Piena ceļš”, pa
mācošā dziesmiņa no 70. gados 
uzņemtās multiplikācijas filmiņas 
„SISIDRA” un daudzas citas. Bet 
laikam vispopulārākā mazo izpil
dītāju vidū bija Renāra Kaupera 
dziesmiņa „Joka pēc – alfabēts” –  
tā izskanēja kā himna, jo to tik 
aizrautīgi, sirsnīgi izpildīja pilnīgi 
visi zālē klātesošie. Dziesmu izvēle 
no latviešu mākslas filmām aiz
sniedzās pat tālajos pagājušā gad
simta 30. gados, izskanot dziesmai 

no leģendārās pirmās latviešu 
pilnmetrāžas mākslas filmas 
„Zvejnieka dēls” – „Laša kundze”. 
Vispopulārākās Ulbrokas vidus
skolas skolēnu vidū bija dziesmas 
no 20. gs. 70.–80. gados uzņem
tajām filmām – „Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā”, „Elpojiet dziļi”, „Vella 
kalpi”, „Vella kalpi vella dzirnavās”, 
„Vajadzīga soliste”, „Īsa pamācība 
mīlēšana” u.c. – līdz mūsdienu 
populārā TV seriāla „Ugunsgrēks” 
izpildītajām dziesmām. 

Konkursā izpildīto latviešu fil
mu dziesmu burvību vērtēja žū
rija: muzikālo sniegumu – Andris 
Balodis – ne tikai mūzikas skolo
tājs, bet arī mūziķis, komponists, 
aranžētājs, cilvēks, kurš visu savu 
sirdi velta mūzikai, Zane Pilsne

niece – ne tikai matemātikas sko
lotāja, bet arī diriģente, flautiste, 
Zanda Pelše – ne tikai latviešu 
valodas skolotāja, bet arī dziedāt 
mīlošs cilvēks, kas savu brīvo lai
ku velta, dziedot Ulbrokas jaukta
jā korī, teatrālo sniegumu – mūsu 
fanātiskā, talantīgā teātra pulciņa 
vadītāja Kristīne Plūme, skatu
visko kustību skaistumu – Antra 
Vilmane – aizrautīgā, enerģiskā 
deju kolektīva „Pastalnieki” vadī
tāja un VPDK „Stopiņš” dejotāja. 
Par mūzikas skanējumu un vi
deomontāžu rūpējās mūsu skolas 
neaizvietojamais datorspeciālists 
Juris Budencovs. Žūrijai bija ļoti 
grūti izšķirties par nominācijām, 
kuras piešķirt katram izpildīju
mam – tik krāsaini, koši, radoši, 
aizraujoši tie bija. Tika piešķirtas 
nominācijas gan atraktīvākajam, 
gan aizkustinošākajam, gan ape
tītlīgākajam, gan muzikālākajam, 
gan dejiskākajam un vēl daudzas 
citas nominācijas, kas raksturoja 
katru konkrēto uzstāšanos. 

Pēc pasākuma mēs katrs bijām 
ieguvēji – kļuvuši bagātāki, sta
rojošāki, smaidīgāki, pieredzes 
bagātāki, jo ne katru dienu un 
ne katram ir iespēja ikdienā uz
kāpt uz skatuves, uzdrīkstēties, 
pārvarēt kautrību, mulsumu un 
saprast, ka nekas nav neiespē
jams, ja ir vēlme, ja ir vēlēšanās 
dāvāt prieku sev un citiem. Mēs 
kopā radījām skaistus svētkus un 
neaizmirstamu dāvanu Latvijai  
97. dzimšanas dienā!

Iveta Siliņa, pasākuma 
„krustmāte”, skolotāja

Mūsu PII „Pienenīte” aktīvi tur-
pina piedalīties Ekoskolu pro-
jektā arī 2015./2016. mācību 
gadā. Ekoskolas projekta ie-
tvaros esam jau paveikuši da-
žādas aktivitātes. Šogad aktīvi 
piedalījāmies Ekoskolas pro-
jekta Rīcības dienās.

Ekoskolu Rīcības dienas – tā ir 
nedēļu ilga globāla mēroga akcija 
vides aizsardzībā ieinteresētajām 
skolām, kurā ik gadu visā pasaulē 
piedalās vairāk nekā desmit mil
joni bērnu. Rīcības dienas notika 
no 2. līdz 8. novembrim, un gan 
Latvijā, gan pasaulē šajā laikā no
risinājās dažādi pasākumi, kas bija 
veltīti šī gada vides aizsardzības 
notikumam – ANO klimata 
pārmaiņu konferencei.

Kampaņas mērķis ir parādīt 
pirmsskolniekiem, skolniekiem 
un apkārtējai sabiedrībai, kā ie
spējams iesaistīties globālās prob
lēmas risināšanā ar vietēja mēroga 
rīcībām. 113 izglītības iestāžu, arī 
mūsu PII „Pienenīte”, Latvijā bija 
sagatavojušas dažādas aktivitātes –  
radošās darbnīcas, zibakcijas, in
formējošus pasākumus, ar kuriem 

pievērsa uzmanību klimata pār
maiņām un demonstrēja to cēlo
ņu saikni ar mūsu dzīvesveidu un 
ikdienas izvēlēm.

Rīcības dienu ietvaros PII „Pie
nenīte” sagatavošanas grupu bērni 
kopā ar skolotājām un Ekosko
las koordinatorēm devās ārpus 
bērnudārza teritorijas ar plakā
tiem  aicināt apkārtējo sabiedrību 
pievērst uzmanību klimata pār
maiņām un aptaujāja Stopiņu no
vada iedzīvotājus par to, ar kādu 
transporta veidu viņi pārvietojas. 
Devāmies izglītojošā gājienā no 
PII „Pienenīte” līdz Stopiņu no
vada domei, kur mūs sagaidīja 
domes pārstāvji. Bērni ar domes 
pārstāvjiem diskutēja un dalījās 
savās zināšanās par to, kā taupīt 
ūdeni, elektrību, kā šķirot atkri
tumus u.tml.

Bērni bija zinoši, jo skolotā
jas ar bērniem bija pārrunājušas 
šādas tēmas: atkritumi, ūdens, 
veselīgs dzīvesveids. Katra grupa 
bija izzinājusi katru tēmu, un bēr
niem radās izpratne , kā jātaupa 
ūdens, kā jāšķiro atkritumi, ka 
tie jāmet konkrētajos konteineros 
u.tml. Bērni kopā ar skolotājām 

bija sagatavojuši izglītojošus un 
pārdomām rosinošus plakātus: 
„Elpo tīru gaisu!”, „Domā zaļi!”, 
„Nemēslo!”, „Brauc ar sabiedris
ko transportu!”, „Pārvietojies ar 
divriteni!”, „Taupi ūdeni!”, „Gaiss, 
ko elpojam, ir mūsu bagātība, ne
piesārņo to!” u.c. Bērni labprāt 
dalījās savās zināšanās ar satik
tajiem Ulbrokas iedzīvotājiem un 
aicināja tos „domāt un dzīvot zaļi”.

Atgriežoties PII „Pienenīte”, 
visi gājiena dalībnieki bija gan

darīti par padarīto. Tā bija jauna 
pieredze bērniem un iespēja iz
stāstīt savas zināšanas Stopiņu 
novada iedzīvotājiem.

Rīcības nedēļas ietvaros mūsu 
PII „Pienenīte” notika viktorīna 
starp mūsu iestādes lielākajiem – 
sagatavošanas grupas – bērniem 
„Ko es zinu par transportu”. Vik
torīnu vadīja skolotājas Diāna 
Škutāne un Edīte Fiļimonova.

9. novembrī pie mums vieso
jās Ulbrokas vidusskolas skolēnu 

Ekopadomes pārstāves ar izzinošu 
lekciju „Ķērpji – gaisa kvalitātes 
indikatori”.

Savukārt 27. novembrī mūsu 
iestādē notika ikgada zīmēšanas 
festivāls. Šogad festivāla tēmu 
sasaistījām ar Ekoskolas projek
ta gada tēmu – transports. Pēc 
Ekorūķu ierosinājuma bērni zī
mēja pašu izdomātus, dabai drau
dzīgus elektrotransportus.

Patiess prieks un lepnums par 
Ekoskolas aktivitātēm ražīgo no
vembri PII „Pienenītē”. Prieks par 
bērnu un skolotāju vēlmi, degsmi 
un ieinteresētību darboties un 
izmēģināt savas prasmes dažādās 
aktivitātēs.

Sirsnīgs paldies visām skolo
tājām, Ekopadomei, skolotāju 
palīgiem un bērnu vecākiem par 
radošajām idejām un atbalstu.

Santa Šika un Evija Kubile, 
ekoskolas koordinatores 

Latviešu filmu dziesmu burvība

PII „Pienenīte” sagatavošanas grupu bērni piedalās Ekoskolas projekta Rīcības dienās



jauno paaudzi lasīt, kopt valodu, 
apmeklēt bibliotēkas, interesēties 
par latviešu literatūru. Apsveikt Lat
vijas iedzīvotājus un Latvijas valstij 
piederīgos visā pasaulē mūsu valsts 
deviņdesmit septītajā dzimšanas 
dienā ar tematisku videosveicienu, 
atgādinot, ka ikviens no mums ir 
svarīgs Latvijai. 97 pirmklasnieki, 
97 grāmatas un kopīgi izveidots ap
sveikums mūsu valstij.

Ilgtermiņa mērķis ir dokumen
tēt Latvijā dzīvojošus pirmklas
niekus un grāmatas, kas simbolizē 
97 gadus Latvijas vēsturē. 

Kristīne Cimdiņa, 
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

n Visi videoapsveikumi – „Latvijai 94! 
Gadi”, „Latvijai 95! Darbs”, „Latvijai 96! Ro-
bežlīnija” –, kā arī šī gada, skatāmi:
www.youtube.com/watch?v=bIUTe7cagI
Q&list=PLwm9jvbQre3dIwMzo332_cRZ-
BT1yzidXj.”
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Oktobra sākumā Sauriešu bib-
liotēku uzrunāja radošās gru-
pas „HansaMedia” pārstāve, 
stāstot par ideju, kas tiek reali-
zēta kopš 2012. gada – veidots 
apsveikums Latvijai. 

Šī gada ideja – „Latvijai 97! Vār-
di” – apsveikums, kas tika veidots, 
97 pirmklasniekiem lasot tekstu 
no 97 izdotām grāmatām, kas 
hronoloģiski izdotas no 1918. līdz 
2015. gadam. Grāmatas no katra 
gada izvēlējās Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, tās tika paņemtas no 
„Gaismas pils” un  tika braukts uz 
97 bibliotēkām visā Latvijā, kur 
pirmklasnieki lasīja rindkopu no 
kādas grāmatas. No dažādiem vār
diem, kas izlasīti, rakstnieks Pauls 
Bankovskis izveidoja apsveikumu, 

kas skan kā stāstiņš–pantiņš, ko 
radījuši 97 pirmklasnieki dažādās 
Latvijas bibliotēkās.

Matīss Dirvēns godam pārstāvē
ja Stopiņu novadu Sauriešu biblio
tēkā, lasot rindkopu no 2001. gadā 
izdotās A.Kolberga grāmatas „Rīga 
kājāmgājējiem”. Paldies par atsaucī
bu Matīsam un viņa ģimenei!

Apsveikuma video pirmizrāde 
notika 11. novembrī LTV1 rai
dījuma „Panorāma” noslēgumā. 
Video pieejams: https://www.you-
tube.com/watch?v=JVINarP9fBk.

Par projektu (no „Hansa Media” 
grupas materiāliem):

2015. gadā šo videoapsveikumu 
radošā grupa vēlējās veidot kā vel
tījumu latviešu literatūrai, valo
dai, grāmatniecībai, bibliotēkām 
un pirmklasniekiem. „Latvijai 

„Latvijai 97! Vārdi”

Novembris Gaismas internāt-
pamatskolā aizritējis, aktīvi 
darbojoties gan skolēnu mā-
cību uzņēmumā „Dzītars”, gan 
gatavojot dažādus eksponā-
tus izstādēm aušanas darbnī-
cā, gan veidojot pašiem savu 
Adventa kalendāru, kas visu 
decembri priecēs ikvienu sko-
las foajē. 

Mūsu valsts 97. dzimšanas dienu 
esam sagaidījuši ar gandarījumu 
par labi paveiktiem darbiņiem, kas 
iepriecina gan bērnu vecākus, gan 
skolotājus. 11. novembrī pēc svinī
gā pasākuma skolas zālē devāmies 
aizdegt piemiņas svecītes skolas 
laukumā pie valsts karoga. 

Šajā mācību gadā Gaismas in
ternātpamatskolā aktīvi darbo
jas skolēnu mācību uzņēmums 

„Dzītars”. Šī gada 6. novembrī tas 
piedalījās skolēnu mācību uzņē
mumu Mārtiņdienas reģionālajā 
gadatirgū Olainē. Gaismas skolas 
skolēnu mācību uzņēmums „Dzī
tars” ieguva nominācijas – „Labā
kais stends”; „Sociāli atbildīgākais 
uzņēmums”; „SMU „Dzītars” – 
vissirsnīgākais SMU” un „Swed
bank” simpātiju balvu.

13. novembrī Olimpiskajā centrā 

Rudens skarbie vēji norimst 
kailajos kokos. Kāda vientuļa 
lapa aizlido debesīs un klusi 
atgriežas uz pelēkās zemītes. 
Kaut kur tumsā atmirdz sve-
cīšu gaismas un sarkanbalt-
sarkanā karoga krāsas. Tam 
blakus ar trim zeltītām zvaig-
znēm uz zila fona rotājas Sto-
piņu novada karogs. 

Latvijas dzimšanas dienai veltītajā 
koncertā Ulbrokas kultūras namā 
skaisti un darbīgi cilvēki ir sapul
cējušies, lai vērtētu padarīto. Dejas 
griež virpulī, kora dziesmu burvī
gums silda sirdis, dzeja un mūzika 
iedvesmo. Prieks, ka visās paaudzēs 
Stopiņu novadā mājo mīlestība uz 
rokdarbiem, dejotprieks, dziedāt
prieks, spēja muzicēt un radīt dzeju.

Visam pa vidu rotājas tautas lie
tišķās mākslas studijas „Ulbroka” 
un Gaismas internātpamatskolas 
rokdarbnieku un audēju čaklo ro
ku darinājumi. Izstāžu zāles logos 
zaigo Līgas Kurzemnieces pavasa
ra ziedu noskaņās tamborētais la
kats. Latvijas 97. dzimšanas dienas 
svētku noskaņu un īstu piederību 
Latvijas patriotu saimei rada Bai
bas Kurzemnieces Lielvārdes jostu 
rakstos adītās šalles un Zentas Dī
ces Latvijas karoga krāsu noskaņās 
austā sega. Latvijas mežu un tīrumu 

ritmos rotājas Zentas Bergas zaļi 
brūnās segas un lakati. To raksti ir 
kā kārtīgi nokopti rudzu lauki un 
pavasara sējumi. Tam blakus skais
tās un smalkos rakstos adītās šal
les, kuras sildīs rudens un ziemas 
vakaros. Turpat arī Ingas Putānes 
ļoti gaumīgi austā šalle, kura atmiņā 
atsauc Mārtiņrožu piepildītos dār
zus un debesmannu kārumnieku 
saldajā ēdienā. Kā gaistoša migla 
virs Latvijas ezeriem un rīta rasas 
pielijušām pļavām zāles logā gai
sīgi plīvo Gitas Salmanes darinātie 
aizkariņi. Tie rotās viņas ģimenes 
mājokli, priecēs ģimeni un katru, 
kurš viesosies pie čaklās rokdarb
nieces un audējas. Ineses Skrasti
ņas un Initas Budencovas saulainie 
lakati zaigo kā siltā vasaras saulīte. 
Baibas Kurzemnieces krāšņie laka
ti ar to spilgtajām krāsu gammām 
iedvesmo ar domām pabūt Kurze
mē. Tatjanas Vilciņas brunču au
dums ir kā Latvijas baznīcu torņi. 
Jausmas Kalējas austais spilvens kā 
krāsains meža pauguriņš noklāts ar 
brūkleņu sārtajām galviņām. Jau
nas noskaņas, soļojot līdzi laikme
ta jaunievedumiem tautas mākslā, 
ienes Baibas Kurzemnieces austās 
pērlīšu rokassprādzes. To visu ne
būtu iespējams veikt bez Haralda 
Kurzemnieka darinātajām maza
jām stellītēm, kuras speciāli gatavo

tas pērlīšu rotu darināšanai. Paldies 
viņam par gudro inženiera domu 
un sapratni, darinot kārtējo darba 
instrumentu savai dzīvesbiedrei. 

Brīžam grūti atšķirt, kuri ir 
studijas meistaru darinājumi un 
kuri Gaismas internātpamatskolas 
audzēkņu darbi. Janas Gaižutes 
austie grīdas celiņi „Gaidām snie
dziņu” un „Atmiņas par vasaru” ir 
tik kārtīgi noausti, ka godam var 
gozēties blakus meistaru darinā
jumiem. Par draudzīgo audzēkņu 
kolektīvu liecina Jura Muraško, 
Marka Zandberga, Aijas Pakalnie
tes un Mārtiņa Kalniņa kopdarbs 
– soma „Trīs draugi”. Arta Jan
sona, Imanta Romanova, Dāvja 
Andersona un Aijas Pakalnietes 

spilvens „Mēs gaidām Ziemas
svētku brīnumu” ļauj kaut kur 
tālumā saklausīt Ziemassvētku 
vecīša ragavu zvaniņu skaņas. 
Aivas Bērziņas spilvens „Zili zaļi 
brīnumi” ar stingro līniju ritmu 
liecina par kārtību un stabilitāti 
Aivas ikdienā. Artūra Kratovska, 
Arta Jansona, Dāvja Jansona mi
niatūrdarbiņi – lellītes – ir apbrī
nas vērti un liecina par mazo zēnu 
ieinteresētību aušanas prasmju 
apguvē. Juliāna Istomina spilven
tiņi audu ripsa tehnikā „Medus un 
sniegs” un „Rozā sapnis” norāda 
uz audzēkņa neatlaidību, pacie
tību un kārtīgumu, jo šie smalkie 
raksti prasa lielu piepūli, uzņē
mību un koncentrēšanās spējas. 

Sintijas Bērziņas darbiņš priecē 
ar savu krāsu gammu. Katrīnas 
Rutko un Adriana Miķelsona 
kopdarbs – paklājs „Ledus puķes 
un jāņtārpiņi” – priecē ar to, ka 
prasmīgi apvienotas gan aušanas, 
gan filcēšanas tehnikas. Gaismas 
internātpamatskolas aušanas dar
biņi turpinās savu ceļu uz kultūras 
centru „Ritums”, kur Latvijas maz
turīgo atbalsta organizācija „Da
ce” rīko bērnu invalīdu mākslas 
darbu izstādi „Pasaule ap mani” 
Ziemassvētku gaidās. Tur darbiņi 
būs apskatāmi no 1. decembra līdz 
11. decembrim. 

Tautas lietišķās mākslas studi
jas „Ulbroka” darbi būs apskatā
mi 2016. gada pavasarī studijas 
55 gadu jubilejas izstādē. Paldies 
Stopiņu novada domei, Vitai Pau
lānei un Jānim Pumpuram par iz
remontēto audēju namiņu, kurš 
kā rudens sēnīte ar smilškrāsas 
kātiņu un sārtu cepurīti rotā Pi
ķurgas upītes krasta pļaviņu. Tas 
aicināt aicina jaunus dalībniekus. 
Nāciet, piedalieties un radiet savu 
brīnumu – aužot, adot, tamborē
jot, mezglojot, knipelējot.

Ārija Vītoliņa, 
tautas lietišķās mākslas studijas 

„Ulbroka” vadītāja un Gaismas 
internātpamatskolas mājturības 

un aušanas skolotāja 

Latvijas rudens noskaņas lietišķās mākslas darbos

97! Vārdi” videoapsveikums tiks 
veidots, lasot tekstu no 97 izdo
tām grāmatām, kas hronoloģiski 
izdotas no 1918. līdz 2015. gadam. 
Grāmatas no katra gada izvēlas 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, tās 
tiek paņemtas no „Gaismas pils” 
un apbraukātas 97 bibliotēkas vi
sā Latvijā. Grāmatas bērni (pirm
klasnieki) atver 18. lapaspusē un 

lasa rindkopu. No dažādiem vār
diem, kas izlasīti, rakstnieks Pauls 
Bankovskis izveido apsveikumu, 
kas skan kā stāstiņš–pantiņš, ko 
radījuši 97 pirmklasnieki dažādās 
Latvijas vietās. Filmēšanas lokāci
ja: vietējās bibliotēkas.

Mērķis: popularizēt latviešu va
lodā izdotās grāmatas kopš Latvijas 
neatkarības atgūšanas, uzrunājot 

Rīgā Gaismas internātpamatskolas 
skolēni piedalījās bērnu un jaunie
šu ar invaliditāti sporta festivālā 
„Nāc un sporto sev par prieku!”. 
Visi pasākuma dalībnieki ieguva 
ne tikai medaļas par sportisku ak
tivitāti, bet arī labu garastāvokli un 
prieku par savām prasmēm dažā
dās sacensībās gūt labus rezultātus. 
Kopā ar bērniem bija arī viņu ve
cāki un skolas pedagogi.

Klāt decembris – sākas Ziemas
svētku gaidīšanas laiks. Šogad bēr

ni kopā ar skolotājiem gatavo īpašu 
muzikālu teātra izrādi „Sprīdīša ceļš 
uz laimīgo zemi ”, kuru izspēlēs, 
izdziedās un izdejos 18. decembrī 
plkst. 10.00. Izrādē iesaistītas visas 
klases kopā ar skolotājiem. 

Gaismas skolēni visiem novēl, lai 
katrs atrod savu ceļu uz savu Lai
mīgo zemi! Mums tā ir tepat mūsu 
skolā, mūsu novadā, mūsu Latvijā.

Regīna Grebežniece, 
Gaismas internātpamatskolas 

ārpusklases darba organizatore

Gaismas skolas jaunumi gada nogalē



Sagaidot Lāčplēša dienu, aicinā
jām apmeklētājus piedalīties valsts 
karoga lentīšu izveidē, apmeklējām 
Stopiņu novada organizēto Lāčplē
ša dienas pasākumu. Tuvojoties 
Latvijas Republikas Proklamēšanas 
dienai, dienas centra jauniešiem 
un bērniem norisinājās izglītojošs 
pasākums „Mana Latvija”, kurā ti
ka spēlētas spēles, notika izglītojošs 
konkurss, sirsnīgs radošs darbs, 
filmas par Latvijas simboliem ska
tīšanās, kā arī latviešu mūzikas klau
sīšanās, sarunas. Kopīgi apmeklējām 
Stopiņu novada organizēto valsts 
svētku koncertu Ulbrokas kultūras 
namā „Es esmu Latvija” un TLMS 
„Ulbroka” darbu izstādi.

Novembris ir pagājis dažādās 

aktivitātēs, bērnu un pieaugušo 
radošajās nodarbībās. Mēneša 
noslēgumā, sākoties pirmajai 
Adventei, esam sākuši veidot Zie
massvētku rotājumus, ir pagājusi 
Adventa vainagu veidošanas rado
šā darbnīca un Adventa kalendāru 
veidošana bērniem. Turpināsim 
iesāktās aktivitātes un gaidīsim 
gada gaišākos svētkus, darot la
bus darbus, domājot labas domas!

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

n Mūsu aktivitātes bildēs var apskatīt: 
www.stopini.lv/public/37583.html
n Dienas centra aktīvākajiem notiku-
miem turpmāk varēs sekot arī 
www.facebook.com/dc.lici/
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Kā jau katru gadu, novembrī 
dzīvojām patriotisko noska-
ņu gaisotnē. Patriotisms tā ir 
mīlestība pret savu zemi, pret 
valsti, kurā dzīvojam. 

Ar sirsnīgām, gaišām domām un 
laimes vēlējumiem savai tēvzemei 
mūsu iestādes bērni un skolotājas 
Latvijas dzimšanas dienas pasāku
mā dziedāja Latvijas valsts himnu. 
Svinīgu uzrunu svētku dalībnie
kiem un vēlējumu Latvijai dzim
šanas dienā izteica PII „Pienenīte” 
vadītāja Lelde Sturme. Ar skolotā
ju ansambļa dziedāto (I.Gailes, D. 
Kažes) dziesmu „Kā smaržo mana 

Novembris dienas centrā „Līči” 
ir bijis īpaši aktīvs, dažādiem 
darbiem un notikumiem ba-
gāts. 

Laikam jau jāsāk ar to, ka dienas 
centrā esam sagaidījuši brīvprā
tīgo darbinieku no Portugāles 
Gonsalo, kurš pie mums ir iera
dies Eiropas jauniešu mobilitātes 
programmas „Erasmus+” ietva
ros, lai piedalītos ikdienas darbā 
ar bērniem un jauniešiem, kā arī 
sniegtu atbalstu dienas centra ra
došajās aktivitātēs. 

Pēc pirmā nepilnā mēneša, ko 
Gonsalo ir pavadījis šeit, varu teikt, 

ka bērniem un jauniešiem ir lieliska 
iespēja pavadīt brīvo laiku saturī
gās sarunās, izglītojošās, sportiskās 
aktivitātēs, veicinot komunikācijas 
spējas un izmantojot „dzīvo valo
du”, mācīties runāt, izteikties, piln
veidot svešvalodas prasmes.

Katru pirmdienu dienas centrā 
„Līči” notiek radošās nodarbības 
bērniem. Arī turpmāk pirmdienas 
būs bērnu nodarbību dienas. Aici
nām pievienoties arī citus bērnus, 
lai kopā radoši strādātu, runātu, 
izglītotos un arī izklaidētos!

Tā kā novembrī svinam Mārtiņ
dienu, tad dienas centrā runājām 
par latviešu tautas tradīcijām, lat

viešu gadskārtu, Mārtiņdienas svi
nēšanu, tās tradīcijām, aktivitātēm.

Novembrī daudz tiek runāts par 
Latviju, valsti, valsts simboliem, 
patriotismu utt. Visa mēneša garu
mā arī dienas centrā tika veidota 
noskaņa valsts svētkiem, akcentējot 
Latvijas valsti, latviešu tautu, mūsu 
tradīcijas, arī latviešu ēdienus. Pie
mēram, „Gardēžu klubiņš” mācī
jās un mācīja gatavot tradicionālu 
latviešu ēdienu bukstiņputru, kas 
šobrīd ir kļuvusi par dažu Līču ma
zāko iedzīvotāju vislabāko ēdienu. 
Savukārt latviešu filmu vakarā bija 
iespēja kopā jauki pavadīt laiku un 
noskatīties lielisku latviešu filmu.

Kad rudens lapu sārto lāsoju-
mu nomaina Latvijas karogu 
spītīgais mulsums, ir sācies 
mūsu Tēvzemes patriotisma 
mēnesis. 

Arī šogad, sagaidot Lāčplēša dienu, 
Upesleju bērni turpināja aizsākto 
tradīciju – devās sakopt 1919. ga
dā par Latvijas neatkarību kritušo 
igauņu karavīru atdusas vietu. 

Tumšās egles tāpat kā izgājušajā 
gadā stalti slējās pār sakumpušo 
akmens milzi – tēlnieka Ulda Ster
ģa veidoto pieminekli. Sakuplojušo 
zaru šalkoņā vēlreiz lasījām akmenī 
iekaltos vārdus: „Par Latviju kritu
šajiem karavīriem 1919.” Atkal un 
atkal no bērnu mutēm izskanēja 
jau it kā sen noskaidroti jautājumi. 
Vai tas bija sen? Kā? Cik? …bet te? 
Sniedzām grāmatās lasītās atbildes.

Vēl svecīšu liesmiņām cīnoties 
ar vēja neapstādināmo skrējie
nu un mums burtojot piemiņas 
vārdus arī igauņu valodā, nestei
dzīgiem soļiem tuvojās vēl divi 
nemiera dzītie … Iepazināmies 
ar Mari un Pēteri Spolīšiem, kuri 
katru gadu ar svecītes liesmiņu 
turpina vecāku aizsāktās vēstu
res lappuses. Jo tieši šīs igauņu 
meitenes Mares tēvs Fēlikss tāla
jā un baisajā 1919. gadā, vēl pats 
būdams bezbailīgs jauneklis, te, 

Mazās Juglas krastā, atvadījies no 
sešiem kaujās kritušajiem cīņu
biedriem. 

Klusums. Miklais acu skatiens 
tver vēju egļu galotnēs. Ļoti gribētu, 
lai tā laika notikumi liktu apstāties, 
padomāt – no kurienes un kurp 
ejam. Arī mēs jau tagad veidojam 
vēsturi, kuru izvērtēs nākamās pa
audzes. Ko par mums stāstīs mūsu 
 darbi? 

Sandra Briška, dienas centra 
„Upeslejas” vadītāja

Latvijas dzimšanas dienas svinības PII „Pienenīte”
Es savai zemei pieķēries esmu
Ar sirdi, dvēseli, kas pieder man.
Es savai zemei uzticīgs esmu,
Par viņu zemes mīļākas man nav.
Ir manai zemei daiļa dabas rota dota –
Ar kalniem, upēm, siliem, birztalām.
Lai citi teic, ko grib, kas man par to,
To mūžam uzskatīšu par visskaistāko.

( V.Kokle-Līviņa)

No kurienes 
un kurp 
ejam?

Latvija” tika ieskandināts svinīgais 
sarīkojums, veltīts Latvijas 97. ju
bilejai! 

Šogad 17. novembra rītā PII 
„Pienenīte” bērni no grupiņām 
„Zaķēni”, „Knīpas un knauķi”, 
„Taurenīši”, „Burtiņi”, „Bitītes”, 

„Zvaigznītes” un „Gliemezīši” 
izstaigāja savu tēvzemi, Stopiņu 
novadu, brauca ar cūciņu uz Rī
gu, dziedāja kopā ar Rīgas torņu 
gaiļiem un piedimdināja Rīgu ar 
saviem sparīgajiem dejas soļiem, 
bērnu orķestris pieskandināja 

tuvo un tālo apkārtni. Dziedot 
dziesmas, ejot rotaļās un dejojot 
bērni mūsu pirmsskolas iestādē 
mācās mīlēt savu dzimto zemi, 
novadu un mājas! Svinīgajā pasā
kumā bērni droši runāja dzejoļus 
un skanīgi dziedāja, iepriecinot 

Aktīvais novembris dienas centrā „Līči”

visus koncerta dalībniekus svēt
kos. Katra grupa bija sarūpēju
si dāvaniņu – pārsteigumu par 
Latvijai atbilstošu tematiku, kas 
pasākuma noslēgumā svinīgi tika 
uzdāvināta kādai no grupām.

Šogad par godu Latvijas 97. ga
dadienai aicinājām katru ģimeni 
svētku priekšvakarā iedegt svecīti 
Latvijas kontūrā, ārpusē pie iestā
des vecā korpusa zāles loga. Prieks 
par vecāku ieinteresētību un atsau
cību. Paldies, kopā mums izdevās!

Paldies mūzikas skolotājām 
par bērnu sagatavošanu pasāku
mam, īpaši mūzikas skolotājai 
G.Kalniņai par ļoti sirsnīgo pasā
kuma scenāriju un sarūpētajām 
jaunajām dziesmām bērniem, 
skolotāju kolektīvam par ikdienas 
darbu, audzinot bērnos mīlestību 
pret savu zemi un vecākiem, pal
dies, ka audzināt gudru, atbildīgu 
un sevis cienošu jauno paaudzi!

Evija Kubile, 
vadītājas vietniece 
metodiskajā darbā

Aiz loga 4. novembra vakars 
ne ar ko īpaši neatšķīrās no 
citiem rudens vēstnešiem – 
drēgns, pelēks un steidzīgs. 

Taču dienas centra zālē valdīja 
atšķirīga gaisotne. Mākoņu vaigi 
un ūdens zvīļums spēlējās  ar gais
mu, kuru pie sevis mānīt mānīja 
gaisīgie rožu ziedi. Savas mākslas 
darbu izstādes atklāšanas brīdī 
galvenā roze – māksliniece Maija 
Brašmane – teica:

„Es atnācu šeit satikt sevi
Un piesēžos pie sienas tuvāk klāt,
Jo tikai es ar sevi gribu paru-

nāt…”
Taču  arī izstādes apmeklētājiem 

bija daudz ko pārrunāt. Šī trauslā 
gaismas spēle bija jūtama ikvienā 
darbiņā. Tās klātbūtne izcēla gan 
krāsu, gan formu. Lielā pasteļkrā
sas roze tā uzrunāja, ka radās vēl
me iet un pasmaržot, sajust vasarā 

tik pazīstamo rožu aromātu. Arī 
blakus esošās spoguļojās cita citas  
gaismēnās. Tīkami, ka ziediem ir 
tik dabiskas nokrāsas.

Iedvesmoja arī mākoņu nebei
dzamie vāli. Tie priecēja ar viegli 
gaisīgu, romantisku noskaņu. Tā 
vien gribējās lūkoties uz tiem un 
atcerēties senās ganu gaitas bērnī
bā, kad mākoņu vērošana izvērtās 
nebeidzamos ceļojumos tur, kur 
dzīvo visu bērnu nepiepildītie 
sapņi… Vēlos piezīmēt, ka mums, 
„Madaru” koristēm, mēģinājumi 
notiek šajā telpā, tāpēc bieži vien 
acu skatieni ilgāk pakavējās pie 
mākslinieces Maijas Brašmanes  
gaismas spēlēm. Radās daudz pār
domu par lietām, kuras, būdamas 
tik trauslas, dzīvo mūžīgi… Skais
ti.

Māra Priedīte, 
kora „Madaras” dalībniece

„Gaismas spēles” Upeslejās
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Sauriešu bibliotēka Ziemeļ-
valstu bibliotēku lasījumos 
iesaistās kopš 2007. gada. Arī 
šogad, tāpat kā citus gadus, 
sadarbībā ar Stopiņu pamat-
skolu notika „Rīta stundas la-
sījums”. 

Ik gadu, lasot Ziemeļvalstu autoru 
darbus, ar bērniem un jauniešiem 

esam gan radoši darbojušies, gan 
pārrunājuši lasīto. Iepriekšējo 
gadu stāstos daudz bijis gan par 
bērnu un jauniešu savstarpējām 
attiecībām, attiecībām ar pieau
gušajiem, gan palīdzēšanu citiem 
vajadzīgā brīdī, gan draudzību, 
kas bija šī gada tēma. Ar Stopiņu 
pamatskolas skolēniem un skolo
tāju Valentīnu Greiškāni tikāmies 

dienas centrā „Saurieši”, aicinot 
klausīties lasījumu un iesaistīties 
sarunā ar jauniešiem Aiju Šiba
jevu.

Lasot Marjunas S. Šelnesas stās
tu „Raksti smiltīs” par meiteņu 
draudzību, kas izjuka, vienai sākot 
draudzību ar puisi, par spēju lūgt 
piedošanu un piedot, jauniešos ti
ka rosinātas pārdomas par to, kā 

viņi izprot draudzību, ko viņiem 
nozīmē draudzība, vai viņi paši ir 
labi draugi.

Sarunā lūdzu iesaistīties Aiju, 
jo viņas ikdienas darbs saistīts ar 
bērniem un jauniešiem, redzot 
gan to, kā viņi sadarbojas cits ar 
citu, gan kā izturas, kad rodas 
nesaskaņas kādā jautājumā. Lai 
varētu runāt par draudzību, lūdzu 

pateikt, ko katram tā nozīmē, kā 
jaunieši to izprot. Katram runā
jot, no dzijas tika satīts draudzības 
kamols.

Visvairāk jauniešiem draudzī
ba nozīmē atbalstīt citam citu 
grūtā brīdī, lai blakus ir uzticams 
draugs, kad tas nepieciešams.

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

„Draudzība ziemeļos” – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

„Sirds jeb tas, ko mūsdienās 
sauc par emocionālo inteli-
ģenci, ir viedās gudrības avots. 
Tikai ieklausoties otrā ar sirdi, 
apskatot viņu sirds acīm, var 
cerēt viņu saredzēt, sadzirdēt, 
patiesi izprast.” (Rudīte Raudu-
pe „Labi ļaudis”)

Šī gada 9. novembrī Ulbrokas 
bibliotēkā norisinājās ikgadējā 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 
„Krēslas stunda”, kura tematiski 
veltīta „Draudzībai ziemeļos”. Šo
reiz, tāpat kā pirms 11 gadiem, 
tā pulcēja Ulbrokas bibliotēkas 
lietotājus bibliotēkas lasītavā, kur 
ap „saimes” galdu apsēdušies, ap
spriedām šī gada tēmas aktualitā
ti. Iesākumā – nedaudz statistikas. 
Šīgada pasākumā dalību ņēma 
352 Latvijas bibliotēkas, tādējādi 
nokļūstot godpilnajā trešajā vietā. 
Mūs apsteigušas vien Zviedrijas 
un Lietuvas bibliotēkas. Intere
santi, ka šogad pasākumā ņem 
dalību arī Reikjavīkas Latviešu 
skola. Ziemeļvalstīs šis pasākums 
notiek deviņpadsmito reizi, Latvi
jā – astoņpadsmito, bet Ulbrokas 
bibliotēkā – vienpadsmito gadu. 
Ulbrokas bibliotēka kopējā Lat
vijas bibliotēku sarakstā reģistrē
jusies trīspadsmitā. Kā ik gadus, 
telpu izgaismoja sveces. Vakars 
aizsākās ar bibliotēkas vadītājas 
Daigas Brigmanes uzrunu un dze
joli par draudzību. Prieks, ka jau 
sākotnēji tēma izraisīja diskusijas 
pie tējas un uzkodām. Katram bija 
svarīgi bilst kādu vārdu par to, kas 
viņa dzīvē ir draudzība.

Vakaru turpinājām ar sev tu
viem aforismiem un atziņām, 
kuras bibliotēkas darbinieces bija 
izvēlējušās no bibliotēkas krājumā 
esošajām grāmatām. Ar izlozē
tiem izteicieniem dalījās arī mūsu 
viesi. Aplūkojām šī gada moto un 
devīzes autores Rudītes Raudupes 
grāmatu, kura māca mūsdienīgu 
dzīvesziņu no seniem tikumiem, 
ticējumiem, tautasdziesmām. Arī 
par tādu tēmu kā draudzība. Šajā 
grāmatā autore nedaudz apskata 
draudzību un labas attiecības arī 
caur psiholoģijas un ētikas priz
mu, tādējādi padarot to par savā 
ziņā universālu mācību palīglī
dzekli vieglai dzīvošanai. Nedaudz 
vēlāk iepazināmies ar fragmentu 
no Latviskās dzīvesziņas centra 

„ZALTIS” valdes priekšsēdētājas 
Guntas Dombrovskas esejas par 
tautasdziesmām.

Bibliotēkas darbinieces saka lie
lu paldies kafejnīcas „Pie kamīna” 
vadītājai Ingrīdai Balodei, kura 
uzņēmās šo atbildīgo un jāsaka 
arī darbietilpīgo lomu – nolasīt 
mūsu viesiem fragmentu astoņu 
lappušu garumā no „Egīla sāgas”. 
Kā jau tas pierasts Ziemeļvalstu 
tautas daiļradē, arī šajā darbā fi
gurēja mums nezināmi notikumi 
un varoņi, kuri Ziemeļvalstu ie
dzīvotājiem, iespējams, ir pat ļo
ti pazīstami, bet latvieši ar tiem 
pirmoreiz iepazīstas no šādu sāgu 
fragmentiem. Tālab arī sāgu lasī
šana ir ļoti atbildīgs darbs!

Pirms turpināt sarunu, iepazi
nāmies ar dažām definīcijām, kas 
tad īsti ir draudzība. Šim nolūkam 
izmantojām populārās autores 
Lindes fon Keizerlinkas grāmatu 
no sērijas „Stāsti bērna dvēselei”. 
Šoreiz – „Stāstus par draudzību”.

Un tad jau atkal runājām par 
to, kas ir draugs, kā ar draugiem 
iepazīstamies. Apzinājām, ka tu
vākie draugi var būt gan ģimenes 
locekļi, gan nejauši sastapti cil
vēki. Un atkal raisījās diskusijas 
par šo jauko tēmu. Mūsu biblio
tēkas draudzene Helēna Barkāne 

parādīja interesantu veidu, kādā 
viņas draudzīgie paziņas saglabā
juši kopīgās atmiņas fotokolāžu 
albumiņā. Bet Jura Berga īpašu
mā ir „atmiņu klades” no pagā
jušā gadsimta četrdesmitajiem 
gadiem. Vienā no albumiem savu 
draudzīgo vēstījumu atstājis arī 
rakstnieks Andris Kolbergs.

Noslēgumā ar mazām balviņām 
apbalvojām gan sāgas lasītāju In
grīdu Balodi, gan vienu no mūsu 
„Krēslas stundas” jaunpienācē
jiem un aktīviem diskutētājiem 
– Voldemāra Lazdiņa kungu –, 
kā arī mazāko mūsu pasākuma 
dalībnieci Evelīnu Tropu.

Aizpildījām arī anketas, kuru 
jautājumi lika padomāt par drau
dzību valstu starpā, draudzību ar 
personībām un citiem. Par Lat
vijai visdraudzīgāko valsti tika 
atzīta gan Itālija, jo tur ir siltākais 
klimats un draudzīgākie, atvērtā
kie, labestīgākie un muzikālākie 
ļaudis, gan Lietuva un Igaunija, 
jo mūsu tautām ir vienots liktenis. 
Tā pati Lietuva minēta vēl vairā
kas reizes, par iemeslu minot arī 
tādu faktu, ka, ja runājām latviešu 
valodā, savulaik tikām pie leišu 
desām. 

Par draudzīgāko valsti atzīta arī 
Gruzija un Polija. Bet no Ziemeļ

valstīm minama Islande, jo pirmā 
atzina Latviju kā neatkarīgu valsti, 
un Norvēģija – jo vilina tās daba. 
Uz jautājumu, ar kuru no Latvijas 
vai citvalstu personībām/slavenī
bām jūs gribētu būt draugos, arī 
ir visdažādākās atbildes. Gan, ka 
„cilvēka atpazīstamība vai slava 
nekad nav bijusi nozīmīga, vei
dojot kādas saites ar cilvēku”, gan 
atklātas atbildes par to, ka mūsu 
lasītāji gribētu veidot draudzību 
ar Latvijas prezidentu Vējoņa 
kungu, gan Sandru Kalnieti, gan 
Aivaru Lembergu, gan Juri Rube
ni, gan grupu „Musiqq” vai Lauri 
Reiniku. Par to, kā kopā ar drau
giem tiek pavadīts laiks, laikam 
iegūtas visatklātākās atbildes. Tā 
starp brīvā laika draudzīgajām ak
tivitātēm minētas sarunas, galda 
spēles, pastaigas, kopīgas pusdie
nas, tējas vai kafijas tase, makšķe
rēšana, medīšana, ceļošana, kopīgi 
izbraucieni, pikniks pie ezera, pa
staigas jūras krastā, darbošanās 
akmensdārzā, puķudobes, pirts. 
Kāds pavada laiku „vienkārši esot 
kopā un pārrunājot savus, savas 
ģimenes, savas tautas un pasaules 
notikumus, kultūru un mūzikas 
virzienus, literatūru un sportu”. 
Bet bibliotēkas darbiniekiem dro
ši vien vispatīkamāk dzirdēt, ka 

laiks tiek pavadīts arī „lieloties ar 
izlasītajām grāmatām”. Par draugu 
labajām īpašībām nosaukta uzticī
ba, mīļums, drosme, izpalīdzība, 
taisnīgums, labestība, gudrība, 
viesmīlība, čaklums, dziļa jušana, 
spēja aizraut, optimisms, neuzbā
zība, atsaucība, iejūtība, sirdsapzi
ņa, sirsnība, pacietība, iecietība, 
izpalīdzība, dāsnums un draudzī
gums pats par sevi! Visbeidzot uz
devām jautājumu – par ko mūsu 
lasītāji gribētu runāt nākamgad? 
Tās ir teikas, daba, garīgā ceļa 
meklējumi, ceļošana un tūrisms, 
mīlestība. Par piederību un uzti
camību savai zemei, sev tuviem, 
nozīmīgiem cilvēkiem. Bet kāds 
no anketas aizpildītājiem raksta: 
„Jebkura tēma labā kompānijā ri
sinās par un ap dzīvi.”

Mīļš paldies visiem par laiku, 
kas tika veltīts anketu aizpildīša
nai un godprātīgajām atbildēm! 
Paldies par atsaucību un aktīvu 
dalību visiem pasākuma dalībnie
kiem!

Ieva Mūrniece, 
Ulbrokas 

bibliotēkas bibliotekāre 

n Pasākuma vizuālais materiāls 
vērojams tīmekļa vietnē 
www.youtube.com/user/ulbbibl08

Ikgadējā „Krēslas stunda” Ulbrokas bibliotēkā
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Oktobris Stopiņu novadā aizva-
dīts veselības un sporta zīmē.

Visu mēnesi Ulbrokas sporta 
kompleksa trenažieru zālē notika 
sacensības guļus spiešanā ar savu 
svaru, kurās šogad piedalījās vī
rieši un jaunieši. Guļus spiešanā 
ar savu svaru labākais rezultāts 
vīriešiem – Aleksandram Ras
trigam, kas savu svaru uzspieda 
24 reizes (80 kg),  bet jauniešiem 
labāko rezultātu uzrādīja Dāvis 
Zapoļskis, kas savu svaru  guļus 
uzspieda  6 reizes (75 kg).

Stadionā visi novada iedzīvo
tāji tika aicināti kopīgi uzstādīt 
novada rekordu skriešanā, jo tika 
fiksēti katra dalībnieka noskrietie 
kilometri, laiks netika kontrolēts. 
Rezultātā, piedaloties 50 skrie

šanas aktīvistiem, tika uzstādīts 
2015. gada rekords ar noskrietiem 
135,69 kilometriem. Labākās sie
viešu konkurencē – Inese Krasov
ska – 10,23 km, Aiga Grizāne –  
3,3 km, Elīna Siliņa – 2,31 km; 
vīriešu konkurencē – Gatis Kra
sovskis – 50 km; Ričards Sakovičs –  
4,5 km. Liels paldies Elīnai Siliņai 
un Jauniešu domei skrējiena orga
nizēšanā un dalībā!

Par veselīgu tradīciju mūsu no
vadā ir kļuvusi nūjošana. Katru 
gadu Veselības mēneša ietvaros 
novada nūjotāji pulcējas kopīgā 
braucienā uz Siguldu. Šeit ir iespē
ja kopīgi satikties, nūjot Siguldas 
skaistajās ielejās un gūt iedvesmu 
nākamajai sezonai.

A.Vaičulens, 
sporta organizators

Medaļu komplekts – tāds ir 
Stopiņu novada džudistu ko-
mandas sniegums sestdien, 7. 
novembrī, notikušajā turnīrā, 
kas tika rīkots par godu džu-
do kluba „Lido” desmitgadei. 
Mūsu komandu pārstāvēja  
11 sportistu U9, U11, U13 un 
U15 vecuma grupās.

Kopumā džudo festivālā „Lido” 
piedalījās 485 sportisti no Lat
vijas, Lietuvas, Igaunijas, Balt
krievijas un Krievijas. Īpaši liela 
konkurence norisinājās U9, U11 
un U13 vecumgrupās.

„Visi ir labi pastrādājuši,” pēc 
sacensībām atzina treneris Vitālijs 
Šults. „Protams, ir vēl daudz pie 
kā strādāt, un sacensības ir labā
kais veids, kā gūt pieredzi, tādēļ –  
jo vairāk sacensību pieredzes, jo 
labāk. Nevajag īpaši pārdzīvot par 
sākotnējām neveiksmēm un nolaist 
rokas, jo tas ir tikai solis tuvāk ilgi 
gaidītajai uzvarai,” uzskata Vitālijs.

Šoreiz tas atkal apstiprinājās 
džudistam Denisam Pušņenko
vam, kurš pēc ilgstošām neveik
smēm kārtējā sīvajā konkurencē 
U13 vecumgrupā izcīnīja 1. vietu 
svara kategorijā līdz 38 kg, pievei
cot finālā sportistu no Baltkrie
vijas. 2. vietu izcīnīja Jaroslavs 
Jankovičs U9 vecumgrupā, zau
dējot finālcīņā sportistam no 
Krievijas. 3. vietu ne īpaši lielā 
konkurencē U9 vecumgrupā ie

ņēma Loreta Čorba. Negaidīti 
labu cīņu U9 vecumgrupā uzra
dīja Artūrs Proškins un Raimonds 
Alakševičs, zaudējot cīņās par tre
šo vietu.

42 klubu konkurencē Ulbrokas 
džudo klubs ieņēma 15. vietu.

Apsveicam mūsu cīkstoņus un 
izsakām lielu atzinību trenerim 
un audzēkņiem par spožajiem pa
nākumiem!

Ulbrokas sporta komplekss
2015. gada 31. oktobrī Babītes 
sporta kompleksā norisinājās 
Pierīgas novadu sporta spēļu 
peldēšanas sacensības. Trešo 
gadu pēc kārtas nepārspēta 
palika mūsu – Stopiņu novada –  
peldēšanas komanda, iegūstot 
maksimālo punktu skaitu.

Rezultāti:
Ilze Aigare  1. vieta;
Irina Vaitone 2. vieta;
Līga Punnenova 4. vieta;
Līga Libere  1. vieta;
Jūlija Naumova  2. vieta;
Jūlija Ribakova  3. vieta;
Patrīcija Ozola 1. vieta;
Juris Reinhards 1. vieta;
Vitālijs Barnolickis 2. vieta;
Igors Bulkins 1. vieta;
Viktors Komarovs 2. vieta;
Dmitrijs Žarkovskis 1. vieta;
Jānis Plotnieks 2. vieta;

Vladimirs Lobanovs 4. vieta;
Pāvels Murāns 3. vieta;
Arvis Aigars  3. vieta.

Stafetē 1. vieta Jānim Plotnie
kam, Irinai Vaitonei, Ilzei Aigarei, 
Arvim Aigaram. 

Kopvērtējumā: 1. vieta – Stopiņu 
novadam (140 punkti); 2. vieta –  
Babītes novadam (132 punkti); 3. 
vieta – Mārupes novadam (124 
punkti).

Apsveicam komandu ar lieliska
jiem panākumiem un sakām lielu 
paldies visiem mūsu peldēšanas 
komandas dalībniekiem! Īpaša 
pateicība komandas kapteiņiem 
Ilzei Aigarei un Viktoram Koma
rovam par veiksmīgu komandas 
sastāva organizēšanu!

Aelita Veipa, 
Ulbrokas sporta kompleksa 

direktore, Stopiņu novada 
pašvaldība

Starptautiskajā handbola tur-
nīrā „Ulbrokas kauss” savu pā-
rākumu apliecināja Igaunijas 
handbolisti. Cīņā par galveno 
balvu Igaunijas komandas 
pārspēja gan Latvijas, gan Lie-
tuvas komandas.

Pēdējās oktobra dienās Ulbrokas 
sporta kompleksā tika aizvadīts 
starptautisks handbola turnīrs. 
Turnīrs ieguva nosaukumu „Ul
brokas kauss”. Tajā piedalījās se
šas komandas. Par galveno turnīra 
balvu cīnījās komandas no trijām 
Baltijas valstīm.

Katru no dalībvalstīm pār
stāvēja divas komandas. Latviju 
turnīrā pārstāvēja LAT2000 un 
Ulbrokas komandas, Lietuvu pār
stāvēja LTU2000 un Pasvāles ko
mandas, bet igauniju – EST2000 
un Polva. Turnīra izspēles kārtī
ba paredzēja, ka katra komanda 
aizvada spēli ar katru, un turnīra 
noslēgumā komanda, kas ieguvusi 
visvairāk punktu, iegūst galveno 
balvu. Savā starpā spēles neaizva

dīja komandas no vienas valsts,  
to starpā draudzīgi tika sadalīti 
punkti kā pie neizšķirta spēles  
rezultāta.

Pirmajā spēļu dienā komandas 
cīnījās līdzīgi. Daudzās spēlēs ko
mandas tikai spēles izskaņā spēja 
noskaidrot uzvarētāju, un spēļu 
rezultātos kādas komandas pār
svars izpaudās tikai par vienu vai 
diviem vārtiem gūtiem vairāk nekā 
pretiniekiem. Taču līderu pozīcījās 
izvirzījās komandas no Igaunijas. 

Turnīra otrajā norises dienā 
turpinājās jau aizsāktās tenden
ces. Taču rezultāti parādīja, ka 
Igaunijas komandu pārākums bi
ja lielāks, nekā tas sākotnēji šķi
ta. Spēļu beigu rezultātos varēja 
vērot, ka komandas šķir aptuveni 
desmit vārtu. 

„Ulbrokas kausa” izcīņā uzvarē
tāja noskaidrošanai bija nepiecie
šama savstarpējo gūto un ielaisto 
vārtu skaitīšana, jo punktu raža 
abām labākajām komandām bija 
padevusies vienāda. Abas Igau
nijas komandas bija izcīnījušas 

tikai uzvaras cīņās ar Lietuvas un 
Latvijas vienaudžiem. EST2000 
komandai bija padevies labāk gūt 
vārtus nekā viņu konkurentiem, 
kas nodrošināja viņiem uzvaru. 
Otro vietu ieņēma Polvas koman
da. Savukārt trešo vietu izcīnīja 
LTU2000.  

No Latvijas komandām kā la
bākie tika atzīti Ņikita Pančenko 
Ulbrokas komandā un Antons 
Šuleiko no MSĢ/LAT2000 ko
mandas.

Turnīra organizētāji pateicas vi
siem, kas ļāva īstenot ieceri par 
starptautisku turnīru, kas pulcētu 
komandas no trim Baltijas valstīm 
vienuviet. Atsevišķi par turnīra atbal
stīšanu organizētāji pateicas Stopiņu 
novada pašvaldībai, bez kuras atbalsta 
iecere nekad neīstenotos. Organizētāji 
pateicas turnīra atbalstītājiem – kūku 
ražotnei „Pellia a Gusto” un uzņēmu
mam „Prāna Ko”. Organizētāju patei
cība arī Latvijas Handbola federācijai, 
kas rūpējās par visaugstāko spēļu tie
sāšanas līmeni.

Elvijs Ozoliņš

Medaļu komplekts 
Ulbrokas džudo kluba sportistiem 

Ulbrokā aizvadīts starptautisks 
handbola turnīrs „Ulbrokas kauss”

Veselības mēnesis noslēdzies

Stopiņu peldētāji 
notur čempionu godu

4. decembrī Pierīgas Izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldē 
tika sveikti Pierīgas novadu 
sporta spēļu kopvērtējuma 
uzvarētāji. Šogad pēdējās sa-
censībās zolītē, izcīnot trešo 

vietu, kopvērtējumā Stopiņu 
novads ieņēma 4. vietu.

Pirmo vietu jau trešo gadu pēc 
kārtas ieņēma Mārupes novads, 
otro – Babītes un trešo – mūsu 
kaimiņi – Ropažu novads.

Pateicamies visiem sportistiem, 
komandām un treneriem par da
lību sacensībās gada garumā un 
kopīgi sasniegto rezultātu!

A.Vaičulens, 
sporta organizators

Stopiņu novads izcīna 4.vietu 
Pierīgas novadu 2015. gada sporta spēļu kopvērtējumā
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No šā gada novembra atkritu-
mu apsaimniekošanas uzņē-
mums SIA „Clean R” piedāvā 
zaļo atkritumu – lapu, zāles, 
zaru un citu bioatkritumu izve-
šanu. Būtiski, ka zaļajiem atkri-
tumiem nedrīkst būt cita veida 
atkritumu piejaukuma – tie 
jāuzkrāj atsevišķi. Atkritumu 
izvešana jāpiesaka iepriekš, sa-
zinoties ar SIA „Clean R”. 

Liela apjoma atkritumu izvešana 
klientiem pieejama ar 7, 10 vai 
14 kubikmetru lielgabarīta kon
teineru, savukārt nelielam apjo

mam piemērotāki būs maisi, kuru 
tilpums ir no 50 l līdz 200 l. Mi
nimālais maisu kopējais tilpums, 
kura uzkrāšana klientiem jāno
drošina atsevišķi un ko iespējams 
izvest, ir 500 l.

Atkritumu izvešana tiek nodro
šināta svētdienās, un tā jāpiesaka 
ne vēlāk kā līdz piektdienas plkst. 
15.00, norādot aptuveno atkritu
mu apjomu. Izvešanu var pieteikt 
gan zvanot, gan rakstot uz epastu 
kc@cleanr.lv. 

Zaļo atkritumu transportēša 
nas – izvešanas maksa – 4,30 
EUR/m3, neskaitot PVN.

Jaunums – zaļo atkritumu 
maršruts Stopiņu novadā

Uzziņai:
Vēršam uzmanību, ka, nenoslē-
dzot līgumu par atkritumu ap-
saimniekošanu vai pārkāpjot citus 
saistošo noteikumu „par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Sto-
piņu novadā” punktus, atkritumu 
radītājam vai valdītājam var tikt 
piemērots administratīvais sods.

Sīkāku informāciju par SiA  „Cle-
an R” sniegtajiem pakalpojumiem 
Stopiņu novada administratīva-
jā teritorijā iespējams saņemt, 
zvanot pa klientu centra tālruni 
67111001 vai rakstot uz e-pastu 
kc@cleanr.lv.

12. decembrī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā Stopiņu novada pašdarbības kolektīvu 
koncerts „pretī Ziemassvētkiem”. ieeja brīva. pēc koncerta muzikāls groziņu vakars.

26. decembrī plkst. 11.00 Ulbrokas kultūras namā Ziemassvētku eglīte bērniem. Muzi-
kāla rotaļizrāde „Ledus valstības noslēpums”. piedalās: elza, Anna, Sniegavīrs olafs, pingvīns un 
Sniegpārsliņa. izrādes noslēgumā sagaidīsim Ziemassvētku vecīti. ieeja brīva.

28. decembrī plkst. 15.00 Upesleju dienas centrā Ziemassvētku eglīte bērniem „Čuču-
muižas Ziemassvētku pasaka”. Būs pasakas, dziesmas, rotaļas, konfektes un piparkūkas! ieeja 
brīva.

28. decembrī plkst. 16.00 Sauriešu dienas centrā Ziemassvētku eglīte bērniem kopā ar 
Salatēvu un jestro pērtiķīti. Būs pasakas, dziesmas, rotaļas, konfektes un piparkūkas! ieeja brīva.

28. decembrī plkst. 18.00 Cekules dienas centrā Ziemassvētku eglīte bērniem kopā ar Sa-
latēvu un jestro pērtiķīti. Būs pasakas, dziesmas, rotaļas, konfektes un piparkūkas! ieeja brīva.

28. decembrī plkst.18.00 Līču dienas centrā Ziemassvētku eglīte bērniem „Čučumuižas 
Ziemassvētku pasaka”. Būs pasakas, dziesmas, rotaļas, konfektes un piparkūkas! ieeja brīva.

Jaungada naktī 31. decembrī – 1. janvārī no plkst. 01.00 Ulbrokas kultūras namā 
videodiskotēka kopā ar dīdžeju Daini „Ugunīgais pērtiķis virpuļo Ulbrokā”. ieeja – 3 eiro. Bērniem 
ieeja tikai vecāku pavadībā, ieeja brīva.

BIBLIOTĒKĀS

12. decembrī plkst. 11.00 Sauriešu bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci ievu Melgalvi „Savā 
pasaulē”. Šogad ievas Melgalves darbi nodoti Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu vērtē-
šanai – vidējā skolas vecuma bērniem „Bulta, Zvaigzne un Laī” un jauniešiem stāsts „Jēzus ķirza-
ka” latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāstu krājumā „Zilie jūras vērši”. Bibliotēkā skatāma 
izstāde par ievas Melgalves radošo darbību.

16. decembrī plkst.18.00 Ulbrokas bibliotēkā „„pipmangram” piparkūku – mandarīnu 
grāmatu vakars”. pasākuma laikā aplūkosim šajā gadā lasītākās grāmatas, diskutēsim par lasīša-
nas tradīcijām un tendencēm. ieeja – viens apelsīns! pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 
67910503 līdz 14. decembrim.

IZSTĀDES

• Ulbrokas bibliotēkā literāri tematiskā izstāde „… tur, kur pār izdegušiem laukiem skrien mans 
sapnis. Vai tā esi tu, Regīna?”. Rakstniecei Regīnai ezerai – 85 (1930–2002).

• Ulbrokas bibliotēkā tematiska izstāde „Mans īpašais Ziemassvētku rotājums” par mīļām un no-
zīmīgām eglīšu rotām Ulbrokas bibliotēkas apmeklētāju sirdīs. izstādi papildina materiālu atlase 
par svētku egles rotājumiem un iegūstamām prasmēm to izveidē.

• Sauriešu bibliotēkā divas literatūras izstādes – „Vienmēr esmu skatījusies tikai uz priekšu” 
/M.Vilcāne/. Latviešu estrādes dziedātājai Margaritai Vilcānei – 75;

• “... latvieši nav tikai zemnieku kārta, bet tauta, kurai ir un būs savi mācīti vīri” /k.Valdemārs/. 
publicistam un sabiedriskajam darbiniekam krišjānim Valdemāram – 190.

Stopiņu novada pašvaldība 
sveic SIA „Ulbroka” 

ar „Zaļās izcilības balvas 2015” saņemšanu!
Valsts vides dienests, sākot ar 2015. gadu, visā valstī godinās uz-

ņēmumus, kuri visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības nor-
matīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumu 

kopumu ietekmes uz vidi samazināšanai. 
Šogad balvu saņems pirmie 24 uzņēmumi.

Stopiņu pamatskola (mazākumtautību) 
AICINA DARBĀ LATVIEŠU VALODAS SKOLOTĀJU 

uz 12 kontaktstundām.
Adrese: Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118.
tālruņi: direktore – 29130908, direktores vietniece – 29132891.

Kur, pelīte, tu tecēji
Ar to liepu vācelīti?

– Ciemā teku miegu nest
Mazajam bērniņam.

2015. gada novembrī 
Stopiņu novadā dzimuši 4 mazuļi – 

3 zēni un 1 meitene.
Sveicam mazos novadniekus: Valteru, Kristapu, 

Bertoldu, Anci Lizeti un viņu vecākus!

...un zeltains taurenis no tavas plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,

cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.

Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,

būs rasa vizoša, būs varavīksne koša,
un taurenis uz tavas plaukstas – drošs.

/M.Laukmane/
Sveicam novada jubilārus: 

Mikhailu Ostaninu, Marutu Arāju, Zinaidu Troščenko, 
Ludmilu Podoļevu, Ritu Pētersoni, Guntu Romanovsku, 

Silviju Krauzi, vēlam jums veselību un sirds siltumu!

2015. gada novembrī 
Stopiņu novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas četras laulības. 

Esiet patiesi laimīgi!

KULTŪRAS PASĀKUMI DECEMBRĪ

Pateicamies Ievai Mūrniecei 
par dalību konkursā 

  „Dzimta vēstures liecībās Stopiņos”.
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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.

“tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 11. DeCeMBRiS, 2015.

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Tā gaisma, ko izstaro svece,

Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,

Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Skumju brīdī esam kopā ar jums, piederīgos  
Mariju Zmitračenoku, Terēzu Šaroku, Jāni Auziņu,  

Mihailu Špaku, Aleksandru Flotski, Ilzi Anitu Dzelmi  
aizsaulē pavadot.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
3. decembrī plkst. 18.40 gaismi
ņu iedegšana Sauriešu Ziemas
svētku eglītē.

Deju klubs „Ekspresija” aicina 
dienas centrā „Saurieši” pieteik
ties uz dažādu deju stilu apgū
šanu, smieklu joga visiem, angļu 
valoda caur deju un mūziku no 
3 līdz 6 gadiem, ritmika mazu
ļiem no 1 līdz 2 gadiem. Tālr. 
27491575, nodarbības vadīs Inga 
Gothardsone.

Sestdienās plkst. 11.00 (iz
brauc no Sauriešiem) aicinām 
jauniešus kopā ar brīvprātīgajiem 
jauniešiem no Spānijas un Portu
gāles doties uz dzīvnieku patver
smi „Ulubele” staidzināt suņus. 

5. decembrī plkst. 13.00 rado
šas darbnīcas bērniem, Ziemas
svētku dāvaniņu gatavošana.

11. decembrī plkst. 17.00 
brīvprātīgo jauniešu Džesikas 
Džimeneras Džimeneras un Ares 
Merida prezentācija par Spāniju, 
spāņu kultūru, tradīcijām un ēdie 
niem.

12. decembrī plkst. 13.00 aici
nām uz Radošo darbnīcu – labda
rības akciju gatavot Ziemassvētku 
dāvaniņas bērniem, kuri pašlaik 
ārstējas TPSC „Upeslejas”. Dāva
niņas pasniegsim 16. decembrī 
plkst. 9.30 Ziemassvētku kon
certā.

19. decembrī plkst. 13.00 aici
nām uz Ziemassvētku dāvaniņu 
gatavošanas un iesaiņošanas ra
došo darbnīcu – labdarības akciju. 
22. decembrī kopā ar brīvprātīga
jiem, Jauniešu domes jauniešiem 
un ciema bērniem pasniegsim 
sagatavotās dāvaniņas Sauriešu 
ciema senioriem.

23. decembrī plkst. 17.30 aici
nām visus uz Ziemassvētku kon
certu „Iezvanīsim Ziemassvētkus”.

28. decembrī plkst. 16.00 Sto
piņu novada Ziemassvētku eglīte 
ar Ziemassvētku vecīti un pasaku 
personāžiem. Cienastā piparkū
kas un saldumi.

UPESLEJU 
DIENAS CENTRĀ
No 5. decembra sestdienās plkst. 
11.00 Ziemassvētku dāvanu rado
šā darbnīca – mācīsimies dāvāt 
prieku otram, negaidot, kas par 
to būs pašam. 

10. decembrī plkst. 17.00 brīv
prātīgo Aresa Meridas un Džesi
kas Džimeneras prezentācija par 
Spāniju – kultūra un tradīcijas 
viņu dzimtenē.

11. decembrī Radošo darbu 
pēcpusdiena: izstāde – pārdošana 
„Mēs to varam!”. Aicināti piedalī
ties visi, kuri ar saviem darbiņiem 
iepriecinās un iedvesmos pārējos 
izstādes apmeklētājus. 

Līdz 15. decembrim iespēja 
vākt makulatūru un nogādāt die
nas centrā. Izvešana 16. decembrī.

22. decembrī – labdarības pa
sākuma noslēgums Upeslejās. 
Brīvprātīgie kopā ar jauniešu 
domes aktīvistiem apciemos tos, 

Sporta pasākumi decembrī

„Sāp sirds, no tēva šķiroties, 
kad viņa taka smilšu kalnā iet.’’

(J.Rūsiņš)

PII „Pienenīte” un „Zaķēnu” grupas kolektīva vārdā izsakām 
dziļu līdzjūtību Artūram Pētersīlim un viņa ģimenei, tēti uz 

mūžu smilšu kalniņā pavadot.

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

(R.Skujiņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kursa audzinātājai Dairai 
Tropai, dzīvesbiedru pāragri mūžībā aizvadot.

1. kursa audzēkņi un vecāki

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

(O.Vācietis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Indrai Dziļumai,  
māti mūžībā aizvadot.

Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

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

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

Skumju brīdī esam kopā ar Artūru Pētersīli un viņa ģimeni,  
tēti mūžībā pavadot.

PII „Pienenīte” grupas „Zaķēni” bērni un vecāki

kuriem Ziemassvētku izjūtas vēl 
kavējas. 

23. decembrī plkst. 17.00 Blu
ķa vilkšanas vakars.

28. decembrī plkst. 15.00 Zie
massvētku eglīte.

Decembrī vēl skatāma Maijas 
Brašmanes mākslas darbu izstāde 
„Gaismas spēles”.

Uzzini arī par ikdienas nodar-
bībām Upesleju dienas centrā – 
www.stopini.lv/public/31093.html

CEKULES DIENAS CENTRĀ
Līdz 15. decembrim Ziemassvēt
ku rotājumu gatavošanas radošā 
darbnīca.

4. decembrī plkst. 18.45 Ziemas
svētku eglītes iedegšana Cekulē.

No 17. līdz 19. decembrim 
dienas centra zāles noformēšana 
Ziemassvētku tematikā un eglītes 
rotāšana.

29. decembrī Jaungada karne
vāls.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
No 1. decembra līdz 12. decem-
brim Ziemassvētku labie darbi. 
Turpinot Ziemassvētku labos dar
bus, aicinām piedalīties labdarī
bas akcijā, dienas centrā „Līči” 
ziedojot jaunas krūzes (bez uz
rakstiem un attēliem, jo tās tiks 
apgleznotas radošajā darbnīcā). 
Krūzes Ziemassvētkos kļūs par 
dāvanām Tuberkulozes un plau
šu slimību klīnikas Bērnu nodaļas 
mazajiem pacientiem, kad kopā 
ar pašu ceptām piparkūkām nesīs 
siltus, veselību vēlošus sveicienus 
Ziemassvētkos!

5. decembrī visas dienas garu
mā Radošās rūķu darbnīcas – pi
parkūku cepšana.

12. decembrī visas dienas ga
rumā Radošās rūķu darbnīcas – 
piparkūku rotāšana.

15. decembrī plkst. 17.00 Sto
piņu novada finansētā projekta 
„Labo sapņu spilventiņš” noslē
gums.

28. decembrī plkst. 18.00 Zie
massvētku pasākums bērniem.

29. decembrī plkst. 17.00 
„Gard ēžu klubiņš Ziemassvētkos” –  
dalīšanās ar labākajām Ziemas
svētku receptēm.

Pirmdienās plkst. 18.00 rado
šās nodarbības bērniem:

7. decembrī – Ziemassvētku 
rotājumu veidošana;

14. decembrī – „Labie vārdi”;
21. decembrī – dāvaniņu ga

tavošana;
28. decembrī – „Laimīgu Jauno 

gadu!”.
Otrdienās plkst. 17.00 radošās 

nodarbības pieaugušajiem „Pērļu 
aušana”.

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 žurnālus, 
spēlējot novusu, galda tenisu, da
žādas galda spēles.

Dienas centrā no novembra 
jauniešu mobilitātes program-
mas „Erasmus+” ietvaros strādā 
brīvprātīgais jaunietis no Portu-
gāles Gonsalo, kura uzdevumos 
ietilpst atbalsta sniegšana dienas 
centra radošajās aktivitātēs un 
dalība ikdienas darbā ar vietē-
jiem bērniem un jauniešiem.

Dienas centra aktīvākajiem 
notikumiem turpmāk varēs 
sekot arīwww.facebook.com/
dc.lici/.

ULBROKAS DIENAS
CENTRĀ
Decembrī aicinām uz Ziemas
svētku dāvaniņu gatavošanas un 
iesaiņošanas radošo darbnīcu – 
labdarības akciju. 22. decembrī 
kopā ar brīvprātīgajiem, jaunie
šu domes jauniešiem un ciema 
bērniem pasniegsim sagatavotās 
dāvaniņas Ulbrokas ciema senio
riem.

Decembrī gatavosim Ziemas
svētku rotājumus.

10. decembrī plkst. 17.00 brīv
prātīgā jaunieša Dinko prezentā
cija par savu valsti Portugāli un 
tautas tradīcijām.

11. decembrī no plkst. 17.00 
Piparkūku mājiņu radošā darbnī
ca, pievienoties var arī pēc 17.00.

22. decembrī kopā ar brīvprā
tīgajiem jauniešiem un Jauniešu 
domi apciemosim Ulbrokas se
niorus un pasniegsim pašu saga
tavotās dāvaniņas. Pēcpusdienā 
dienas centrā Ziemassvētku ieska
ņas pasākums ar piparkūkām, tēju 
un sarunām.

Otrdienās un ceturtdienās 
plkst. 12.00–13.45 nūjošanas no
darbības. Nūjas nodrošina dienas 
centrs.

Sestdienu rītos no 9.30 līdz 
14.00 rotu gatavošana no pērlī
tēm, plastikas un citiem materiā
liem.

2. decembrī plkst. 12.00 Ulbro
kas sporta kompleksā Latvijas čem
pionāta dubultamatieru līgas mājas 
spēle basketbolā, Stopiņi-C4.

5. decembrī plkst. 10.00 Ulbro
kas sporta kompleksa peldbaseinā 
Stopiņu novada čempionāts pel
dēšanā.

5. decembrī plkst. 12.00 Ul
brokas sporta kompleksā Latvijas 
čempionāta mājas spēle handbolā 
1. līga vīriešiem, Stopiņi NHK
ONSC.

5. decembrī plkst. 14.00 Ul
brokas sporta kompleksā Latvijas 
čempionāta mājas spēle handbolā 
sievietēm, Stopiņi NHKSK Latgols.

5. decembrī plkst. 19.15 Ul
brokas sporta kompleksā Latvijas 
Čempionāta nacionālās līgas spēle 
volejbolā, LSPA/StopiņiRTU.

6. decembrī plkst. 15.30 Ul
brokas sporta kompleksā Latvijas 
Čempionāta mājas spēle florbolā, 
Ulbroka/FS MastersBauska.

9. decembrī plkst. 18.50 Ulbro
kas sporta kompleksā Rīgas telpu 
futbola čempionāts „Futbols”, Sto
piņiBaltic Express LV.

16. decembrī plkst. 18.50 Ul
brokas sporta kompleksā Rīgas 
telpu futbola čempionāts „Fut
bols”, StopiņiXteam.lv/Lerona.

19. decembrī plkst. 16.00 Ul
brokas sporta kompleksā Latvijas 
Čempionāta mājas spēle florbolā, 

Ulbroka/FS MastersValmiera.
19. decembrī plkst. 19.15 Ul

brokas sporta kompleksā Latvijas 
Čempionāta nacionālās līgas spēle 
volejbolā, LSPA/Stopiņi-OC Lim
baži/MSĢ.

20. decembrī plkst. 15.30 Ulbro
kas sporta kompleksā Latvijas Čem
pionāta mājas spēle florbolā, Ulbroka/
FS MastersLiepājas FK Kurši.

23. decembrī plkst. 18.50 Ul
brokas sporta kompleksā Rīgas 
telpu futbola čempionāts „Fut
bols”, StopiņiGarāža 2.


