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Nozīmīgākie izdarītie darbi, realizētie projekti 
un notikumi 2015. gadā Stopiņu novadā  
 Stopiņu novada dome
Izvērtēti pretendentu piedāvājumi Stopiņu novada kul-
tūras centra būvniecībai un pieņemts lēmums par lī-
guma slēgšanu. 2016. gadā tiks uzsākta kultūras centra 
būvniecība.

Pabeigti ūdenssaimniecības projekti Sauriešos (917 829 
EUR) un Upeslejās ERAF projekta ietvaros (657 163 
EUR), izbūvējot/rekonstruējot centralizētos ūdensvadus 
un kanalizācijas tīklus. 

Izbūvēts apgaismojums Cekulē (32 960,36 EUR), Sau-
riešos (44 948,40 EUR) un gājēju/veloceliņam no Līgo 
parka līdz Ulbrokas vidusskolai (54 355,81 EUR).

Sakārtota Ulbrokas vidusskolas autostāvvieta (19 908,66 
EUR). 

Rekonstruētas pagalmu teritorijas pie daudzdzīvokļu 
mājām Ulbrokā, Institūta ielā 17 un Institūta ielā 19 (85 
891,27 EUR), Institūta ielā 32 (57 013,62 EUR), Institūta 
ielā 36, 36A, 36B (16 749,47 EUR) un Gaismas internāt-
pamatskolā (47 960,92 EUR).

Atjaunoti gājēju celiņi Sauriešu centrā (31 215,06 EUR). 
Izbūvēts jauns gājēju celiņš no Sauriešu ciema līdz Sto-
piņu pamatskolai (41 164,75 EUR).

Pabeigti Īsās ielas Ulbrokā posma rekonstrukcijas dar-
bi (23  612,80 EUR), daļēji veikti Acones ielas Ulbrokā 
(kopējās darbu izmaksas plānotas 227 722,16 EUR) un 
Dienvidu ielas Dzidriņās rekonstrukcijas darbi (kopē-
jās darbu izmaksas plānotas 231 023,59 EUR), šobrīd 
ir tehnoloģiskais pārtraukums, un 2016. gadā darbi tiks 
pabeigti.

Uzstādīti 5 ātrumvaļņi uz pašvaldības ceļiem (8838,14 
EUR) un ierīkotas 2 jaunas pieturvietas Garajā ielā Drei-
liņos (10 578,63 EUR).

Uzstādītas 10 urnas suņu ekskrementu savākšanai trijos 
lielākajos novada ciemos (2017,19 EUR).

Atjaunotas Ulbrokas vidusskolas centrālās ieejas kāpnes 
(18  541,41 EUR), aprīkots jaunais mājturības kabinets 
meitenēm 4. stāvā, veikti remontdarbi klašu telpās (22 
870,97 EUR), iepirkta datortehnika vienai datorklasei, 
izstrādāts rekonstrukcijas projekts Ulbrokas vidusskolas 
ēdnīcas un virtuves telpām (10 730,00 EUR).

Veikti PII „Pienenīte” telpu remontdarbi (29  843,62 
EUR).

Upesleju internātpamatskolā–rehabilitācijas centrā tiek 
veikti ēku siltināšanas darbi, piesaistot KPFI finansēju-
mu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 476 542,18 EUR 
ar Stopiņu novada domes līdzfinansējumu ~ 20% apmē-
rā.

Tiek izstrādāti 4 ēku (pašvaldības policijas, Institūta iela 
1, Upesleju dienas centra, Upeslejas 9, Cekules dienas 
centra un PA „Stopiņu ambulance” ēkas Ulbrokā) silti-
nāšanas un atjaunošanas darbu projekti.

Nomainīts jumts un veikts ārsienu remonts Audēju na-
miņam Institūta ielā 22, Ulbrokā (16 928,25 EUR).

Veikti Līču dienas centra teritorijas labiekārtošanas  
darbi.

Uzsākts iepirkums Getliņu, Bitenieku un Kaudzīšu ielas 
rekonstrukcijai.

Veikta grāvju un ūdensteču tīrīšana Līčos (186 968,34 
EUR), un janvārī tiks izsludināts iepirkums grāv-
ju un ūdensteču tīrīšanas un padziļināšanas darbiem  
Dreiliņos.

Novadā atvērti vairāki jauni uzņēmumi, tajā skaitā viena 
no lielākajām atkritumu šķirošanas rūpnīcām Latvijā. 
Esam lepni par SIA „Ulbroka” augsto novērtējumu – uz-
ņēmuma vadītājs Aivars Kokts saņēma Triju Zvaigžņu 
ordeņa Atzinības krustu, uzņēmums saņēma Valsts vi-
des dienesta „Zaļās izcilības balvu”.

Realizēto projektu kopsavilkums:

Meža kapu koka kapličas tehniskā projekta izstrāde, pro-
jekta finansējums VKKF, 2300,00 EUR. Projekta realizā-
cijas periods 02.06.2014.–29.01.2015.

Radošā šūšanas darbnīca, projekta finansējums ELFLA, 
1778,52 EUR. Projekta realizācijas periods 08.04.2015.–
29.05.2015.

Karla Orfa ritma instrumentārija iegāde, projekta finan-
sējums ELFLA, 3037,72 EUR. Projekta realizācijas pe-
riods 07.11.2014– 01.08.2015.

Cekules ciemata sporta aktivitāšu pieejamības uzlaboša-
na, projekta finansējums ELFLA, 3935,00 EUR. Projekta 
realizācijas periods 09.05.2015.–31.07.2015.

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Stopiņu no-
vadā, projekta finansējums ERAF, 12 300,00 EUR. Pro-
jekta realizācijas periods 08.10.2014 –07.05.2015.

Vienotais pašvaldības un valsts pakalpojumu klientu 
apkalpošanas centrs, projekta finansējums VARAM, 
6312,86 EUR. Projekta realizācijas periods 01.10.2015– 
31.12.2015.

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas sa-
mazināšanai Upesleju internātpamatskolā– rehabilitā-
cijas centrā, projekta finansējums KPFI 4 760 542,18, 
projekts vēl nav noslēdzies.

Eiropas brīvprātīgā darbs Stopiņu novadā, projekta fi-
nansējums ERASMUS +, 7835,00 EUR. Projekta realizā-
cijas periods 01.11.2014 – 31.10.2015.
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PA „Saimnieks” veikto darbu pārskats

Siltumapgāde, elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija:
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija no Sto-

piņu pamatskolas līdz mājai Līdumnieku ielā 1, Sauriešos, –  
139 136 eiro.

Ūdensvada nomaiņa Cekules ciemā pa Dzilnu un Ce-
kules ielu – 72 015 eiro.

Siltumtrases posma nomaiņa Ulbrokā no Institūta ielas 
14 līdz Institūta ielai 10 – 36 796 eiro.

Siltumtrases posma nomaiņa Ulbrokā no Institūta ielas 
6 līdz Institūta ielai 4 – 7181 eiro.

Siltumtrases posma nomaiņa Upeslejās no mājām 
Upeslejas 4 līdz Upeslejas 5 – 19 753 eiro.

Centrālās siltumtrases posma nomaiņa Upeslejās – 
8315 eiro.

Ārējo kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbi Līčos pie 
mājām „Mazlīči” – 8481 eiro.

Veikti pašvaldības iestāžu, skolu un pirmsskolas iestāžu 
remontdarbi par kopējo summu – 26 873 eiro.

Māju apsaimniekošanas, pārvaldīšanas, celtniecības, 
remonta un labiekārtošanas darbi:

Institūta 36 – konteineru novietnes izbūve – 4072 eiro.
Pie Sauriešu katlumājas – konteineru novietnes izbūve –  

6408 eiro.
Saurieši un Upeslejas – veļas žāvētavu uzstādīšana – 

5530 eiro.
Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda remontdarbi – 

24 695 eiro.

Transports, labiekārtošana, ceļu uzturēšana:
Iegādāti: 
autogreiders – 205 789 eiro;
pļaujmašīna – 4734 eiro;
smalcinātājs ar teleskopisko izbīdni – 4780 eiro;
krūmgrieži – 1719 eiro;
smilšu kaisītājs – 3025 eiro;
GAZ 4732 – 2600 eiro.
Veikta Pludmales, Ērgļu, Daktermuižas, Poldera, Bir-

zītes, Sēļu, Pundurīšu, Līdaciņu ielas šķembošana –  
26 413 eiro.

Jānis Pumpurs, domes priekšsēdētājs,
Vita Paulāne, domes priekšsēdētāja vietniece,

Maksims Griščenko, izpilddirektors,
Jānis Koponāns, pA „Saimnieks” direktors

Paveiktais un piedzīvotais novada iestādēs

Ulbrokas kultūras nams

Izvērtējot aizvadīto 2015. gadu, jāatzīmē, ka kultūras dzī-
ve bijusi daudzveidīga, krāsaina un dinamiska. 

Aizvadītajā vasarā viens no centrālajiem notikumiem 
bija XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, 
kas norisinājās Rīgā no 2015. gada 6. līdz 12. jūlijam. Šajās 
dienās Rīgā no Latvijas pilsētām un novadiem sabrauca 
aptuveni 37 400 bērnu un jauniešu, kā arī kolektīvi no 
latviešu diasporām. Svētku dalībnieku vidū bija arī mūsu 
novada izglītības iestāžu kolektīvi – kopumā 311 dalībnie-
ku – ar ko mēs ļoti lepojamies, un sakām paldies visiem 
kolektīvu vadītājiem, brīvprātīgajiem palīgiem un katram 
bērnam un vecākiem! 

Ļoti spraiga 2015. gadā bijusi Stopiņu novada pašdarbī-
bas kolektīvu ikdiena un koncertdarbība. Aizvadītajā gadā 

savu 40 gadu darbības jubileju ar skaistu koncertu svinēja 
vokālais ansamblis „Sagša”, vadītāja Biruta Deruma. 

Starp visiem daudzveidīgajiem kultūras pasākumiem kā 
īpašu gribētos akcentēt Ulbrokas ezera dienas pasākumu. 
No sākotnēji neliela koncerta vairāku gadu laikā šis pasā-
kums ir izaudzis līdz sporta un kultūras aktivitāšu dienai, 
ko papildina plašs radošo darbnīcu klāsts un šī gada Ul-
brokas ezera laivu regate. Īpašs paldies akordeonistu an-
samblim „Akcents” (vadītāja Anita Rieksta) par brīnišķī-
go koncertu 2015. gada Ulbrokas ezera dienas noslēgumā. 

Inta Kalniņa, 
Ulbrokas kultūras nama vadītāja

Ulbrokas sporta komplekss

Atskatoties uz šajā gadā paveikto, vēlos teikt, ka sporta 
pasākumu ir bijis ļoti daudz – dalība Latvijas Handbola 
čempionātā ar vīriešu, sieviešu, vairākām jauniešu ko-
mandām, dalība Latvijas Florbola čempionātā, kurā star-
tēja bērnu, jauniešu, vīriešu florbola komandas. Ulbrokas 
sporta kompleksā notika jauniešu handbola turnīrs „Sto-
piņu kauss –2015”. Visos Stopiņu novada ciematos notika 
Ģimeņu sporta dienas, Stopiņu peldbaseina audzēkņi ar 
ļoti labiem rezultātiem startēja dažāda līmeņa peldēšanas 
sacensībās, novada džudo sekcijas audzēkņi startēja starp-
tautiskajās sacensībā un ieguva godalgotas vietas. Kama-
niņu sekcijas audzēkņi ar ļoti labiem rezultātiem startēja 
prestižās sacensībās tālu aiz Latvijas robežām.

Īpaši vēlos uzsvērt šādus sporta pasākumus:
„Sporta laureāts” – ar gadiem šis sporta pasākums ir 

kļuvis jau par ikgadēju tradīciju un neatņemamu sporta 
pasākumu. Šajā sporta pasākumā visi sportisti, treneri, 
līdzjutēji ir galvenie pasākuma dalībnieki, un viss šis pa-
sākums ir veltīts viņiem. Īpaši liels prieks ir par jaunajiem 
sportistiem, kuru ar katru gadu paliek arvien vairāk.

Latvijas Jaunatnes olimpiāde notika šī gada 3. un 4. jū-
lijā Valmierā, Cēsīs, Līgatnē. Stopiņu novada komanda 
piedalījās un par medaļām cīnījās – handbolā, florbolā, 
peldēšanā, triatlonā un vieglatlētikā. Visi sportisti startēja 
veiksmīgi, vairāk šoreiz veicās florbola komandai (treneris 
Andris Pīlups) – 3. vieta, triatlonā (Edgars Dāvis Aseris) –  
4. vieta, peldēšanā (Eīna Beinere-Tjutjunova) – 5. vieta, 
handbolā (treneris Imants Čerņavskis) – 5. vieta. Visiem 
palicis atmiņā komandu gājiens uz atklāšanas pasākumu 
Valmieras estrādē un pats krāšņais atklāšanas brīdis ar ie-
spaidīgo svētku uguņošanu. Noteikti atcerēšanās vērta ir 
kopā būšana un sajūta, ka esi lepns par savu novadu.

Jauns un ļoti jauks pasākums aizsākās šajā vasarā – „Ul-
brokas ezera regate 2015” –, kur peldošās konstrukcijas 
tika gatavotas no plastmasas pudelēm un citiem peldo-
šiem materiāliem. Sacensībās piedalījās 9 komandas. Vi-
sas komandas bija ļoti aktīvas, ar labu humoru un intere-
santām idejām, kuras varēja aplūkot laivu noformējumā. 
Komandas bija gatavas jautram piedzīvojumam. Profesio-
nāli glābēji sekoja līdzi ar motorlaivu un pieskatīja drošību 
uz ūdens. Palīdzība nebija nepieciešama – visas komandas 
nopeldēja sacensību distanci un laimīgi nonāca krastā!

Aelita Veipa, 
Ulbrokas sporta kompleksa direktore

Pašvaldības policija

2015. gada 10. jūnijā tika aizturēta automašīna, kas bija 
iesaistīta nelegālā alkohola pārvadāšanā, un vēlāk tika 
atklāta arī nelegālā alkohola glabāšanas vieta. Aizturot 
un apskatot automašīnu, tika noskaidrots, ka tajā tiek 
nelikumīgi pārvadāti plastmasas bunduļi (pa 5 litriem) 
ar alkoholiskajiem dzērieniem brendiju un degvīnu bez 
pavadošiem dokumentiem. Tika noskaidrota nelikumīgo 
alkoholisko dzērienu iegādes vieta. Automašīnas vadītājs 
ar nelikumīgajiem alkoholiskajiem dzērieniem tika aiztu-
rēts un nodots Valsts policijas rīcībā.

Vēlāk sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pār-
valdes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļas 
ekonomikas policijas darbiniekiem Vālodzēs, Stopiņu 
novadā, tika veikta sankcionēta kratīšana, kuras laikā ne-
kustamajā īpašumā tika atrasti aptuveni 13,5 tūkstoši litru 
nelegālā alkohola dažādu tilpumu iepakojumos.

2015. gadā ir noticis aktīvs darbs nelikumīgā alkoho-
la ierobežošanas jomā, tādēļ sadarbībā ar Valsts policiju 

(VP), pēc VP sniegtajām ziņām, kopumā ir uzsāktas 23 
lietas par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu, 
glabāšanu un pārvietošanu. Kopumā no 23 lietām Stopiņu 
novada pašvaldības policija ir veikusi 17 personu aizturē-
šanu saistībā ar nelegālā alkohola apriti. 

2015. gada 21. aprīlī tika likvidēta liela celtniecības un 
sadzīves atkritumu kaudze, kas bija izveidota Sauriešos 
aiz SIA „Knauf ” teritorijas pie karjera. Tika noskaidrotas 
vainīgās personas, kurām tika uzdots visus atkritumus 
nogādāt uz atkritumu šķirošanas un pārstrādes poligonu. 
Pēc nedēļas veicot atkārtotu pārbaudi, personas, kas bija 
ļaunprātīgi izgāzušas atkritumus dabā, visu bija aizvedu-
šas un teritoriju sakopušas. 

Pirms:

Pēc:

2015. gada 27. decembrī, veicot sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanu Stopiņu novadā, pie nama Institūta ielā, 
Ulbrokā, tika pamanītas trīs aizdomīgas personas – divi 
vīrieši un viena sieviete –, kuri iegāja kāpņutelpā. Apse-
kojot kāpņutelpu, mājas otrajā stāvā personu noskaid-
rošanas laikā pie vienas no personām tika atrasta melna 
kastīte, kurā atradās karote, četras šļirces un caurspīdīgs 
maisiņš ar baltas krāsas pulverveida vielu. Par notikušo 
tika paziņots Valsts policijas Salaspils iecirkņa dežuran-
tam un uz vietas sagaidīti VP Salaspils iecirkņa darbinie-
ki, visas trīs minētās personas tika nodotas Valsts polici-
jas Salaspils iecirkņa darbiniekiem tālāku lietas apstākļu 
noskaidrošanai. Kā vēlāk tika noskaidrots, pie personām 
atradās aptuveni divi grami heroīna, kuru vērtība mērāma 
daudzos simtos eiro. 

Ainārs Bērcis, 
Stopiņu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

PA „Stopiņu ambulance”

Janvārī veikta Stopiņu ambulances un Upesleju doktorāta 
sanitāro telpu pārbūve, pielāgošana cilvēkiem ar funkcio-
nāliem traucējumiem.

Sekmīgi darbu turpina Upesleju doktorāta ģimenes 
ārsta Ritvara Ziedoņa un ārsta palīga Genovefas Grāveles 
komanda. Sekmīgā komandas darbā apvienojas jaunības 
entuziasms, svaigas akadēmiskās zināšanas un gadiem 
krāta pieredze. Upesleju doktorātā tiek aprūpēti bērni un 
pieaugušie pacienti. 

No septembra Stopiņu ambulancē sniedz pakalpojumus 
pieredzējusi fizioterapeite Anita Trokša. Fizioterapeite 
strādā gan ar bērniem, tajā skaitā zīdaiņiem, gan ar pieau-
gušajiem. Ambulancē var saņemt fizioterapeita konsultā-
ciju, individuālās nodarbības, masāžu, teipošanu.

Vija Ikauniece, 
pA „Stopiņu ambulance” direktore

Ulbrokas vidusskola

Rezumējot aizvadītā gada labos darbus, jāatzīst, ka vis-
augstākā dominante bija mūsu dziedātāju un dejotāju ap-
sveicamie centieni, labās gribas izpausme, uzņēmība, līdz-
dzīvošana un pašatdeve, aizstāvot sava kolektīva, skolas,  
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kā arī novada godu. Katrs apzinājās, ka ir izdarījis kaut 
ko vērtīgu savas dvēseles solidārā saaugsmē saistībā ar 
plašajiem un piesātinātajiem XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem. Jāuzsver, ka I pakāpes diplomu 
iegūšana abās kārtās izvērtās par košāko uzplaiksnījumu, 
kas uzdzina adrenalīnu par paveikto godprātīgā aizkulišu 
darbā, gatavojoties šiem svētkiem, bet arī deva impulsu 
turpmākām kultūras norisēm.

25. septembrī skolotāji un Ekopadomju pārstāvji no vai-
rāk nekā simts Latvijas izglītības iestādēm devās uz Latvi-
jas Nacionālo bibliotēku, kur notika Ekoskolu apbalvoša-
nas pasākums. Arī Ulbrokas vidusskolai bija gods saņemt 
Zaļo karogu. 2. oktobrī, kad atzīmējām Skolotāju dienu, 
svinīgā ceremonijā, piedaloties Stopiņu novada priekšsē-
dētājam Jānim Pumpuram, Ekokarogs tika pacelts jaun-
izveidotajā karoga mastā. Tagad tas cēli plīvos pie mūsu 
skolas un visi zinās, ka mēs dzīvojam un domājam ZAĻI! 
Arī šajā mācību gadā centīsimies dzīvot videi draudzīgi, 
strādāt radoši un nosargāsim savu Zaļo karogu!

2015. gada janvārī meitenes uzsāka mācīties jaunajā 
mājturības un tehnoloģiju kabinetā, kurš tika izveidots 
skolas jaunajā piebūvē 4. stāva ziemeļu daļā. Telpas ir pla-
šas un gaišas. Telpa ir sadalīta divās daļās. Viena daļa ir ie-
kārtota rokdarbiem, otra ir virtuve, kur meitenes un zēni 
mācās gatavot ēst. Virtuvē ir uzstādīta virtuves iekārta ar 
plītīm, trauku mazgājamo mašīnu, veļas mašīnu, ir jauni 
trauki un virtuves piederumi. Nopirktas septiņas jaunas 
šujmašīnas un overloks, lai meitenes varētu mācīties šūt. 
Klases interjeru centāmies veidot, lai tā nelīdzinātos mā-
cību klases telpai, bet būtu mājas sajūta. Prieks visiem šajā 
kabinetā strādāt un mācīties.

Normunds Balabka, 
Ulbrokas vidusskolas direktors

Stopiņu pamatskola

Skolas darbs nav iedomājams bez novērtējuma. Pavasarī 
veiksmīgi noritēja akreditācija, un skola tika akreditēta 
līdz 2021. gadam.

Gandarījumu sniedza augusta konferencē saņemtais 
diploms par augstākajiem sasniegumiem – 2. labākais re-
zultāts valsts pārbaudes darbos pamatizglītībā starp Pierī-
gas novadu apvienības skolām 2014./2015. mācību gadā.

Svinot valsts svētkus – Lāčplēša dienu un Latvijas valsts 
Proklamēšanas dienu –, mēs atkal un atkal pārlapojam 
vēstures lappuses, vairāk cenšamies izprast vēstures noti-
kumu būtību, priecājamies par šodienu, par mūsu zemes 
dabas skaistumu, sasniegumiem un apzināmies galvenās 
vērtības, ko esam saņēmuši mantojumā no vecākajām pa-
audzēm.

Lai labāk iepazītu Latvijas novadus, Patriotiskās nedēļas 
ietvaros skolā notika konkurss 6.– 9. klasēm. Katra klase, 
izlozējot savu novadu, sagatavoja plakātu un stāstījumu, 
pēc iespējas vairāk izmantojot dažādu informāciju un 
attēlus: 6. klase – Zemgale, 7. klase – Latgale, 8. klase – 
Kurzeme, 9. klase – Vidzeme. Konkursā bija iesaistīti visi 
skolēni, un katrs sagatavoja un latviešu valodā pastāstīja 
par kādu dabas objektu, vēsturisku pieminekli vai mūs-
dienu ievērojamu celtni.

11. novembra rīts skolā sākās ar vēsturisku minūti par 
godu Lāčplēša dienai. Visi sapulcējās Stopiņu pamatskolas 
zālē, lai tiktos ar Latvijas armijas karavīriem, kuri pastās-
tīja par Latvijas armiju. Skolēni noskatījās filmu par Lat-
vijas karavīru misiju Afganistānā. Karavīri sveica mūsu 

skolas sporta sacensību „Lāčplēsis – 2015” uzvarētājus. 
Patriotiskā nedēļa noslēdzās 17. novembrī ar svētku kon-
certu, kurā skolēni veltīja Latvijai dziesmas un dzejoļus.

Valērija Mikute, 
Stopiņu pamatskolas direktore

Stopiņu pamatskolas 
pirmsskolas izglītības iestāde

Ar saviem radziņiem un savu dumpīgo raksturu aiz mu-
guras aiztipinājis Kazas gads. Lai arī kādās pļavās kaziņa 
ganījusies, cik ziedus saplūkusi, tik un tā sabadījusi jaunas 
emocijas, jaunu pieredzi un pārdomas par padarīto. Da-
rot, kļūdoties, iegūstot spilgtas idejas, mācāmies un vei-
dojam jaunas, savas tradīcijas!

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē mar-
tā viesojās visi Pierīgas sporta un veselīga dzīves veida sko-
lotāji. Lai vismaz kādai cilvēku grupiņai rosinātu pozitīvi, 
veselīgi un aktīvi sākt savu ceļu pretim pavasarim, dienā, 
kad saules aptumsums rādīja brīnumus arī pie mums Sto-
piņu novadā, Stopiņu pamatskolas pirmsskolu grupu ies-
tādē notika Pierīgas pieredzes apmaiņas seminārs sporta 
skolotājiem un citiem pirmsskolu pedagogiem par tēmu 
„Veselā miesā vesels gars”. No visas Pierīgas bija sabrauku-
ši ap 35 dalībniekiem, kas ir gana daudz šāda veida semi-
nāriem, bet pasākuma organizatori par to ļoti priecājas, 
jo tas nozīmē, ka par veselīgu un sportisku dzīves veidu 
ir daudz interesentu. Seminārā bija iespēja vērot divas 
atklātās fiziskās izglītības un veselības nodarbības, kuras 
vadīja iestādes sporta skolotāja Ina Babiča. Ar savām ide-
jām, kā ar netradicionāliem un pašu gatavotiem sporta at-
ribūtiem var padarīt interesantāku un aktīvāku ikdienišķu 
nodarbību, skolotāja ieinteresēja ne tikai bērnus, bet arī 
kolēģus no citām iestādēm. Novadīt praktisku un kustīgu 
nodarbību brīvā dabā uz Stopiņu pamatskolas PII ieradās 
arī Brīvdabas sporta kluba treneris Roberts Radičuks, kas 
ar savu saulaino un pozitīvi enerģisko attieksmi pret dzīvi 
iekustināja pedagogus dažādiem vingrinājumiem un tad 
skriešanas–iešanas distancē turpat Sauriešu mežā un pļa-
vā. Par to, kas ir zumba, kā tā ir ienākusi pie mums un kā-
das emocijas tā dod, mums pastāstīja zumbas trenere no 
Kadagas Ieva Gintere. Pilnām sirdīm pavasari un spēku 
ieguvām no šī semināra!

Ar jaunām idejām jau rudenī organizējām Ģimenes 
dienu bērnudārza laukumos. Bija gan daudz radošu, gan 
aktīvu nodarbju, kurās bija jāpiedalās visai ģimenei. Pasā-
kuma organizēšanā piedalījās viss kolektīvs un arī vecā-
ki! Lai veselīga un sportiska noskaņa būtu mūsu ikdienā, 
mums jāveicina tā kopā ar bērniem un viņu ģimenēm. Tās 
ir mūsu lielākās vērtības un mūsu nākotne! 

Kopības sajūtas veidošana, harmonijas meklēšana un 
labu, gaišu domu domāšana, kuras pārklātas ar jaunām 
un stiprām emocijām, tās ir mūsu jau pagājušā gada un 
arī jaunā Pērtiķa gada galvenās atziņas un vēlmes, kuras 
novēlam arī citām izglītības iestādēm un visiem Stopiņu 
novada mazajiem un lielajiem! Būt kopā – stipriem un ve-
seliem savās domās un sirdīs! Tas ir mūsu spēks!

Kristīne Stulberga, 
Stopiņu pamatskolas 

pirmsskolas grupu metodiķe 

Upesleju internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs

Jaunā gada priekšvakars – tas vēl ir arī laiks, lai novērtē-
tu aizejošā gada rezultātus, dalītos ar viedokļiem par sa-
sniegto un pamēģinātu ielūkoties nākamajā gadā. 

Nelija Stauža, direktora vietniece 
izglītības jomā mācību darbā:

„Ikdienas darbs skolā ir izaicinājumu pilns, tāpēc ikreiz 
esam priecīgi un gandarīti par pedagogiem, kas neapaug 
ar rutīnu, nezaudē optimismu un radošuma dzirksti. 

Šogad vēlētos izcelt aktraktīvos 3. klases skolēnus un  
skolotāju Edīti Gelmani, kas vienmēr aktīvi atbalsta skolas 
un novada pasākumus, bet šoruden arī piedalījās  starp-
tautiskā izglītības akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda”. 
Izglītības akcijā piedalījās 59 izglītības iestādes ar 139 mā-
cību stundu plāniem, skolotājas E.Gelmanes izstrādātais 
mācību stundas plāns bija viens no desmit Latvijas skolu 

mācību plāniem, kuri tika publicēti akcijas starptautiskajā 
mājas lapā.“

Dace Lielmane, direktora vietniece 
datorzinībās un darbam ar tehniskajiem palīglīdzekļiem:

„No 2015. gada iesaistījos mācību priekšmeta „Dato-
rika” programmas parauga aprobācijai Upesleju skolā. Šī 
aktivitāte ir priekšnoteikums digitālās kompetences bal-
stīta standarta ieviešanā jau ar sākumskolas posmu. Esam 
viena no 157 Latvijas vispārizglītojošajām skolām, kas ie-
saistījusies pilotprojektā.

Atšķirībā no līdzšinējās prakses, kuru raksturo tenden-
ce apgūt tikai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
lietošanu un izmantošanu citu mācību priekšmetu apgu-
vē, tagad aizvien lielāka uzmanība tiks pievērsta arī al-
goritmiskās domāšanas attīstīšanai, programmēšanas un 
citu datorikas nozarei specifisku jautājumu apguvei. 

Lai sākumskolā veicinātu algorimiskās domāšanas at-
tīstību, tika iegādāti „Lego Education WeDo” komplekti. 
Pielietojot lego apmācības metodes, kas vairākās pasaules 
valstīs tiek izmantotas kā oficiālas apmācības metodes  tā-
dos mācību priekšmetos kā datorzinības, robotika, dabas 
zinības un matemātika, tiek aizrautīgāk un izzinošāk or-
ganizēta skolēnu apmācība.

Esmu gandarīta par paveikto jau pirmajā pusgadā un 
pateicīga skolas vadībai par atbalstu inovatīvas mācību 
metodikas realizācijā.”

Agris Žilde, Upesleju internātpamatskolas–rehabilitācijas 
centra saimnieciskās daļas vadītājs:

„Šis bija darbiem un notikumiem bagāts gads. Kā lie-
lākais izaicinājums bija KPFI finansētais skolas  ēku sil-
tināšanas projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Upesleju internātpamatsko-
lā–rehabilitācijas centrā Upeslejās, Stopiņu novadā”. 

Gaismas internātpamatskola

Skolēnu dziesmu un deju svētki! Mūsu lieliskais koncerts 
„Mēs rakstām sevi dziesmu svētkos” Vērmanes dārzā, ie-
spēja dziedāt Mežaparka estrādē un arī svētku gājiens... 
Tas noteikti paliks atmiņā visiem dalībniekiem un skatītā-
jiem, visiem vecākiem, kuri bija ar mums kopā šajās skais-
tākajās vasaras dienās. Mēs bijām kopā ar visu Latviju!

Mūsu skolnieces Aivas Bērziņas lieliskais starts Pasau-
les speciālajā olimpiādē Amerikā, Losandželosā. No šāda 
līmeņa sacensībām pārvestās medaļas ieņem goda vietu 
katra sportista izcīnīto balvu vidū un apliecina, ka arī 
mūsu skolas skolēni var rakstīt Latvijas sporta vēsturi pa-
saules sasniegumu kontekstā – Pasaules speciālajā olim-
piādē.

Trešais lieliskākais gada notikums noteikti bija skolas 
svētku eglītes literāri muzikālais uzvedums „Sprīdīša ceļš 
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uz laimīgo zemi”, kas notika 18. decembrī skolas zālē. Uz-
vedumā piedalījās visi skolas skolēni – katram bija savs 
uzdevums, sava loma lielajā izrādē. Visi skolēni, skolotā-
ji un darbinieki, vecāki tā bija saliedējušies šā uzveduma 
gatavošanas laikā, ka bija sajūta – mēs visi elpojām kopā 
vienā ritmā... tik ļoti aizrāvušies kopīgā darbā, ar milzīgu 
atbildību un centību izpildot visus uzdevumus! Visi bijām 
kopā, un tas deva pārliecību par mūsu varēšanu, par pras-
mi izdarīt visu tā, lai arī skatītāji sajustu šo brīnišķo aiz-
rautību un emocionālo pacilātību. Tāpēc uzskatu, ka tas 
noteikti bija mūsu trešais lieliskākais notikums, ko piedzī-
vojām šeit – savā skolā.

Regīna Grebežniece, ārpusklases darba organizatore

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

Balts. Kluss. Raibs. Skaļš. Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē ietvarā bērnu un jauniešu zīmējumu 
izstāde „Ja man būtu tālvadības gaisa kuģis…” saistībā ar 
civilās aviācijas (RPAS) augsta līmeņa konferenci „Tālva-
dības gaisa kuģu sistēmas: aviācijas nākotnes radīšana”. 
Pateicības rakstu par izcilu veikumu, Latvijas Republikas 
satiksmes ministra Anrija Matīsa (marts) un ES mobilitā-
tes un transporta komisāres Violetas Bulcas rokasspiedie-
nu no mūsu skolas saņēma Krišjānis Salenieks un skolo-
tājs Rolands Vēgners.

II komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss „Ul-
brokas vālodzīte” Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem un 
komponista autorvakars „Dzīves tango” ar plašu augsta 
līmeņa profesionālu mūziķu piedalīšanos.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, pir-
moreiz kokļu mūzikas koncerts „Mana skārienjūtīgā kok-
le”. Skārienjūtīgs var būt ne tikai šodienas iemīļotais tele-
fona ekrāns, bet arī kokles stīgas, kuras tiek ieskandinātas 
ar tiem pašiem pirkstiņiem. Skolas koklētāju ansamblis 
„Tīne” un skolotāja Vita Pinne starp labākajiem koklētāju 
ansambļiem.

Akordeonistu nenogurstošais slavas gājiens – augstie 
sasniegumi konkursos – un skolotāja Anita Rieksta – Sto-
piņu novada „Goda Pilsone”. Pacietīgs un rūpīgs darbs, 
jauni izaicinājumi, panākumu latiņa ir pacelta augstu – ir 
pēc kā mēroties un uz ko tiekties.

Mūsdienu urbānās kultūras foruma „Baltā nakts” ietva-
ros jauniešu mākslas izstāde „Eksperimenti ar staru”. Sa-
darbībā ar zinātniekiem no Latvijas Universitātes Atomfi-
zikas un spektroskopijas institūta Rīgas Fotonikas centra 
tapa Eleonoras Balodes un Annas Luīzes Čakšes mākslas 
objekts „Meitene uz sārta. Iedvesmojoties no Raiņa dze-
jas”, skolotāja Santa Podgaiska. Izstāde „Gaismaskoks. 
Jauno māksla” Rīgas mākslas telpā. Nosaukumā ietvertais 
„Gaismaskoks” ir izstādes centrālais mākslas objekts, kas 
tēlaini apliecina izstādes kopējo ideju par gaismas vispār-
cilvēcisko un pozitīvo enerģiju. Šī darba autors – mūsu 
skolas absolvents Artūrs Noviks.

Brīnumainu sajūtu izstādes, iedvesmojošie koncerti, 
jaunie ritma instrumenti, vasaras radošā nometne, aug-
stie konkursu panākumi – tādi ir Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, vienmēr radoši un 
nenogurstoši.

Vita Pinne, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas direktore

PII „Pienenīte”

 Ir aizritējis vēl viens darbīgs, ražīgs un notikumiem ba-
gāts gads PII „Pienenīte”. 2015. gads ir pagājis ar aktīvu 
audzēkņu, vecāku un pedagogu darbošanos īpaši ekopro-
jekta ietvaros. Gatavojām gan veselīgu uzturu, gan ap-
guvām atkritumu šķirošanas principus, stādījām kokus, 
sākām cītīgāk taupīt energoresursus, kā arī izglītojām 
sabiedrību par dažādām ekoloģiskām tēmām. Rezultātā 
2015. gada septembrī saņēmām „Zaļo diplomu”, kas ir 

pusceļš uz Ekoskolas nosaukumu. Lielu laika un darba ie-
guldījumu ir devuši ne tikai šī projekta koordinatori, bet 
arī audzēkņu vecāki, kas ar entuziasmu atbalsta visas pro-
jekta aktivitātes, piemēram, eko ziedu, eglīšu un transpor-
ta gatavošana, makulatūras un tukšo bateriju vākšana un 
citas aktivitātes. Otrs nozīmīgākais notikums ir pabeigtais 
iestādes fasādes siltināšanas un jumta izbūves projekts, 
kas iestādes vecajai daļai ir devis tikpat skaistu skatu kā 
jaunajai daļai. Projekta rezultāts ir veiksmīgs arī ar to, ka 
ēkas siltināšanas rezultātā ir strauji uzlabojusies ēkas ener-
goefektivitāte – kg CO2/kWh izplūdes daudzums salīdzi-
nājumā ar 2012. gadu ir uz pusi mazāks, bet ar 2013. gadu 
samazinājies par 1/3. Līdz ar to iestāde šobrīd var ietaupīt 
līdzekļus uz energoresuru patēriņa rēķina. Trešais noteikti 
atzīmējamais gada veikums iestādē ir izglītojošais semi-
nārs „Bērnu emocionālā audzināšana”, ko sagatavoja un 
vadīja iestādes psiholoģe Evita Anča. Gada sākumā tika 
novadīts 10 nodarbību seminārs ar iestādes pedagogiem, 
tad tehniskajam personālam, bet gada nogalē E.Anča va-
dīja šo semināru Stopiņu novada domes finansētā pro-
jekta ietvaros, izglītojot apkārtējo sabiedrību un saņemot 
lielu atsaucību. Šo semināru apmeklēja novada iedzīvotā-
ji, kas interesējās par savu bērnu audzināšanas problēmu 
risināšanu, kā veidot un nepazaudēt emocionālo saikni ar 
savu bērnu, un citiem emocionāla rakstura jautājumiem.

Izcelt gada nozīmīgākos notikumus iestādē ir grūti, bet 
tā kā gada nogalē mūsu iestādi apciemoja Ziemassvētku 
vecītis ar saviem palīgiem rūķiem, kas palīdzēja uzskaitīt 
visus mūsu labos darbus, tad man ir palicis prātā viena 
čaklā rūķa teiciens: „Kā lai es šo svētīto darbu nedaru. Tas 
taču dod tādu laimes sajūtu, it kā es atrastos starp debesīm 
un zemi!” Lai šis teiciens ir visiem kā motivācija jauniem 
darbiem Jaunajā 2016. gadā.

Lelde Sturme, pii „pienenīte” vadītāja

Ulbrokas bibliotēka

2015. gadā modernizēts un atvieglots bibliotēkas lietotāja 
un bibliotekāra apkalpošanas process, uzsākot automati-
zētu grāmatu izsniegšanu un saņemšanu.

Jebkuram bibliotēkas elektroniskā kataloga lietotājam 
ir pieejama izdevumu meklēšana katalogā http://salaspils.
biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx. Bibliotēkas reģistrēta-
jiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja pieslēgties biblio-
tēkas elektroniskajam katalogam un izmantot autorizētā 
lietotāja iespējas – skatīt ziņas par saviem izsniegumiem, 
pagarināt izsnieguma termiņu, skatīt informāciju par rin-
dām uz izdevumiem, veikt eksemplāru pasūtīšanu, kā arī 
iestāties rindā uz izsniegtajiem izdevumiem. Gan biblio-
tēkas darbinieki, gan lietotāji šī gada laikā ir pārliecinā-
jušies, ka elektroniskā kataloga sniegto iespēju praktiska 
lietošana ir ļoti ērta un efektīva, paldies tiem lietotājiem, 
kuri jau izmanto šīs iespējas, aicinām turpmāk arī pārējos 
novada iedzīvotājus praktiski lietot bibliotēkas elektronis-
ko katalogu.

Nozīmīga ir Stopiņu novada novadpētniecības darba 
koncepcijas izstrāde un rīcības modelis sadarbībai visās 
atmiņu institūcijās. Apzināts kultūras kanons un kultūras 
mantojuma kopums, kas atspoguļo uzkrātās un no jauna 
radītās nacionālās identitātes un kultūras vērtības seno 
māju un citu rakstu kontekstā. Stopiņu novada kultūras ka-
nons rakstu zīmēs ir ceļojošās izstādes materiāla kopa, kas 
atspoguļo (ne)materiālā kultūrvēsturiskā mantojuma ap-
zinātos faktus un veic to popularizēšanu. Satura izklāstā –  
Līgo parks, Stopiņu novada iedzīvotāju jostas stāsts, kul-
tūrvēsturiskais projekts „Senās mājvietas Stopiņu novadā”, 
dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera sirds un piederības 
stāsts savai dzimtajai vietai Stopiņu novadā. Izstrādātais re-
surss ir Pierīgas reģiona publisko bibliotēku kultūras kano-
na sastāvdaļa un pieteikums Latvijas simtgadei.

Pavasara talka un bibliotekāru darba svētki ir jauna tra-
dīcija, kad dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzim-
šanas dienā dzimtajās mājās „Kalēji” tiek organizēta ap-
kārtnes uzkopšana un labiekārtošana, saglabājot dzejnie-
ka viedo klātbūtni. Talkas darbības rezultātā 2015. gadā 
iegūta Stopiņu novada Dzejas dienām atbilstoša pasāku-
ma norises vieta, pēc 19 gadiem ir iespēja organizēt Dzejas 
dienas dzejnieka dzimtajās mājās „Kalēji” Stopiņu novada 
Līčos. 2015. gada 11. septembra pasākuma pro grammas 
piedāvājums: gan lieliem, gan maziem klausītājiem. Pēte-
ra Brūvera un Gundegas Muzikantes grāmatas „Grāmata 
Gundegai” prezentācija, balvu pasniegšana erudītākajiem 
Ulbrokas bibliotēkas lasītājiem, „Dzejas dienu 2015” viesu 
no Lietuvas uzstāšanās, Ivetas Brūveres un Pētera Brūvera 
kopdarba „Vakariņas ar velnu” publiska nolasīšana. Pa-
sākuma noslēgumā tiek atdzīvināta 1996. gada „Kalēju” 
Dzejas dienu simbolisko balvu – zelta kuvaldas, sudraba 
vesera un bronzas āmuriņu – pasniegšana (apbalvojuma 
nosaukumus radījis dzejnieks Pēters Brūveris).

Dzejas dienas notikumiem un aktivitātēm nav tikai vie-
tējās nozīmes raksturs, tas veicina radošas un literāras vi-
des saglabāšanu, attīstību un piederību savam novadam. 
Pasākumi notiek, pateicoties dzejnieka mātes – „Kalēju” 
saimnieces Vijas Brūveres –, dzejnieka dzīvesbiedres Ive-
tas Brūveres, meitu Indras un Zanes atsaucībai un sadar-
bībai ar Stopiņu novada domi. Dzejas un radošās elpas 
gars pulcējis skolu jaunatni, kaimiņus un dzejnieka dzejas 
cienītājus, dzejdarus no Lietuvas, bibliotēku darbiniekus, 
pašvaldības vadītājus, erudītākos lasītājus un interesentus.

Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Sauriešu bibliotēka

Ir pavadīts ļoti interesants, pozitīviem iespaidiem bagāts 
gads. Trešo gadu Sauriešu bibliotēka piedalījās Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas pro-
grammā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, aicinot lasī-
tājus kļūt par ekspertiem, kuri lasa un vērtē programmā 
iekļautās grāmatas. Gada sākumā, noslēdzot pasākumu 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2014” sadarbībā ar 
Guntu Bruģētāju-Upesleju, internātpamatskolas–rehabi-
litācijas centra bibliotekāri, novada lasošajiem iedzīvotā-
jiem tika organizēti „Salasīšanās svētki”. Sauriešu biblio-
tēkas aktīvākie programmas dalībnieki devās ekskursijā 
uz „Gaismas pili”. LNB gūtie iespaidi motivējuši lasītājus 
turpināt dalību programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”. Programmā tiek iekļauti ļoti dažādi darbi, arī fan-
tāzijas un fantastikas žanru stāsti. Gada nogalē lasītājiem 
bija iespēja tikties ar rakstnieci Ievu Melgalvi, kura pār-
stāv fantāzijas žanru latviešu literatūrā. Rakstnieces darbi 
„Bulta, Zvaigzne un Laī” un stāsts „Jēzus ķirzaka” no lat-
viešu autoru fantāzijas un fantastikas krājuma „Zilie jūras 
vērši” iekļauti programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija – 2015”.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, grupa „Hansa Me-
dia” kopš 2012. gada veido apsveikumus Latvijai – šogad 
„Latvijai 97! Vārdi”. 97 pirmklasnieki lasīja 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. Sauriešu 
bibliotēkā Matīss Dirvēns lasīja rindkopu no 2001. gadā 
izdotās A.Kolberga grāmatas „Rīga kājāmgājējiem”.

Vēlam rāmu gada ritējumu, daudz interesantu iespaidu 
gan spraigajā ikdienā, gan sastopoties ar grāmatu pasaules 
burvību!

Kristīne Cimdiņa, Aija Sausiņa, 
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāres 

Dienas centrs „Ulbroka”

2015. gads bija dažādām aktivitātēm un notikumiem ba-
gāts. Gadu iesākām ar gatavošanos dienas centra „Ulbroka” 
10 gadu jubilejai. Svētku nedēļas laikā, kas risinājās febru-
ārī, katra diena tika veltīta kādai īpašai apmeklētāju gru-
pai – gan bērniem, sadarbības partneriem, gan radošo no-
darbību, projektu vadītājiem, nodarbību apmeklētājiem, 
lai svētku gaisotnē dalītos iespaidos par kopīgo darboša-
nos radošajās nodarbībās un meklētu jaunas idejas tālāka-
jām aktivitātēm un projektiem. Svētku nedēļa noslēdzās  
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ar jauniešu vakaru. Stopiņu novada dome sarūpēja lielu 
dāvanu mūsu jubilejā – finansējumu vienas dienas eks-
kursijai. Šo lielisko iespēju mēs arī realizējām, augusta 
beigās dodoties ekskursijā uz Igaunijas studentu galvas-
pilsētu Tartu, kur apmeklējām AHHAA zinātnes centru. 

Mūsu novada dienas centri ir vieta, kur satikties, komu-
nicēt, iepazīties, kur ikvienam ir iespēja savu brīvo laiku 
pavadīt lietderīgi, apgūstot jaunas prasmes, iemaņas, at-
raisot sevī māksliniecisko talantu. Šajā gadā dienas centrā 
„Ulbroka” notika plastikas veidošanas, šūšanas darbnīca, 
floristikas meistarklase īsi pirms Jāņiem un floristikas no-
darbību cikls, mozaīkas veidošanas, pērlīšu rokassprādžu 
aušanas pulciņi. Prieks, ka šajos pulciņos kopā darbojas 
dažādu paaudžu novada iedzīvotāji – gan bērni, gan pie-
augušie –, un pašu rokām izgatavotais sniedz lielu ganda-
rījumu par paveikto.

Gada nogalē, no novembra, dienas centrā esam sagai-
dījuši pirmo brīvprātīgo – Dinko –, kas pie mums strādās 
līdz septembrim. Gandrīz gadu būs iespēja tuvāk iepazīt 
Portugāles kultūru, tradīcijas, sazināties ar brīvprātīgo 
angliski, tādējādi apgūstot angļu sarunvalodu, mācīt šim 
jaunietim mūsu dzimto latviešu valodu. Līdz ar brīvprā-
tīgo ierašanos dienas centros mūsu jauniešiem ir iespēja 
realizēt savus iecerētos projektus, pasākumus, pavērt pla-
šāku redzesloku, kā izmantot ES sniegtās iespējas izglīto-
šanās jomā, lai brīvprātīgo ierašanās četros dienas centros 
būtu pienesums ar plusa zīmi novadam kopumā.

Sagaidot Ziemassvētkus, dienas centrā notika liela ro-
sība, tika gatavoti Adventa vainagi, Adventa kalendāri, 
kartītes, grieztas sniegpārsliņas, pušķota eglīte. Jau asto-
ņus gadus pēc kārtas bērni un jaunieši gatavo īpašas dā-
vanas, lai īsi pirms svētkiem ar tām iepriecinātu vientuļos 
pensionārus viņu dzīvesvietās. Šogad gatavojot krāšņās 
eglītes, ticējām, ka tās ienesīs svētku sajūtu ne tikai viņu 
mājās, bet arī sirdīs. Savukārt mums dāvināšanas prieks 
iemācīs būt labākiem un iecietīgākiem citam pret citu un 
novērtēt ģimenes siltumu. 

Lai Jaunajā gadā mums kopā izdodas realizēt jaunus 
sapņus un ieceres! Uz tikšanos dienas centrā „Ulbroka”! 

 Anda Višķere, 
dienas centra vadītāja

Dienas centrs „Upeslejas”

Decembra nogale jau izsenis pazīstama kā pārdomu laiks. 
Dažādo pasākumu, domu un neatbildēto jautājumu vir-
pulis gluži kā šogad iztrūkstošais sniegputenis negrib rim-
ties, pat raugoties trīsuļojošās svecīšu liesmiņās.

Un kā nu ne! Gada ritumā notikumu daudz. Pat nobru-
žātā ikdienas piezīmju burtnīca jāpašķir atpakaļ, lai pār-
liecinātos, ka, jā, tas arī bija pie mums – Upeslejās!

Viss gads ir aizritējis, darbojoties latviešu tautas dzīves-
ziņas zīmēs. Meteņa laika sacensību gars īpaši izpaudās 
pavasara talkas laikā, kad ģimeņu mazie un lielie vīri iz-
veidoja taku uz Mazo Juglu. Pamatīgs un paliekošs darbs. 
Tāpat jaunās paaudzes iesaistīšana sporta pasākumos 
visas vasaras garumā. Tāpēc arī rudens pusē ikviens bez 
raizēm varēja piedalīties „Spēka dienas” sacensībās. Ne-
var nepieminēt velo entuziastus! Pat vakara krēslā krita 
iepriekšējā gada rekordi.

Kad dienvidu pamalē izskanēja aizkavējušos dzērvju 
klaigas, uz mīļu tikšanos pulcējās Upesleju seniori, kuru 
rosme neatpalika no mārtiņbērnu dižošanās. Tautas gara 
mantojuma dzīpariņus centāmies ievīt gan ikdienā, gan 
gadskārtu svētkos, čakli rosoties visu paaudžu aktīvistiem.

Arī Upesleju amatnieku darbu izstāde lika acīm žilbt. 
Katra lietiņa – mazāka vai lielāka – izstaroja tajā ielikto 
sirds siltumu un dvēseles dāsnumu. Tik daudz talantīgu, 
čaklu, uzņēmīgu un radošu cilvēku ar jaunu redzējumu uz 
it kā sen zināmām lietām!

Pārkāpjot nākamā gada slieksni un ielūkojoties jauno 

darbu virpulī, gribas pievienoties I. Ziedoņa vēlējumam: 
„…un lai baltās darbdienās balti svētki ir.” 

Anna Logacka, dienas centra vadītāja līdz 09.2015.,
Sandra Briška, dienas centra vadītāja

Dienas centrs „Saurieši”

Dienas centram „Saurieši” šis bija aktīvs un pasākumiem 
bagāts gads. Bērniem un pieaugušajiem katru nedēļu bija 
radošas aktivitātes, notika ekskursijas uz Tartu, pa Stopi-
ņu novadu, uz Rundāles pili un Jelgavu, uz Brīvdabas mu-
zeju. Visās aktivitātēs iesaistījām arī brīvprātīgos jaunie-
šus, kuri darbojas centrā. Decembrī notika Ziemassvētku 
koncerts, savu māku parādīja zvaniņu spēles dalībnieki. 

Stopiņu novada Sauriešu dienas centrā jau ceturto gadu 
darbojas brīvprātīgie jaunieši, un viņu darbs sniedz ie-
guldījumu ne tikai brīvprātīgo jauniešu izaugsmē, bet arī 
paver jaunas iespējas uzņēmējorganizācijai un vietējiem 
iedzīvotājiem. Šogad dienas centrā „Saurieši” aktīvi dar-
bojas brīvprātīgā jauniete Džesika Džimenesa Džimenesa 
no Spānijas. Lai sagaidītu Džesiku un vēl trīs brīvprātīgos 
jauniešus, kuri strādā novada dienas centros, bērni bija 
sagatavojuši skaistu koncertu ar dziesmām un dejām.

Aktīvi un ar interesi Stopiņu novada iedzīvotāji apmek-
lēja Stopiņu novada domes finansēto projektu – apmā-
cības vecākiem „Kā veicināt bērna attīstību pirmsskolas 
vecumā”. Jaunās māmiņas un tēti varēja konsultēties un 
uzzināt informāciju no sertificētas psiholoģes par bērnu 
attīstību un uzvedību.

Jau otro gadu dienas centrā varēja apgūt latviešu valo-
das prasmes. Projektu realizēja NVO „Patvērums „Drošā 
māja””, piesaistot sadarbības partneri biedrību „Sabied-
riskās politikas centrs PROVIDUS”. Projekta ietvaros 6 
mēnešu garumā dalībnieki apguva latviešu valodas pras-
mes un pēc tā realizācijas varēja nokārtot eksāmenus uz 
latviešu valodas kategorijām, kā arī bija iespēja nokārtot 
eksāmenu Latvijas pilsonības iegūšanai. 

Sauriešu dienas centram Stopiņu novada dome 10 gadu 
jubilejā pasniedza dāvanu, apmaksājot transporta izmak-
sas ekskursijai, tāpēc 20. jūnijā devāmies ekskursijā uz 
Tartu. 70 cilvēku sastāvā apmeklējām AHHAA centru, 
planetāriju, 4D kino un devāmies ekskursijā pa Tartu. 
Braucienā piedalījās gan bērni, gan vecāki. 

Aija Šibajeva,  dienas centra vadītāja

Dienas centrs „Līči”

Pagājis vēl viens gads. Ar jaunu sparu sāksim nākamo, bet 
pirms gadu mijas vienmēr pārdomājam, kas bijis, kādi no-
tikumi risinājušies. Arī dienas centrā „Līči” gads ir pagājis 
radoši, interesanti, notikumiem un emocijām bagāti.

Ja man jāpastāsta par trim svarīgākajām lietām, kas šajā 
gadā norisinājušās dienas centrā, ir grūti izdarīt izvēli un 
teikt, ka, jā, tieši tas vai kaut kas cits ir bijis svarīgākais. 
Katra diena, katrs notikums ir īpašs un nozīmīgs.

Līdzās visiem notikumiem dienas centrā vēlos akcentēt 
pavasara un vasaras darbus, kad notika dienas centra te-
ritorijas apzaļumošana. Paldies par pacietību un atbalstu 
darbu laikā! Bija patiess prieks redzēt arī apkārtējo iesais-
tīšanos, reizēm „apčubinot” iestādītos ziedus, reizēm pa-
līdzot aplaistīt iestādītos kokus un krūmus, reizēm priecā-
joties kopā ar tikko dīgstošo zālīti.

Kā īpašu notikumu vēlos minēt Stopiņu novada finan-
sēto projektu „Labo sapņu spilventiņš”. Šis projekts bija 
veltīts Stopiņu novada jaundzimušajiem kā mazas, sim-
boliskas dāvaniņas bērniņiem, kas tiks reģistrēti nāka-

majā gadā kā Stopiņu novada jaunie iedzīvotāji. Projekta 
laikā radošo nodarbību ciklā tika veidoti mazi, dekoratīvi 
spilventiņi ar Stopiņu novada logo. Nodarbību laikā dalīb-
niekiem bija iespēja veidot ne tikai paliekošas dāvaniņas 
mazuļiem, bet tādā veidā apgūt prasmes darbā ar šujmašī-
nu, dažādas zīda apgleznošanas tehnikas, darbu ar tekstila 
apstrādi, tā vizuālo noformēšanu. 

Ir patiess prieks par Ziemassvētku gaidīšanas laikā rea-
lizētajām idejām, ko spējām radīt kopā. Visu decembri 
dienas centrā norisinājās radošās darbnīcas, kurās dienas 
centra apmeklētāji kopā ar brīvprātīgo jaunieti Gonsalo 
veidoja svētku dāvaniņas Līču maznodrošinātiem pensio-
nāriem un Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikas Bēr-
nu nodaļas mazajiem pacientiem. Radošajās darbnīcās 
tika ceptas un rotātas piparkūkas, apgleznotas krūzītes, no 
kurām daļu sagādāja Līču iedzīvotāji. Norisinājās arī dā-
vanu saiņošana, to vizuālā noformēšana. Šie aizkustinošie 
brīži, kad cilvēku acīs redzējām patiesu prieku, ilgi paliks 
atmiņā. Tie ir nemateriāli, nenopērkami un neizdzēšami. 
Tie rada ļoti lielu prieku un enerģiju. Tie parāda dzīves 
patiesās vērtības un Ziemassvētku patieso būtību.

Vislielāko paldies saku mūsu novada vadībai par atbal-
stu gan ikdienā, gan svētkos! Paldies par uzticēšanos un 
sapratni! Paldies ikkatram dienas centra apmeklētājam 
par labajām domām, labajiem vārdiem un darbiem!

Mūsu dzejnieks Imants Ziedonis ir teicis, ka „tādas lie-
las laimes nemaz nav. Ja jums to vēl, tad ziniet: tie ir nieki. 
Ir tikai tādas mazas laimītes. Ir tikai tādi mazi ikdienības 
prieki.”

Es jums visiem vēlu priecāties par katru dienu, par kat-
ru mazo ikdienišķo laimīti un krāt tās savā sirdī, lai tās 
katru dienu rada prieku!

Uz tikšanos jaunajā gadā dienas centrā „Līči”!
Zanda Pelše, dienas centra vadītāja

Dienas centrs „Cekule”

Liels notikums Cekules dienas centra dzīvē 2015. gadā 
bija telpu pārkārtošana un vizuālā noformējuma maiņa –  
pašu spēkiem tika pārkārtotas mēbeles un apgleznotas 
sienas. Iekārtojuma maiņa vēl turpināsies arī janvārī.

Jaunus iespaidus un interesantus piedzīvojumus sagā-
dāja ekskursija uz Jelgavas un Rundāles pili, kurā devā-
mies kopā ar Sauriešu dienas apmeklētājiem. Arī šogad ir 
vēlme doties kādā ekskursijā.

Kā vēl vienu interesantu un atmiņā paliekošu pasāku-
mu vēlamies atzīmēt Helovīnu dienas pasākumu. Paši 
izgrebām ķirbjus, izlikām Cekulē gar ielu malām un aiz-
dedzām tajos svecītes. Devāmies karnevālā ar dažādām 
maskām un piedalījāmies raganu skriešanās sacensībās, 
kurās piedalījās gan lieli, gan mazi. Valdīja liela jautrība 
un labs noskaņojums!

Olga Osipova, dienas centra vadītāja

Stopiņu novada vēstures muzejs

Muzejā aizvadīts informatīvi daudzpusīgs gads. Ziemas-
svētku pastkartītes saliekot atpakaļ aploksnēs, ķekatu lai-
ku pavadot ar ieskatu senākās rakstības tehnikās – iepa-
zīstot tinti un spalvu –, bet maskošanās tradīciju turpinot 
pavisam citā tehnikā – izstādē „Gatavībā pēc…” izpētot 
militārās maskēšanās tērpus un palīglīdzekļus, noskaid-
rojot, cik ātri un kādā ekipējumā jābūt gatavam doties 
uzdevumā zemessargu vienībā, kā arī piedzīvojot unikā-
lu iespēju aplūkot (un aptaustīt) visu LR Zemessardzes 
vienību krūšu zīmes un organizācijas apbalvojumus –  
paldies novada iedzīvotājam V.Vindelim par apjomīgās 
kolekcijas izrādīšanu. 

Par unikālu iespēju muzeja apmeklētājiem jāsauc arī 
fonda „Sibīrijas bērni” radītās ceļojošās izstādes piestāša-
na Stopiņu novada vēstures muzejā rudens pusē – izstāde 
ir pieprasīta visā Latvijā un ārpus tās robežām. Stopiņos 
izstāde bija apskatāma, pateicoties novada politiski repre-
sēto biedrības aktivitātēm, tādējādi stiprinot sadarbību 
starp biedrību, fondu „Sibīrijas bērni” un novada muzeju.

Aizvadītajā gadā arī atjaunota muzeja tradīcija – „mē-
neša priekšmets”, kurā tiek īpaši izcelti atsevišķi muzeja 
krājuma priekšmeti.

Renāte Priede, 
muzeja krājuma glabātāja
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Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015. gadam” 
pielikumā Nr.2 „Pamatbudžeta izdevumu plāns 2015. gadam”.

kods koda nosaukums

konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015.
gadam ar 
grozījumiem

Grozījumi 
Nr.6
„+”, „-”

konsolidācija„+”, 
„-”

konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam ar 
grozījumiem

01.110 Izpildvaras un likumdošanas 
varas institūcijas   0 52  

2200 pakalpojumi 0   -400 -400

2300

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

13 400   452 13 852

  Pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrs   0 -52  

2200 pakalpojumi 900 -700 -52 148

2300

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

65 700   765

01.721
Pašvaldību budžetu iekšējā 
valsts parāda darījumi 
(kredītprocenti)

41 000 -9700   31 300

03.100 Pašvaldības policija   0 430  

1100 Darba samaksa 256 000 -1000   255 000

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

90 000 1450   91 450

2200 pakalpojumi 32 270   430 32 700

5100 Nemateriālie ieguldījumi 450 -450   0

03.200 Civilās drošības dienesti   0    

1100 Darba samaksa 6390 50   6440

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

2168 -50   2118

06.100 PA SAIMNIEKS   23 120    

1100 Darba samaksa 879 930 23 120   903 050

06.600

Pārējā pašvaldību 
teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas 
darbība

  -1 571 780 -60 705  

2100 komandējumi un dienesta 
braucieni 500 -500   0

2200 pakalpojumi 241 635 15 000 -82 585 174 050

2300

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

8655   880 9535

5100 Nemateriālie ieguldījumi 51 034 -10 000   41 034

5200 pamatlīdzekļi 3 714 246 -1 576 280 21 000 2 158 966

07.200

Ambulatoro ārstniecības 
iestāžu darbība un 
pakalpojumi, 
PA STOPIŅU AMBULANCE

  0 5250  

2200 pakalpojumi 31 320   5250 36 570

08.120 Stopiņu baseins   0 6450  

2200 pakalpojumi 69 546   6500 76 046

2300

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

14 850   -50 14 800

08.211 Ulbrokas bibliotēka   0 0  

2100 komandējumi un dienesta 
braucieni 100 -100   0

2200 pakalpojumi 7740 -500   7240

5200 pamatlīdzekļi 3797 600   4397

08.212 Sauriešu bibliotēka   0 250  

2200 pakalpojumi 2150   250 2400

08.230 Kultūras centri, nami un 
klubi   3014 1000  

1100 Darba samaksa 91 790 1310   93 100

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

24 441 364   24 805

2200 pakalpojumi 96 790 4000 1000 101 790

5200 pamatlīdzekļi 7660 -2660   5000

08.290
Pārējā citur 
neklasificētā 
kultūra (TMSt.)

  0 700  

2200 pakalpojumi 1910   700 2610

09.100 Pirmsskolas izglītība   0 12 900  

2100 komandējumi un dienesta 
braucieni 0 120   120

2200 pakalpojumi 123 720 5400 12 900 142 020

2300

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

153 285 4880   158 165

5100 Nemateriālie ieguldījumi 400 -400   0

5200 pamatlīdzekļi 69 951 -10 000   59 951

09.210 Stopiņu 
pamatskola   0 -1400  

2200 pakalpojumi 27 730   -1400 26 330

09.220 Ulbrokas vidusskola   5457 -300  

1100 Darba samaksa 854 983 33 157   888 140

1200
DD VSAO iemaksas, 
sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas

227 586 -22 100   205 486

2200 pakalpojumi 207 996   -500 207 496

2300

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

222 763 5000 200 227 963

5100 Nemateriālie ieguldījumi 5400 -5000   400

6400 pārējie pabalsti (stipendijas) 7900 -5600   2300

09.260
Upesleju 
internātpamatskola–
rehabilitācijas centrs

  61 589 -3000  

1100 Darba samaksa 604 952 73 357   678 309

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi
2016. gada 16. decembrī prot. nr. 64
Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015. ga-
dam” pielikumā Nr.1 „Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015. gadam”.

  ieņēmumu nosaukums

konso-
lidētais 
pamat-
budžeta 
ieņēmu-
mu plāns 
2015.
gadam

Grozīju-
mi Stopiņu 
novada 
domes 
budžetā

Grozī-
jumi 
Gaismas 
inter-
nāt-
pamat-
skola

Grozījumi 
Upesleju 
inter-
nātpamat-
skola 
rehabilitā-
cijas centrs

Grozījumi 
pA „Saim-
nieks” 
budžetā

konso-
lidācija

konsolidētais 
pamat-
budžeta 
ieņēmumu 
plāns 2015. 
gadam ar 
precizējumu

4.1.1.1.

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi 
saimnieciskā gada 
maksājumi

579 884 50 000         629 884

4.1.1.2.
Nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi parāda 
maksājumi

 2000         109 000

4.1.2.1.
Ēku un būvju nekustāma 
īpašuma nodoklis par 
pārskata gadu

394 528 115 100         509 628

4.1.2.3. Nekustamā īpašuma 
nodoklis par mājokli 413 121 -227 000         186 121

4.1.2.3. parāda maksājumi par 
mājokli 32 000 1800         33 800

8.6.2.2. ieņēmumi par kontu 
atlikumiem 500 -500         0

10.1.4.0. Sodi un sankcijas – 
administratīvie sodi 15 800 1230         17 030

13.1.0.0. ieņēmumi no ēku un 
būvju pārdošanas 0 37 000         37 000

13.2.1.0. ieņēmumi no zemes 
pārdošanas 1 500 000 -1 500 000         0

13.4.0.0.
ieņēmumi no pašvaldības 
kustamā īpašuma un 
mantas realizācijas

50 000 -37 000         13 000

18.6.2.0. Dotācija 1.–4. klašu 
ēdināšanai 80 266 11 644         91 910

18.6.2.0.
iZM darba algas un soc. 
nodoklis (pamata un 
vispārējā izglītība)

926 160 37 760         963 920

18.6.2.0.
iZM darba algas un soc.
nodoklis (speciālās un 
internātpamatskolas)

1 851 264 50 876         1 902 140

18.6.2.0.
Mērķdotācija 5.–6. gadīgo 
bērnu pedagogu darba 
samaksai un VSAOi

156 792 -904         155 888

18.6.2.0
Dotācija – asis-
tenta pakalpojumu 
nodrošināšanai

136 473 14 405         150 878

18.6.2.0
No Valsts budžeta 
saņemtais finansējums  
kpFi projektam Upeslejas

0     279 077     279 077

18.6.3.0.

pašvaldību no 
valsts budžeta iestādēm 
saņemtie transferti eS 
politiku instrumentu 
un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem projek-
tiem (pasākumiem)

68 085 31 040         99 125

19.3.0.0.
pašvaldību iestāžu 
saņemtie transferti no 
augstākās iestādes

    -4948 -228 536   233 484 0

21.3.5.2. Vecāku maksa par 
pii „pienenīte” 130 098     11 126     11 126

21.3.9.3. ieņēmumi par biļetēm 
kultūras pasākumos 0 4000         4000

21.3.9.4
ieņēmumi par dzīvokļu 
un komunālajiem 
maksājumiem

850 250         1100

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas 
pakalpojumiem 397 740       23 120 -23 120 397 740

21.4.0.0.

pārējie neklasificētie 
budžeta iestāžu 
ieņēmumi par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi

35 160 1550 800 -78     37 432

  kredīts no Valsts kases 559 020 -385 324         173 696

  kOpā   -1 792 073 -4148 61 589 23120 210 364  
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1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

167 830 14 826   182 656

2100 komandējumi un dienesta 
braucieni 0 120   120

2200 pakalpojumi 180 750 -26 714 -3000 151 036

09.240 Gaismas speciālā internāt-
pamatskola   -4148    

2100 komandējumi un dienesta 
braucieni 2000 300   2300

2200 pakalpojumi 60 782 -2000   58 782

2300

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

92 250 -2948   89 302

5200 pamatlīdzekļi 72 802 500   73 302

09.250 Pierīgas Izglītības un sporta 
pārvalde 15 330 2620   17 950

09.510 Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skola   0 12 005  

1100 Darba samaksa 234 140 9870   244 010

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

68155 -2000   66 155

2200 pakalpojumi 20 876 -7870 12 005 25 011

10.120 Sociālā aizsardzība 
invaliditātes gadījumā   11 800    

1100 Darba samaksa 92 500 9500   102 000

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

21 821 2300   24 121

10.400 Bāriņtiesa   0 -500  

1100 Darba samaksa 36 540 260   36 800

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

11 392 -260   11 132

2200 pakalpojumi 3620   -500 3120

10.900 Līču dienas centrs   0 800  

1100 Darba samaksa 11 405 295   11 700

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

3390 -295   3095

2200 pakalpojumi 4730   800 5530

10.900 Upesleju dienas centrs   0 1800  

2200 pakalpojumi 12 380 -900 1800 13 280

2300

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

1010 900   1910

10.900 Cekule dienas centrs   0 1200  

2200 pakalpojumi 2180   1200 3380

10.900 Ulbrokas dienas centrs   0    

1200
DD VSAO iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

4612 -300   4312

2300

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

1990 300   2290

10.900 Sociālais dienests   0 0  

2200 pakalpojumi 4700 -500   4200

2300

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

1600 500   2100

      -1 478 028 -23 120  

Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015. gadam” 
pielikumā Nr.3 „2015. gada konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns”.

     
Auto-
ceļu 
fonds

Dabas resursu 
nodoklis      

Kods Ieņēmumu un izde-
vumu nosaukums

konsoli-
dētais 
speciālā 
budžeta 
2015.
gada 
plāns, eUR

pA 
„Saim-
nieks” 
grozī-
jumi

Stopiņu no-
vada dome 
grozījumi

pA „Saim-
nieks” 
grozījumi

konsoli-
dācija pavisam

konsoli-
dētais 
speciālā 
budžeta 
2015.
gada plāns, 
eUR

  Ieņēmumi – pavisam 4 181 630 0 240 266 138 000 -138 000 240 266 4 421 896

5.5.3.0. Dabas resursu 
nodoklis 2 000 000   240 266     240 266 2 240 266

8.6.2.0.

pašvaldību budžeta 
procentu ieņēmumi 
par kontu atlikumiem 
kredītiestādēs

600 0   0   0 600

18.6.2.0.
Mērķdotācijas 
pašvaldību autoceļu 
(ielu) fondiem

131 914           131 914

19.3.0.0. pašvaldības iekšējie 
transferti 0 0   138 000 -138 000 0 0

  Tekošā gada 
ieņēmumi 2 132 514 0 240 266 138 000 -138 000 240 266 2372 780

  Atlik. gada sākumā 2 049 116   2 049 104     2 049 104 4 098 220

  Izdevumi kopā 4181630 0 240 266 138 000 -138 000 240 266 4 421 896

 
Administratīvās teri-
torijas uzturēšanas 
izdevumi

4 176 630 0 240 266 138 000 -138 000 240 266 4 416 896

1000 Atlīdzība 77 840 -6182 0 5432   5432 77 090

1100 Darba samaksa 62 980 -5005   4440   4440 62 415

1200

DD VSAO ie-
maksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas

14 860 -1177   992   992 14 675

2000 preces un pakalpojumi 716 606 9422 0 1668 0 1668 727 696

2200 pakalpojumi 592 484 -2300   8368   8368 598 552

2300

krājumi, materiāli, 
energoresursi, prece, 
biroja preces un 
inventārs, ko neuz-
skaita kodā 5000

123 622 11 722   -6200   -6200 129 144

2500 Budžeta iestāžu 
nodokļa maksājumi 500     -500   -500 0

5000 pamatkapitāla 
veidošana 2 455 175 -3240 102 266 130 900 0 233 166 2 685 101

5100 Nemateriālie 
ieguldījumi 0         0 0

5200 pamatlīdzekļi 2 455 175 -3240 102 266 130 900   233 166 2 685 101

7230 pašvaldību budžeta 
iekšējie transferti 0   138 000 0 -138 000 0 0

9220
pašvaldības SB 
kapitālo izdevumu 
transferti uz pB

927 009     0   0 927 009

 

Sociālie pabalsti 
Getliņu po-
ligona teri torijas 
iedzīvotājiem

5000   0       5000

6400

pārējie klasifikācijā 
neminētie maksājumi 
iedzīvotājiem natūrā 
un kompensācijas

5000   0       5000

  Atlikums gada 
beigās 0 0 0 0 0 0 0

Pārdot visas pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi-2” (reģistrācijas 
Nr. 40003237295) kapitāla daļas saskaņā ar pārdošanas noteikumiem, kurus apstiprina ar Stopiņu 
novada domes lēmumi.

Apstiprināts Ulbrokas kultūras nama nolikums.
Apstiprināti saistošie noteikumi: 
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Stopiņu novadā.
Par atbalsta sniegšanu mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai Stopiņu no-

vadā.
Par Stopiņu novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas 

vietu.
Stopiņu novada dome 29.12.2015. pieņēmusi lēmumu (protokols nr.  65 2. punkts) par  paredzētās 

darbības „SIA „Getliņi EKO” bioreaktora izveidi un bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes 
tehnoloģiskā kompleksa būvniecību cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorijā Kaudzīšu 
ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā” akceptu.  Paredzētā darbība veicama, ievērojot ietekmes uz vidi 
ziņojumā paredzētos un Vides pārraudzības valsts biroja noteiktos obligātos nosacījumus.

Ieinteresētās personas ar lēmumu, lēmuma pamatojumu un pasākumiem, kas tiks veikti, lai 
novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, var iepazīties Stopiņu novada domē pie 
attīstības plānošanas speciālistes apmeklētāju pieņemšanas laikos.

• Sastādīti 14 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīts  
1 administratīvo pārkāpumu protokols–paziņojums.
• Izskatīti 14 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Par likumpārkāpumu izdarīšanu aizturētas un nodotas Valsts policijas darbiniekiem 
6 personas.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādāta 1 persona  alkohola reibumā un bez noteiktas 
dzīvesvietas.

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi decembrī

AICINĀM UZ PUBLISKU APSPRIEDI PAR CEĻA LIELKĀJAS–KALVES 
PĀRBŪVES IECERI

Stopiņu novada pašvaldība aicina uzņēmējus un iedzīvotājus uz publisku apspriedi par ceļa 
Lielkājas–Kalves pārbūves ieceri. Apspriede notiks 2016. gada 27. janvārī plkst. 18.00 Ulbrokas 
kultūras namā (Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130).

Novada pašvaldība plāno ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu veikt 
ceļa Lielkājas–Kalves pārbūvi atbilstoši 2015. gada 18. augusta MK noteikumiem Nr.475 „Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”.”

Plānotais ceļa projekts nodrošinās Dzidriņu un Jaunsišu apkaimes sasniedzamību un 
atvieglos transporta un darbinieku nokļūšanu darbavietās Stopiņu novadā. 

Aicinām uzņēmējus piedalīties anketēšanā un izvērtēt ceļa posmu „Pašvaldības autoceļa 
Lielkājas–Kalves pārbūve 1,41 km garumā”. Anketā būs jāvērtē ceļa posma nozīme satiksmes 
drošībā, cik lielā mērā tas sekmēs nokļūšanu darbavietā un sabiedrisko pakalpojumu 
pieejamību, arī citi viedokļi. Aicinām uzņēmējus pieteikties savlaicīgi, lai elektroniski saņemtu 
anketu!

Kontaktpersona: novada domes projektu vadītāja Ilze Kļaviņa, e-pasts: ilze.klavina@stopini.lv,  
tālr. 27757387. 
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5. decembrī Stopiņu novada 
Ulbrokas kultūras namā notika 
kāds jauns un nebijis, bet var-
būt nepelnīti aizmirsts pasā-
kums – Klaudijdienas gadatir-
gus –, kas pulcēja dalībniekus 
no tuviem un tāliem novadiem –  
sievas, vīrus un bērnus, tirgo-
tājus – vietējos piekāpīgos un 
tālos viltīgos –, pircējus – lētticī-
gos un izvēlīgos.

Preču klāstā plašā piedāvājumā 
bija neredzēti gardumi, kažoki un 
gredzeni, cimdi un podi, krēmi 
un blusu pulveri no visas pasau-
les, pat Parīzes un Snēpeles! Sie-
vas trina mēles un dalījās pado-
miem, kā kāpurus no kāpostiem 
aizdzīt un kazas pieskatīt, vīri 
īsināja laiku, daloties medību un 

zvejas pieredzē un sacenšoties ar 
Mēnesi, kurš pilnāks. Pasākumu 
vēl skaistāku darīja nenogursto-
šais leijerkastnieks un tirdzinieku 
dziesmas, bet par visu visvairāk – 
jautri un iznesīgi danči.

Jūs noteikti nojaušat, ka runa 
ir par Stopiņu novada deju ko-
lektīva „Stopiņš” organizēto deju 
draugu sadanci, kurā bez pašiem 
saimniekiem piedalījās arī deju 
kolektīvi „Snēpele” no Snēpeles, 
„Ūsa” no Salaspils, „Sunta” no 
Suntažiem, „Sidgunda”  no Māl-
pils, „Biguļi” no Bauskas un „Sa-
dancis” no Jēkabpils. Pateicoties 
„Stopiņa” vadītājas Aigas Med-
nes radošajai iniciatīvai, šogad 
pasākums pulcēja vēl nebijušu 
dalībnieku skaitu – gandrīz 200 
dalībnieku –, kā dēļ to pilntiesīgi 

var saukt par gadatirgu. Arī pašā 
„Stopiņā” jaunā sezona sākusies 
ar kuplu jauno dalībnieku pulku, 
kas „Stopiņu” padara par vienu 
no lielākajiem pašdarbības kolek-
tīviem novadā. Pamīšus aktīvai 
atvesto gardumu degustēšanai 
deju kolektīvi demonstrēja savu 
varēšanu, izpildot gan visiem jau 
iemīļotās un zināmās dejas – „Es 
mācēju danci vest”, „Ai, kājiņas”, 
„Dieviņš bija”, „Visam cauri iet” –,  
gan jaunas un dejotāju aprindām 
neredzētas jaunrades dejas – „Tur 
aiz viņiem kalniem”, „Maģa tautu 
istabiņa” un „Trīs sidraba avoti-
ņi”. Arī deju kolektīvs „Stopiņš” 
savus skatītājus priecēja ar divām 
jaunām dejām – „Tova sīva, muna 
sīva” un „Tirgus dancis”. Noslē-
dzoties iestudēto deju priekš-

nesumiem, turpinājumā sekoja 
mielasts ar sautētiem kāpostiem 
un desiņām, pēc kura tirdzinieki 
metās radīt jaunus deju zīmēju-
mus, par ko kolektīvu vadītājiem 
atlika vien pabrīnīties.

Vēsture klusē, kam, kur un kad 
Klaudijdienas tirgus beidzās. Bet 
par vienu mēs, „Stopiņa” dejotāji, 
esam droši – šis pasākums mums 
lika noticēt mūsu spējām, mūsu 
vadītājas Aigas fantastiskajai iz-
tēlei, nenogurstošajai pacietībai 
un viņas varēšanai kopā ar mums 
sasniegt visaugstākos mērķus. Tas 
radīja mūsos lepnumu par savu 
novadu, kas atbalsta un veicina 
pašdarbības kolektīvu darbību, par 
novada iedzīvotājiem, kas savu brī-
vo laiku velta dejošanai. Paldies!

Nobeigumā izsakām stingru 
apņemšanos turpināt šo skaisto 
tradīciju – organizēt savu deju 
draugu sadancošanās pasāku-
mus. To būtiski atvieglos iece-
rētais Stopiņu novada jaunais 
kultūras centrs, kas ļaus mums 
organizēt vēl lielākus sadančus ar 
kuplāku dalībnieku skaitu, pada-
rot Stopiņus par kultūras dzīves 
centru ne tikai pašiem, bet arī 
viesiem no tuvākiem un tālākiem 
novadiem. Nāc un pievienojies 
arī tu, ja vēlies kļūt par daļu no 
mūsu skaistā sapņa!

Mārtiņš Paurs, deju kolektīva 
„Stopiņš” dejotājs 

Klaudijdienas gadatirgus Stopiņos

Dienas centrā „Līči” šā gada 
sākumā tapa interesanta ide-
ja, kas tika pieteikta Stopiņu 
novada finansētajam pro-
jektu konkursam. Tādā veidā 
mums bija iespēja to reali-
zēt...

„Labo sapņu spilventiņš” bija pro-
jekts, kas veltīts Stopiņu novada 
jaundzimušajiem bērniņiem kā 
mazas, simboliskas dāvaniņas. 
Projekta laikā radošo nodarbību 
ciklā tika veidoti mazi, dekoratīvi 
spilventiņi ar Stopiņu novada logo. 

Nodarbību laikā dalībniecēm bija 
iespēja veidot ne tikai paliekošas 
dāvaniņas mazuļiem, bet tādā vei-
dā apgūt prasmes darbā ar šujma-
šīnu, dažādas zīda apgleznošanas 
tehnikas, darbu ar tekstila apstrādi, 
tā vizuālo noformēšanu.

Izsaku atzinību un lielu pateicī-
bu nodarbību vadītājai Aleksan-
drai Dobrjanskai par radošās ide-
jas pamatu un, protams, par darbu 
astoņu nedēļu garumā, kad viņas 
vadībā strādāja čaklākās dienas 
centra apmeklētājas. Šis darbiņš 
patiešām nebija viegls, reizēm bija 
jāpilda arī „mājas darbi”, reizēm 
kaut kas neizdevās, bet rezultāts 
patiešām bija iepriecinošs un sir-
snīgs. Saku lielu paldies projekta 
dalībniecēm, kas nenogurstoši 
strādāja un paveica ieplānoto.

Vislielāko paldies visu projektā 
iesaistīto vārdā saku Stopiņu no-
vada domei par atbalstu projek-
ta realizācijā un par uzticēšanos 
mūsu radošajai idejai.

Spilventiņi svinīgi tika nodoti 
Stopiņu novada domei un Dzimt-
sarakstu nodaļā janvārī gaida jau-
nos vecākus ar mazuļiem. 

Zanda Pelše, dienas 
centra „Līči” vadītāja

Stopiņu novada domes vārdā iz-
sakām pateicību projekta idejas 
autorēm par oriģinalitāti un vi-
sām projekta dalībniecēm – Līču 
ciema aktīvākajām kundzēm – 
par sirsnīgo darbu, kas ieguldīts 
katrā spilventiņā! Īpaša pateicība 
nodarbību vadītājai Aleksandrai 
Dobrjanskai par profesionālo un 
radošo nodarbību vadību!

„Labo sapņu spilventiņš” dienas centrā „Līči”

19. decembrī Līču dienas 
centrs, vēl vairāk nekā citas 
reizes, bija rosības un radošu-
ma piepildīts.

Šķiet, jaunieši no Portugāles un 
Spānijas jau diezgan labi iejutu-
šies mūsu novadā un kopā ar no-
vada Jauniešu domes jauniešiem 
veiksmīgi vienojušies kopējā pa-
sākumā.

Telpas tika gatavotas kopējam 

Jauniešu domes un Eiropas jau-
niešu mobilitātes programmas 
„Erasmus+” projekta „Volunteer 4 
DC” Eiropas brīvprātīgo jauniešu 
sadraudzības pasākumam. Gon-
salo un Ares kopā ar novada jau-
niešiem bija īpaši padomājuši par 
pasākuma scenāriju un plānoju-
mu, lai viena aktivitāte nomainītu 
citu, tā līdz minimumam samazi-
not garlaikošanās iespējamību.

Jau kopš 12. decembra notika 

gatavošanās un radošās darbnī-
cas brīvprātīgo jauniešu iniciētās 
labdarības akcijas ietvaros, kā 
arī tika gatavotas dekorācijas un 
rokdarbi jauniešu Ziemassvētku 
pasākuma vajadzībām – gan ma-
zas dāvaniņas, ko pasniegt cits 
citam, gan balvas, ko pasniegt un 
saņemt par dalību plānotajās ak-
tivitātēs. 

Jaunieši ar lielu entuziasmu dar-
bojās, lai īstenotu savas ieceres un 
pasākuma scenāriju. Gan Jauniešu 
domes, gan brīvprātīgo jaunie-

šu ieguldītā uzmanība, rūpība un 
laiks attaisnojās ar uzviju, jo sarū-
pētie labumi, interaktīvās spēles 
un darbošanās bija tik dinamiskas, 
ka laiks pagāja nemanot. Katram, 
kas bija ieradies uz pasākumu, bija 
iespēja atrast sev piemērotāko no-
darbi – spēles, diskusijas, mūziku. 
Uzmanība tika ikvienam, arī ma-
zākajiem „Ziemassvētku kultūr-
šoka” apmeklētājiem, kuri labprāt 
dejoja mūzikas pavadījumā un 
skatījās Ziemassvētku multfilmas 
uz lielā ekrāna, kamēr jaunieši bija 

nodarbināti dažādās viesību spēlēs.
Gita Getaute-Šveicare,

 jaunatnes lietu speciāliste
Šis projekts tika finansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šī publikā-
cija (paziņojums) atspoguļo vienī-
gi autora uzskatus un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru ie-
spējamo izlietojumu.

„Ziemassvētku kultūršoks”

12. decembrī Agnese Slava, Gin-
ta Mekone, Gita Zeiliša un Liene 
Pļaviņa, visas ir māmiņas, de-
vās uz Mežaparka bērnunamu 
„Ziemeļi”, lai varētu radīt svētku 
gaisotni gan savās, gan bērnu 
sirsniņās. 

Kopā mēs lasījām Ziemassvētku 
pasaku, kura radīja pareizo noska-
ņu un ievirzīja pasākumu rado-
šās noskaņās. Kolīdz bija iespēja 
darboties, tā bērni, degošām acīm 
pieskrējuši pie galdiem, sāka griezt 
sniegpārsliņas, radīt savus pipar-
kūku vīriņus, veidot aplikāciju Ad-
venta vainadziņus un visādas citā-
das radošas lietas, kuras var izdo-
māt tikai paši bērni. Pēc pirmajiem 
centieniem kaut ko izveidot bērni 
atraisījās krietni vairāk, pirmais 
biklums bija garām visiem.

Mēs daudz smaidījām, runājām 
un – pats galvenais – piepildījām no 
sākuma tik tukšo palodzi ar saviem 
darbiņiem, lielākiem un mazākiem, 
košākiem un ne tik košiem. Līdz ar 
to būs, ar ko izrotāt grupiņas, kurās 
dzīvo bērni. Izrādījās, ka šeit dzīvo 
ļoti daudz kreatīvu cilvēciņu, no ku-
riem mums būtu ko pamācīties.

Viens no lielākajiem bērnu prie-
kiem, protams, bija cienasts, kurš 
aplaimoja ne tikai bērnu sirdis un 
punčus, bet arī viņu kabatas, jo ro-
kās vairs nebija vietas, kur noturēt 
smaržīgos mandarīnus un tik ļoti 
garšīgās konfektes. Viņi bija tik 
laimīgi, ka dalījās savos gardumu 
iespaidos ar mums, stāstot, kas gar-
šojot vislabāk un ko ir vērts noteik-
ti paglabāt vēlākam laikam.

Šo pasākumu varētu pielīdzināt 
mazam labdarības projektam, kuru 
gribas atkārtot vēl un vēl, un no-
teikti pat paplašināties. Līdz ar to, 
ka gaišo domu un ideju bija daudz, 
palīdzēt gribētāju arī netrūka. 

Tāpēc atsevišķus paldies mēs 
vēlētos teikt dienas cetra „Ulbro-
ka” vadītājai Andai Višķerei par tik 
kolorītu un oriģinālu atbalstu, liels 
paldies SIA „Ulbroka” vadītājiem 
Aivaram un Annai Koktiem par 
laimes sajūtas piepildījumu bēr-
nu punčos un Annai Grantai par 
svētku ievadu, kā arī katram, kurš 
mums palīdzēja sasniegt vajadzīgo 
rezultātu.

Lai laimīgs Jaunais gads!
Agnese Slava

Radošās darbnīcas 
bērnunamā „Ziemeļi”
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1. Izdarīt Stopiņu novada pašvaldī-
bas 2010. gada 18. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 9/10 „Par atviegloju-
mu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Stopiņu nova-
dā” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt noteikumu I. daļas 
1.3. punktu šādā redakcijā:

Nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumus piešķirt par taksācijas 
periodu – kalendāro gadu uz iesnie-
guma pamata, izņemot 2.3 un 2.5. 
punktā noteiktos gadījumus. 

1.2. Aizstāt noteikumu I. daļas 1.4. 
punkta apakšpunkta skaitļus 1.4.3. ar 
skaitļiem 1.4.2.

1.3. Aizstāt noteikumu I. daļas 1.4. 
punkta apakšpunkta skaitļus 1.4.4. ar 
skaitļiem 1.4.3.

1.4. Izteikt noteikumu I. daļas 1.5. 
punktu šādā redakcijā:

Nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksātāju atbilstību šo saistošo 
noteikumu nosacījumiem izvērtē 
Nekustamā īpašuma nodokļa admi-
nistrators un pieņem lēmumu par 
administratīvā akta izdošanu.

1.5. Aizstāt noteikumu 1.51 punktā 
vārdus „nekustamā īpašuma nodokļa 
inspektors” ar vārdiem „Nekustamā 
īpašuma nodokļa administrators”.

1.6. Izteikt noteikumu I. daļas 1.6. 
punktu šādā redakcijā:

Stopiņu novada Domes Nekusta-
mā īpašuma nodokļa administratora 
izdoto administratīvo aktu atvieglo-
jumu piešķiršanas jautājumos perso-
na var apstrīdēt rakstiski, vēršoties 
pie Stopiņu novada Domes priekš-
sēdētāja. 

Domes priekšsēdētāja lēmums ir 
pārsūdzams Administratīvajā rajona 
tiesā.

1.7. Izteikt noteikumu II. daļas 2.2. 
punktu šādā redakcijā:

Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem, 
kuru mājsaimniecības ir norādītas 
2014. gada martā veiktajā pētījumā 
„Slēgtās izgāztuves „Getliņi” radī-
tās vides piesārņojuma sociāli eko-
nomiskās kompensācijas sistēmas 
izstrāde Stopiņu novada iedzīvotā-
jiem” un norādītas pielikumā „Sada-
lījums pa gruntsūdeņu piesārņotās 
zonas kategorijām” kā I kategorijas 
mājsaimniecības: Kaudzīšu iela 55; 
Kaudzīšu iela 61; Kaudzīšu iela 63; 
Kaudzīšu iela 65; Kaudzīšu iela 78 
un ja nekustamais īpašums netiek iz-
mantots saimnieciskajā darbībā. 

1.8. Izteikt noteikumu II. daļas 2.6. 
punktu šādā redakcijā:

Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem, 
kuru mājsaimniecības ir norādītas 
2014. gada martā veiktajā pētījumā 
„Slēgtās izgāztuves „Getliņi” radī-
tās vides piesārņojuma sociāli eko-
nomiskās kompensācijas sistēmas 
izstrāde Stopiņu novada iedzīvotā-
jiem” un norādītas pielikumā „Sada-
lījums pa gruntsūdeņu piesārņotās 
zonas kategorijām” kā II kategorijas 
mājsaimniecības: Kaudzīšu iela 46; 
Kaudzīšu iela 52; Kaudzīšu iela 54; 
Kaudzīšu iela 79; Kaudzīšu iela 80; 
Kaudzīšu iela 83; Zemturi, Skudras 1; 
Skudras 2; Skudras 3; Tīrumi; Tīrumi 
1; Ārijas; Dāldermuiža; Smilškalni; 
un ja nekustamais īpašums netiek iz-
mantots saimnieciskajā darbībā. 

1.9. Izteikt noteikumu II. daļas 2.7. 
punktu šādā redakcijā:

Nekustamā īpašuma nodokļa 
summa ir samazināma par 50 pro-
centiem no aprēķinātās nodokļa 
summas, bet ne vairāk par 427 euro 

par Nekustamā īpašuma nodokļa li-
kuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā 
minētajiem nekustamā īpašuma no-
dokļa objektiem, ja personai (pašai 
vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam 
taksācijas gada 1. janvārī ir pieci vai 
vairāk bērnu vecumā līdz 24 gadiem 
(arī bērni, kuri ir personas (pašai vai 
kopā ar laulāto) aizbildnībā esoši vai 
kā audžuģimenē ievietoti bērni), ka-
mēr tie turpina mācības vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iegūšanu dienas nodaļā, 
un ja personai vai tās laulātajam šajā 
objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā 
ar vismaz trim no minētajiem bēr-
niem. Minēto atvieglojumu piemēro 
arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir 
kāds no šajā panta daļā minētajiem 
bērniem.

1.10. Izteikt noteikumu II. daļas 
2.9. punktu šādā redakcijā:

Jaunizveidots uzņēmums, kura 
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir 
nekustamais īpašums, kas veic saim-
niecisko darbību Stopiņu novada ad-
ministratīvajā teritorijā, kura juridis-
kā adrese taksācijas gada 1. janvārī 
ir Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā – pirmos trīs gadus pēc 
uzņēmuma reģistrēšanas – 50% ap-
mērā, ja iepriekšējā kalendārajā gadā 
uzņēmumā nodarbināti ne mazāk 
par 5 cilvēkiem.

1.11. Papildināt noteikumu II. da-
ļas 2.10. punktu šādā redakcijā:

Aiz vārda „radiniekam” ar vār-
diem „vai laulātajam”.

1.12. Izteikt noteikumu II. daļas 
2.11. punktu šādā redakcijā:

Nekustamā īpašuma nodokļa 
summa ir samazināma par 50 pro-

centiem no aprēķinātās nodokļa 
summas, bet ne vairāk par 427 euro, 
par Nekustamā īpašuma nodokļa li-
kuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā 
minētajiem nekustamā īpašuma no-
dokļa objektiem, ja personai (pašai 
vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam 
taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai 
četri bērni vecumā līdz 24 gadiem 
(arī bērni, kuri ir personas (pašai vai 
kopā ar laulāto) aizbildnībā esoši vai 
kā audžuģimenē ievietoti bērni), ka-
mēr tie turpina mācības vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iegūšanu dienas nodaļā, 
un ja personai vai tās laulātajam šajā 
objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā 
ar vismaz trim no minētajiem bēr-
niem. Minēto atvieglojumu piemēro 
arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir 
kāds no šajā panta daļā minētajiem 
bērniem.

1.13. Aizstāt noteikumu I. daļas 
3.4. punkta apakšpunkta skaitļus 
3.4.3. ar skaitļiem 3.4.4.

2. Noteikumi stājas spēkā nākama-
jā dienā pēc to publicēšana Stopiņu 
novada domes informatīvajā izdevu-
mā „Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pa-

matojums
1.1. Tiesības izdot šos saistošos 

noteikumus un to grozījumus piešķir 
likuma „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” 5. panta trešā daļa. 

1.2. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
pieeju atvieglojumu un pabalstu pie-
šķiršanā konkrēta apvidus iedzīvotā-
jiem, kā arī saīsinātu iesniegumu par 

atvieglojumu piešķiršanu izskatīša-
nas laiku. 

 2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Saistošo noteikumu grozīju-

mi  nepieciešami, lai novērstu gadī-
jumus, kad spēkā esošo noteikumu 
punkti tiek piemēroti atšķirīgi. 

2.2. Saistošo noteikumu mērķis 
ir noteikt kārtību, kādā pašvaldība 
piešķir nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus noteiktām nodokļa 
maksātāju kategorijām. 

2.3. Pieņemot šos saistošos notei-
kumus, tiks saīsināts administratīvās 
procedūras ilgums nodokļu atvieglo-
jumu piešķiršanai.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu

Papildu līdzekļi atbilstoši iesnieg-
tajam projektam nebūs nepieciešami.

Saistošo noteikumu īstenošanas 
rezultātā iespējams pašvaldības bu-
džeta palielinājums, taču prognozē-
jamā finansiālā ietekme ir neliela.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
5. Informācija par administratī-

vajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodro-

šinās Stopiņu novada domes Nekus-
tamā īpašuma nodokļa administra-
tors.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

 Sabiedrības līdzdalības veids – in-
formācijas publicēšana pašvaldības 
mājas lapā internetā www.stopini.lv 
un iesniegto priekšlikumu izvērtē-
šana.   

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

1. Saistošie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā Stopiņu novada pašvaldī-
ba publicē Stopiņu novada domes 
pieņemtos saistošos noteikumus un 
to paskaidrojuma rakstus.

2. Noteikt, ka Stopiņu novada paš-
valdība Stopiņu novada domes pie-
ņemtos saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstus publicē Stopi-
ņu novada bezmaksas informatīvajā 
izdevumā „Tēvzemīte”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.

Paskaidrojuma raksts
Stopiņu novada pašvaldības sais-

tošajiem noteikumiem Nr. 27/15 
„Par Stopiņu novada pašvaldības 

saistošo noteikumu un to paskaidro-
juma rakstu publicēšanas vietu”

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums.

2015. gada 6. novembrī stājās spēkā 
2015. gada 8. oktobra likums „Gro-
zījumi likumā „Par pašvaldībām””. 
Minētā likuma 3. punkts paredz, ka 
novada dome saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu publicē 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis” vai vietējā laikrakstā, vai bezmak-

sas izdevumā. Novada dome pieņem 
saistošos noteikumus, kuros nosaka 
saistošo noteikumu publicēšanas vie-
tu. Pārejas punktu 34. punkts nosaka, 
ka novada dome 45. panta piektajā 
daļā minēto prasību par saistošo no-
teikumu publicēšanas vietas noteikša-
nu izpilda līdz 2016. gada 30. jūnijam.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošo noteikumu projekts paredz, 
ka Stopiņu novada domes pieņemtie 
saistošie noteikumi un to paskaid-
rojuma raksti tiks publicēti Stopiņu 
novada bezmaksas informatīvajā iz-
devumā „Tēvzemīte”.

3. Saistošo noteikumu projekta ie-
tekme uz pašvaldības budžetu. Nav.

4. Saistošo noteikumu projekta 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Nav.

5. Saistošo noteikumu projekta 
ietekme uz administratīvajām pro-
cedūrām. Nav.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām.

Saistošo noteikumu izstrādes pro-
cesā konsultācijas ar sabiedrības pār-
stāvjiem nav notikušas.

J. Pumpurs, Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs

2015. gada 11. novembrī (protokols Nr.62, p.1.3.2.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23/15
Grozījumi Stopiņu novada saistošajos noteikumos Nr. 9/10

„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 3. daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.1, 3., 4. d.

2015. gada 16. decembrī (protokols Nr.64 p.7)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27/15
„Par Stopiņu novada pašvaldības saistošo noteiku-

mu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 

45. panta piekto daļu, Pārejas noteikumu 34. punktu

Jau drīzumā arī privātmāju ie-
dzīvotājiem Stopiņu novadā 
būs iespēja šķirot atkritumus. 
Iedzīvotāju aptauja, ko ar Sto-
piņu novada domes atbalstu 
veica atkritumu apsaimnie-
košanas uzņēmums „Clean R”, 
apliecina iedzīvotāju gatavību 
dalīti vākt gan papīru un plast-
masu (konteiners iepakoju-
mam), gan arī stiklu. 

Privātpersonām atkritumu šķi-
rošanai tiks piedāvāti 0,24 m3 
konteineri papīra un plastmasas 
iepakojumam, kā arī stiklam ie-
rastajās krāsās – attiecīgi iepako-
jumam zilā un stiklam zaļā krāsā. 
Pēc nepieciešamības, izvērtējot 
katra klienta pamatotu lūgumu, 
SIA „Clean R” var piedāvāt arī 
lielāka tilpuma konteinerus.
Šķirot iespējams, pasūtot kontei-
neru plastmasas un kartona iepa-
kojumam (kopā), kā arī atsevišķi 
stikla iepakojumam. 

Atkritumu izvešana plānota 
noteiktās dienās reizi divos mē-
nešos.

Lai konteineru piegāde klien-

tiem un dalīti vākto atkritumu iz-
vešana varētu notikt jau drīzumā, 
„Clean R” aicina privātmāju ie-
dzīvotājus pakalpojumu pieteikt 
jau tūlīt, rakstot uz e-pasta adresi 
kc@cleanr.lv vai aizpildot pietei-
kumu mājas lapā www.cleanr.lv. 

Šķirojot saudzē dabu un sama-
zini tēriņus

Atgādinām, ka atkritumu šķi-
rošana ir viens no videi draudzī-
giem, ikdienā salīdzinoši vienkārši 
piekopjamiem ieradumiem. Tāpat 
atkritumu šķirošana ir veids, kā 
samazināt mājsaimniecībā radušos 
sadzīves atkritumu apjomu un attie-
cīgi arī savus tēriņus, jo dalīti vāktie 
atkritumi tiek izvesti bez maksas. 

Kurš konteiners paredzēts ku-

ram atkritumu veidam, var atšķirt 
pēc informatīvām uzlīmēm uz 
konteinera. Lai atkritumi varētu 
tikt uzskatīti par šķirotajiem atkri-
tumiem, tajos nedrīkst būt sadzī-
ves atkritumu piejaukuma. Infor-
mējam – ja „Clean R” darbinieki, 
ierodoties pēc dalīti uzkrātajiem 
atkritumiem, konstatēs, ka kontei-
nerā ir sadzīves atkritumi, tie ne-
tiks savākti bez maksas un klients 
tiks informēts par to, ka konteiners 
tiks iztukšots tuvākajā sadzīves 
atkritumu izvešanas reizē. Atgādi-
nām, ka, šķirotajiem atkritumiem 
paredzētajos konteineros izmetot 
sadzīves atkritumus, tiek sabojāts 
viss konteinera un pat atkritumu 
mašīnas saturs.

Stopiņu novada privātmāju īpašniekiem 
jau drīzumā būs iespēja šķirot atkritumus dzīvesvietā
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Stopiņu novada pašvaldības 
finansēto projektu ietvaros 
„Pienenītē” norisinājās vecāku 
apmācības programma „Bērnu 
emocionālā audzināšana”. Ar 
grupas dalībniecēm tikāmies 
ceturtdienās uz trīs akadēmis-
ko stundu garu nodarbību 10 
nedēļas pēc kārtas. 

Pēc sludinājumu izvietošanas par 
iespēju pieteikties šajā grupā sa-
skāros ar patīkami lielu Stopiņu 
novada iedzīvotāju interesi un 
vēlmi piedalīties. Jau sākotnē-
ji tika noteikts ierobežots vietu 
skaits grupā (15 dalībnieku), tā-
pēc diemžēl visiem interesentiem 
šoreiz nebija iespējas piedalīties. 

Apmācību grupa kopumā izvei-
dojās no dažādu vecumposmu mā-
miņām un vecmāmiņām, kuras vi-
sas vienoja interese par pirmsskolas 
vecuma bērnu attīstības un uzvedī-
bas jautājumiem. Tāpat nodarbību 
diskusijās ļoti aktuāli bija jautājumi, 
kā labāk izprast bērnu rīcības motī-
vus, intereses un vajadzības.

Nodarbību laikā apskatījām 
katrai nodarbībai atbilstošo 
tēmu, dalījāmies pieredzē un dis-
kutējām par nodarbību materiā-
los piedāvātajiem problēmu risi-
nājumiem. Pēc katras nodarbības 
vēl tika uzdots arī mājas darbs. 
Grupas dalībnieces aktīvi iesaistī-
jās diskusijās, dalījās pieredzē, un 
katrai nodarbībai atvēlētais laiks 
paskrēja nemanāmi. Visi ar cieņu 
izturējās cits pret citu, pieņemot 

to, ka par vieniem un tiem pa-
šiem jautājumiem var būt dažāda 
pieredze. Apskatījām jautājumus, 
kas saistīti ar bērnu attīstību un 
vajadzībām, šīs programmas ie-
tvaros liekot uzsvaru uz bērnu 
emocionālās un sociālās attīstī-
bas komponentiem. Noslēdzoties 
apmācības posmam, uz pēdējo 
nodarbību lūdzu grupas dalīb-
niecēm mājas darbā uzrakstīt 
svarīgāko, ko viņas guvušas no-
darbību laikā. Pieminēšu dažas 
domas, ko dalībnieces minēja 
šajā mājas darbā:

„Novērtēju iespēju ieklausīties 
citu māmiņu pieredzē, mudināja 
izmantot jaunus paņēmienus bēr-
nu disciplinēšanā”; „Labāk izpratu, 
kā veicināt bērna prasmes dažādu 
emociju pārvaldībā, piemēram, 
dusmu, skumju, baiļu”; „Lika pa-
domāt par savu bērnības pieredzi 
un kā tas šodien ietekmē manas at-
tiecības ar saviem bērniem”; „Ļāva 
saprast, kā patiesi redzēt savu bēr-
nu”; „Aizdomāties par spēles nozī-
mi pirmsskolas vecuma bērnu at-
tīstībā, saprast, ka tā nav „laika no-
sišana””; „Saņemties runāt ar bēr-
nu arī par „neērtām” tēmām, ļaut 
kļūdīties un no kļūdām mācīties”; 
„Atziņa, ka emocionālais intelekts 
ir cilvēka panākumu atslēga”. 

Kopumā atskatoties uz nodarbī-
bu ciklu, tika minēts, kā šī bija lie-
liska iespēja gūt jaunu informāciju 
un apstiprināt savus audzināšanas 
principus, gūt padziļinātas zināšanas 
pirmsskolas vecuma bērnu emo-

cionālajā audzināšanā, tāpat grupas 
dalībnieces atzīmēja to, ka nodarbī-
bu ciklu sajuta kā atbalstu vecākiem, 
veicot vecāku pienākumus. Šīs at-
sauksmes ļauj secināt, ka projektam 
izvirzītie mērķi ir sasniegti. 

Pēdējā nodarbībā katra grupas 
dalībniece bija sarūpējusi cie-
nastiņu, un, beidzoties nodarbī-
bai, pakavējāmies vēl kādu brīdi 
kopā. Bija patīkami brīvā un ne-
piespiestā atmosfērā atskatīties 
uz kopā pavadīto laiku, pārrunāt 
arī citus aktuālus jautājumus, kas 
saistās gan ar bērnu audzināšanu, 
gan māmiņu un vecmāmiņu inte-
resēm. Kā ieguvums no kursiem 
tika atzīmēta iespēja savstarpēji 
iepazīties, jo grupas dalībnieces 
pārstāvēja dažādas Stopiņu no-
vada teritorijas daļas. Noslēgumā 
kā ļoti būtisku faktu grupas da-
lībnieces novērtēja iespēju apgūt 
bērnu emocionālās audzināšanas 
programmu bez maksas, ko šo-
reiz nodrošināja Stopiņu novada 
pašvaldības finansēts projekts. 
Apmācības noslēguma nodarbī-
bā katra grupas dalībniece saņē-
ma apliecību par dalību bērnu 
emocionālās audzināšanas prog-
rammā. 

Gribu teikt paldies grupas dalīb-
niecēm par atsaucību nodarbībās, 
uzdrošināšanos dalīties pieredzē 
un novēlēt, lai izdodas jauniegūtās 
zināšanas izmantot ikdienā, audzi-
not pirmsskolas vecuma bērnus. 

Evita Anča, 
pii „pienenīte” psiholoģe

Laiks, kad Ziemassvētku brī-
numu rada sirds siltums, gaišs 
smaids un labs vārds, ir satik-
šanās prieks Ulbrokas biblio-
tēkas lasītāju un darbinieku 
lokā. PIPMANGRAM ir pipar-
kūku, mandarīnu grāmatu 
vakars, kas draudzīgā noska-
ņojumā aplūko 2015. gadā la-
sītākās grāmatas, rosina dis-
kusijai un iezīmē aktuālākās 
lasīšanas tradīcijas oriģinālli-
teratūras, tulkotās un nozaru 
literatūras piedāvājumā. 

Gada nogalē bibliotēka izveidoja 
visvairāk lasīto grāmatu sarakstu, 
kurā atklājās lasītāju grāmatu fa-
vorīti. Lasītākā oriģinālliteratūras 
grāmata bibliotēkā 2015. gadā ir 
Ingas Ābeles „Klūgu mūks”, no 
tulkotās literatūras lasītākā dāņu 
autora Jusi Alsena-Olsena „Lieta 
Nr.64”. Nozaru literatūras sadaļā 
vispieprasītākā bibliotēkā šogad 

bijusi Valda Zatlera autobio-
grāfiskā grāmata „Kas es esmu”, 
lieki piebilst, ka diskusijas rosi-
noša un pieprasīta vēl joprojām. 
Bērnu lasītāko grāmatu augšga-
lā jo projām uzticīgi ierindojas 
Džefa Kinnija „Grega dienasgrā-
matas”, latviešu autoru lasītākā 
bērnu grāmata – Valda Rūmnie-
ka „Murjāņu kurmītis un viņa 
draugi”. Ja jūs interesē iepazīties 
ar visu sarakstu kopumā, to ir ie-
spējams izdarīt, uz vietas jautājot 
Ulbrokas bibliotēkā. Ceram, ka 
šis pasākums kļūs par ikgadēju 
tradīciju arī nākamgad.

To, cik stipri esam savā būtībā 
un lasīšanas tradīcijās, pierāda iz-
lasītās grāmatas. Ikviens lasa grā-

matas priekš sevis un lielā mērā 
par sevi. Ļoti, ļoti reti ir gadījumi, 
kad izlasi grāmatu un tur nekas 
nav tā, kā tavā pasaulē notiek, bet 
tu tik un tā tam notici, un tā kļūst 
par lasītāja pieredzi sev pašam. 
Literatūra lasītājam sniedz pilnīgi 
jaunu pieredzi, ne tikai citu ska-
tījumu uz dzīvi, kas arī, protams, 
ir labi. Lasītāja vēlmes mainās, 
to galvenokārt nosaka rakstnie-
ka tekstā paustā esības līnija, 
atkalredzēšanās prieks un iegū-
tā atklāsme. Ne mazāk svarīga 
grāmatas izvēlē ir paustā doma, 
valodas tīrība un zināma jautrī-
ba. Gandrīz vienmēr priekšplānā 
ir drauga ieteikta vai publiskajā 
telpā diskutēta grāmata, kas spēj 

sniegt katra dzīves mirkļa – prie-
cīga, bēdīga, vientulīga, sāpīga, 
līksma, smeldzīga, izmisīga – 
vienreizīgo skaistumu un savda-
bību. Visprecīzākais jautājums, 
domubiedriem satiekoties, būtu: 
„Ko tu šobrīd lasi?” 

Zinot, ka daudzas no šīm grā-
matām esat izlasījuši arī jūs, ai-
cinām arī ikdienā izteikties par 
izlasīto – kā senāk izdoto, tā jau-
no literatūru. Labprāt lasīsim arī 
rakstiskā veidā izteiktās domas 
par grāmatām. Varbūt kāds no 
mūsu lasītājiem blogā raksta tī-
mekļa dienasgrāmatu par nesen 
lasīto? Veidosim lasīšanas tradī-
cijas pievienoto vērtību! Atgādi-
nām, ka dot īsu novērtējumu par 

5. decembrī Stopiņu peldba-
seinā norisinājās par tradīciju 
kļuvušās peldēšanas sacensī-
bas. Sacensībās piedalījās ti-
kai Stopiņu peldbaseina pel-
dētapmācību grupu audzēk-
ņi – 220 sportistu 15 vecumu 
grupās.

Vecāki un līdzjutēji aktīvi juta lī-
dzi, bija pat ieradušies ar sagata-
votiem plakātiem. Uzvarētāji tika 
apbalvoti visās vecumu grupās 
ar medaļām un diplomiem. Tika 
sveikti audzēkņi, kuri izpildīja 
kādu no jaunatnes sporta klašu 
normatīviem – 4. sporta klasi 
izpildīja 51 dalībnieks; 3. sporta 
klasi izpildīja 30 dalībnieku, 2. 
sporta klasi izpildīja 8 dalībnie-

ki, 1. sporta klasi izpildīja viena 
dalībniece – Elīna Beinere-Tju-
tunova. 

Liels prieks, ka mūsu audzēk-
ņiem ir ļoti labi rezultāti dažādās lī-
meņa peldēšanas sacensībās. Vislie-
lākais paldies peldēšanas treneriem 
par ļoti labi veikto darbu – Marijai 
Šteinbergai, Pāvelam Murānam, 
Jeļenai Aleksanei, Ilzei Aigarei.

Paldies par sacensību organi-
zēšanu un vadīšanu sporta darba 
organizatoram Aināram Vaiču-
lenam un visiem brīvprātīgajiem 
tiesnešiem no peldēšanas veterā-
nu vidus. 

Paldies par atsaucību un kopā 
būšanu. Tiksimies nākamajās sa-
censībās!

Aelita Veipa, Ulbrokas sporta 

Vakars 
sarunai par 
izlasītajām 
grāmatām

Ziemassvētku 
peldēšanas čempionāts

Projekts „Bērnu emocionālā audzināšana” noslēdziesSports

izlasīto grāmatu varat arī biblio-
tēkas „Twitter” vietnē Ulbrokas_
biblio (ja esat twitter.com lieto-
tājs). Gribam zināt, kādas ir jūsu 
iemīļotākās grāmatas, kas lasītas 
pagājušā gada laikā. Un, protams, 
aicinām uz ikdienišķām sarunām 
par grāmatām arī klātienē! 

Kamēr domājam par nupat 
piedāvāto iespēju ieteikt izlasītu 
grāmatu, laiks vakara noslēguma 
daļai. Īsti laikā un pilnīgā klusu-
mā ir praktiski radoša nodarbe 
ar apelsīniem un krustnagliņām. 
Katrs dalībnieks var likt lietā savu 
izdomu un radošumu, veidojot 
no krustnagliņām rakstus apel-
sīnos, lai mājup dotos ar prieku 
sirdī un smaržīgu, izrotātu apel-
sīnu kabatā. 

Iesmaržojām, izrakstījām un 
ielīksmojām Ziemassvētku tu-
vošanos, par to liecināja vakara 
vizuālais materiāls, kas vērojams 
tīmekļa vietnē www.stopini.lv Ul-
brokas bibliotēkas galeriju sadaļā, 
par to liek domāt iesāktās sarunas 
un izteiktās domas. Decembris ir 
laiks, kas pilda cilvēku sirdis ar 
priecīgu nemieru un ilgām pēc 
klusa, tīra prieka un laimes... To 
arī vēlam!

Paldies par uzticību gada ga-
rumā, un uz satikšanos Jaunajā 
2016. gadā!

 Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs
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KULTŪRAS PASĀKUMI JANVĀRĪ
20. janvārī 
Plkst. 19.00 Ulbrokā Barikāžu piemiņas vietā 1991.GADA BARIKĀŽU NOTIKUMIEM 
VELTĪTS ATCERES PASĀKUMS „BARIKĀDĒM – 25 GADI”. Mūs sildīs ugunskurs, karsta tēja un 
kopīgas tajā laikā piedzīvotas un šodien atmiņā atsauktas izjūtas.
Plkst. 20.30 Ulbrokas kultūras namā pilnmetrāžas dokumentālā filma ĪVĀNS. Ieeja uz filmu – brīva! 
Uz pasākumu kursēs autobuss: plkst. 18.10 Cekule; plkst.18.20 Līči; plkst. 18.30 Upeslejas; plkst.18.40 
Saurieši; Ulbroka, Barikāžu akmens. Pēc atceres pasākuma un pēc filmas – autobuss mājupceļam!
30. janvārī plkst.17.00 senioru deju kolektīvs „Ulenbroks” aicina uz sadanci 
„Par prieku sev, par prieku tev...”. Ieeja brīva!

BIBLIOTĒKĀS
11., 14., 18. janvārī plkst. 9.20 Ulbrokas bibliotēkā bibliotekārā stunda „Kur un kā 
„dzīvo” grāmatas?”. Bibliotekāru saruna ar pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgajiem 
audzēkņiem no grupām „Knīpas un Knauķi”, „Zaķēni”/„Burtiņi”, „Zvaigznītes”. Iepazīšanās ar 
bibliotēku un saruna par grāmatām, tehnoloģijām un bibliotēkas pakalpojumiem.

14. janvārī, 11. februārī un 10. martā plkst. 18.00 Ulbrokas bibliotēkā „Mūžības stāsts!” 
trijos vakaros. Tikšanās ar stāstnieci Anitu VĪKSNU. Lieliska saruna šim laikam un dzīves gudrībai ar 
vieda cilvēka vērtējumu un skatījumu, kur nevar iztikt bez mitoloģijas un lielajām sakarībām. Sarunas 
pamatā tautas teiku dziļums un gara diženums. „No mūžības tu, tāpat kā es, Mēs viena celma atvases” 
(Rainis). Aicināts ikviens, kuru interesē laika bezgalība un mūžības jautājums. Par dalību pirmajā sarunā 
lūdzam informēt līdz 12. janvārim personīgi Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503. 

IZSTĀDES
Līdz 5. februārim Stopiņu novada vēstures muzejā skatāma izstāde „Zirnis latviešu kultūrā”.
Ulbrokas bibliotēkā divas literāri tematiskās izstādes „Teksta un bilžu prieks” bērnu 
grāmatās. Stradiņu dzimtas zināšanu un gara gaismas avots – „PAULS STRADIŅŠ” 
(17.01.1896. – 14.08.1958).
Sauriešu bibliotēkā literatūras izstādes, kas veltītas divu brīnišķīgu rakstnieku personībām un 
viņu darbiem – Džekam Londonam un Hjū Loftingam.

Stopiņu novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā 2015. gadā reģistrē-
ti 72 jaundzimušie, no tiem 36 
zēni un 36 meitenes.

Kopumā Stopiņu novadā dzimuši 
119 mazuļi – 65 zēni un 54 mei-
tenes. Par vistīkamāko dzemdību 
iestādi savu mazuļu sagaidīšanai 
36 gadījumos izraudzīts Rīgas 
Dzemdību nams. Nākamās po-
pulārākās vietas bijušas Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīca un Siguldas slimnīca.

30 ģimenēs jaundzimušais ir 
bijis pirmais bērniņš, 26 ģimenēs 
sagaidīts otrais mazulis, 10 ģime-
nēs trešais, 3 ģimenēs tas ir bijis 
ceturtais mazulis, un 2 ģimenēs –  
piektais mazulis. 2015. gadā dzi-
muši dvīnīši, kuri ģimenei ir pir-
mie bērniņi.

59 gadījumos mazuļi reģistrēti 
kā Latvijas Republikas pilsoņi, 
divos gadījumā kā nepilsoņi, un 
divos gadījumos bērniņš tika re-
ģistrēts bez valstiskās piederības:
• 57 gadījumos norādīta tautība 
latvietis;
• 8 gadījumos tautība krievs;
• 1 azerbaidžānis;
• 1 baltkrievs;
• 1 indietis;

• 1 ķīnietis;
• 3 gadījumos tautība nav izvēlēta.

Populārākie zēnu vārdi: Arturs, 
Kristers, Marks, Markus; popu-
lārākie meiteņu vārdi: Emīlija, 
Katrīna, Luīze, Elīna, Marta.

2015. gadā Dzimtsarakstu no-
daļā saņemti 46 iesniegumi par 
laulības reģistrēšanu.

35 gadījumos laulības tika re-
ģistrētas Stopiņu novada Dzimt-
sarakstu nodaļā un 4 laulības 
noslēgtas ārpus Dzimtsarakstu 
nodaļas telpām. 7 gadījumos sa-
gatavoti dokumenti laulības re-
ģistrācijai baznīcā vai citā Dzimt-
sarakstu nodaļā. Laulības reģis-
trēšanai pieprasītākie mēneši ir 
bijuši jūlijs un augusts.

2015. gadā svinējām Bērnības 
svētkus, kuros kopā ar krustvecā-
kiem tika godināts 14 bērnu.

2015. gadā Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
79 nomirušie. Mūžībā aizgājuši 
37 vīrieši un 42 sievietes. 

2015. gadā 340 personas dekla-
rējušas savu dzīvesvietu Stopiņu 
novadā, un uz 2015. gada 31. de-
cembri Stopiņu novadā deklarēti 
10 545 iedzīvotāji.

Inga Branta-Čepule, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Starp dzīvības zvaigznēm daudzām

Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem

Vecāku mīlošā sirds. 
Sveicam decembrī reģistrētos mazuļus Daniēlu, Gļebu, Dārtu, 

Emīliju, Tomu, Luīzi, Uvi Viestardu un viņu vecākus. 
Lai prieks un veselība jūsmājās!

Stopiņu novada dome sveic 2015. gada otrajā pusgadā dzimušos 
Stopiņu novada mazuļus, kas reģistrēti citās Dzimtsarakstu 

nodaļās, un viņu vecākus!
Oskaru Staškeviču, Teodoru Ikaunieku, Margaritu Poplavsku, 

Jāni Grundi, Andreju Lapiņu, Bogdanu Blaženko, Ketlīnu Cauni, 
Edvardu Olaru, Gustavu Feldorfu, Daniellu Dmitrijevu, 

Bernardu Cinkovski, Sabīni Misiku, Maksimu Mihailovu, 
Aleksandru Račicki, Valentīnu Golubevu, Paulu Olli, 

Erlenu Sohņenko, Sofiju Berezinu, Mihailu Ostrovski, Anastasiju 
Kosi, Kasparu Krievu, Martu Voitovu, Elīnu Štillu, 
Mišelu Mudru, Martu Vītiņu, Oļesju Čerdincevu.

SVEICAM JUBILEJĀ! 
Spožu saules kamoliņu

Sūtām tev ar sveicieniņu –
Svētkos atšķetini viņu,

Pilns tas mīļu sveicieniņu!
SVEICAM JUBILĀRUS

Jekaterinu Prokofjevu, Aleksandru Popelkovski, 
Leonīdu Meļņikovu, Arnoldu Tapiņu, Laimoni Meikuli, 

Ainu Vildi, Pēteri Šķesteri, Mirdzu Mētru, Ainu Strujevu, 
Ludmilu Beļakovu, Irēnu Promoldi. Atvainojamies un no sirds 

sveicam Iraidu Rudzīti un Gunāru Isaku.
Vēlam jums sirds siltumu un daudzus prieka pilnus gadus!

2015. gada decembrī Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas četras laulības. 

Apsveicam jaunās ģimenes!

2016. gada 3. janvārī zelta kāzu jubileju svinēja 
Angelīna Koraļkova un Pāvels Koraļkovs. 

Sirsnīgi sveicam un vēlam vēl daudzus skaistus kopā pavadītus gadus!

Stopiņu novada Dzimtsarakstu 
nodaļas ziņas par 2015. gadu

AS „Latvenergo” informē, ka 
pieteikšanās atbalstam no-
rēķiniem par elektrību 2016. 
gadā sāksies no 2. janvāra.

Daudzbērnu ģimenēm, kas at-
balstu saņēma 2015. gadā un ku-
rās  joprojām ir trīs un vairāk ne-
pilngadīgu bērnu vai aizbilstamo, 
pieteikums nav jāpilda – atbalsts 
tiks pagarināts automātiski līdz 
2016. gada beigām. 

2016. gadā atbalstam norēķi-
niem par elektrību var pieteikties: 
• Latvijas daudzbērnu ģimenes, 
kurās ir trīs un vairāk bērnu vai 
aizbilstamo vecumā līdz 18 ga-
diem vai vecumā no 18 līdz 24 
gadiem, ja viņi mācās;
• personas ar 1. grupas invaliditāti;

• ģimenes ar bērnu invalīdu.
Atbalsts sniedz iespēju katru 

mēnesi pirmās 100 (personām 
ar 1. grupas invaliditāti vai ģime-
nēm ar bērnu invalīdu) vai 300 
(daudzbērnu ģimenēm) mēnesī 
patērētās kilovatstundas apmak-
sāt par zemāku cenu (to 2016. 
gadā veido elektroenerģijas cena 
0,0131 EUR/kWh un attiecīgajā 
norēķinu periodā spēkā esošais 
tarifs par sistēmas pakalpoju-
miem, obligātās iepirkuma kom-
ponentes un PVN), bet pārējās – 
atbilstoši izvēlētajam „Elektrum” 
produktam. 

1. grupas invalīdiem un ģime-
nēm ar bērnu invalīdu atbalsts 
tiek piešķirts no mēneša, kurā 
iesniegts pieteikums atbalsta sa-

ņemšanai, neatkarīgi no pieteik-
šanās datuma. Savukārt daudz-
bērnu ģimenēm, kuras vēlas sa-
ņemt atbalstu no mēneša 1. datu-
ma, pieteikums ir  jāiesniedz līdz 
attiecīgā mēneša 19. datumam. Ja 
atbalsta saņemšanai pieteiksieties 
pēc 19. datuma, tad atbalsts jums 
tiks piešķirts no nākamā mēneša 
1. datuma.

Piešķirtais atbalsts būs spēkā 
līdz 2016. gada beigām. 

Pieteikties atbalstam var elek-
troniski https://www.elektrum.lv/
lv/majai/klientiem/atbalsts-no-
rekiniem-par-elektribu-aizsarga-
tiem-lietotajiem/ vai AS „Latv-
energo” klientu apkalpošanas 
centros.

AS „Latvenergo” 

Stopiņu novada dome 2015. gada 16. decembra sēdē 
pieņēma lēmumu, protokols Nr.64., punkts 1.1.1 „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem 
īpašumiem Austrumu iela 2 (īpašuma kadastra nr. 
80960031368) un Radiostacijas iela 22 (īpašuma 
kadastra nr.80960030073) Ulbrokā, Stopiņu novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes 
vienību plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot 
savrupmāju un rindu māju apbūvi, precizēt ielas 
sarkanās līnijas, noteikt apgrūtinājumus, plānot 
nepieciešamo zemes vienību sadali.
Stopiņu novada teritorijas plānojumā noteiktā atļautā 
izmantošanas savrupmāju dzīvojamās apbūves 
teritorija (DzS). 
 Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašnieks – 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ducatus”, reģ.nr. 
40103606280.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu novada 

domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše 
(tālr. 67911328, e-pasts planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus 
detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu  novada 
domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu 
novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@stopini.lv). 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU ĪPAŠUMIEM AUSTRUMU IELĀ 2 
UN RADIOSTACIJAS IELĀ 22 ULBROKĀ

Informācija AS „Latvenerego” klientiem par 
atbalstu norēķiniem par elektrību
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Līdzjūtības

“tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 8. jANVāRiS, 2016

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Nenolaid galvu nespēkā,

Nenolaid rokas, kad ir par grūtu.
Bez tevis viss ir grūtāk,

bez tevis vairs nepukst tā sirds.
Kaut reizēm dzīve ir grūta

un sirdi sāk plosīt sāpes,
Tik nenolaid galvu nespēkā,

nenolaid rokas, kad ir par grūtu.
Skumju brīdī esam kopā ar jums, Aleksandru Krastiņu, 

Tatjanu Nahodkinu, Aleksandru Maļuku, Tamāru Prokofjevu, 
Jeļenu Martinovu, Mārīti Trifanovu, Ņinu Krišņovu, 

Ivaru Kalniņu, Mariju Orlovu, Valentīnu Putāni, 
Dzidru Maritu Grīnusi, aizsaulē aizvadot.

Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV 2130, Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktores p.i.: Inese Skrastiņa, tālr. 67910518, e-pasts: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada Domē sekretārei,
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūksala”, Nodots iespiešanai 2015.08.03.
Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

„TĒVZEMĪTE” IZNĀK KATRA MĒNEŠA PIRMAJĀ NEDĒĻĀ un
 PIEEJAMA STOPIŅU NOVADĀ ŠĀDĀS VIETĀS:

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

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
16. janvārī plkst. 16.00 tikšanās 
ar ceļotājiem uz Jaunzēlandi. Ie-
spēja neklātienē gūt iespaidus par 
mums tik tālo zemi.
19. janvārī – barikāžu atceres 
pasākumu ietvaros dokumentālo 
filmu pēcpusdiena. „Barikādes: 
Būt vai nebūt Latvijai”.
Līdz 30. janvārim piektdienās 
plkst. 16.00 radošās darbnīcas 
bērniem. Sāksim gatavoties Sve-
ču dienai.
Visu janvāri bērni sacentīsies 
par uzvarētāja titulu dambretē un 
galda futbolā.
Ikdienas nodarbības dienas 
centrā – www.stopini.lv/lvkultu-
ra/dienas-centri/dienas-centrs-
upeslejas. 

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
9. janvārī plkst.14.00 korķa vī-
riņu, galda paliktnīšu un dekoru 
gatavošana no korķa materiāliem.
16. janvārī plkst.14.00 brīvprā-
tīgā jauniete no Spānijas Džesika 
Džimenesa Džimenesa gatavos 
spāņu ēdienu.
23. janvārī plkst.14.00 ar pirk-
stiem adītas dekoratīvas šalles. 
Līdzi jāpaņem dzijas kamoliņš.
29. janvārī plkst.16.00 no karto-
na olu kastītēm dekoratīvu tārpi-
ņu gatavošana.
30. janvārī plkst.14.00 gatavoša-
nās Sveču dienai – sveču izgata-
vošana un liešana. Sveču izstāde. 
Piektdienās plkst. 16.00–17.00 
radošas aktivitātes bērniem.

LĪČU DIENAS 
CENTRĀ
Sestdienās: 
9. janvārī plkst. 15.00 Multipli-
kācijas filmu pēcpusdiena bēr-
niem.
16. janvārī plkst. 17.00 Latviešu 
filmu vakars.
23. janvārī plkst. 14.00 spēles 
galda tenisā. Pieteikšanās līdz 21. 
janvārim.
30. janvārī plkst.15.00 brīvprā-
tīgā jaunieša Gonsalo no Portu-
gāles prezentācija par savu valsti, 
kultūru, ieražām, ēdieniem.
18. janvārī plkst.17.00 Barikā-
žu atceres dienai veltīta diskusija 
bērniem un jauniešiem.
Pirmdienās plkst. 18.00 radošās 
nodarbības bērniem:
11. janvārī – ziema, ledus, sals;
18. janvārī – latviešu spēka zī-
mes;
25. janvārī – iemīļotie multipli-
kāciju filmu varoņi
Otrdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.

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

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 no-
tikumiem turpmāk varēs sekot 
arī vietnē https://www.facebook.
com/dc.lici/.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
4.–9. janvārī draudzības turnīrs 
biljardā.
11.–16. janvārī draudzības tur-
nīrs dambretē un šahā.
18.–23. janvārī draudzības tur-
nīrs intelektuālo spēļu spēlēšanā.
25.–30. janvārī draudzības tur-
nīrs „Brīnumu lauks”.
30. janvārī plkst.11.00 draudzī-
bas turnīrs galda tenisā.

ULBROKAS DIENAS 
CENTRĀ
14. janvārī brīvprātīgais jaunietis 
no Portugāles gatavos tradicionā-
lu portugāļu ēdienu.
Visu mēnesi galda spēļu turnīri.
19.–23. janvārī vēstuļu papīra 
liešana. Dokumentālo filmu va-
kars „Barikāžu laiks”.
No 26. janvāra Multiplikācijas 
filmu pēcpusdienas bērniem.
Otrdienās un ceturtdienās 
plkst. 12.00–13.45 nūjošanas 
nodarbības. Nūjas nodrošina 
dienas centrs.
Sestdienu rītos no 9.30 līdz 
14.00 rotu gatavošana no pērlī-
tēm, plastikas un citiem mate-
riāliem.

Dienas centros 

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

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

PII „Pienenīte” kolektīva vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību
Inesei Alikai, tēvu mūžībā pavadot.

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss.

Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

/J.Silazars/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģim Aldim Putānam, 
māti mūžībā aizvadot.

Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

Vai tie mākoņi piekusuši,
Vai tu aiz mākoņiem, māt,

Varbūt dievkoka tumšzaļā zarā
Vēl ar tevi var parunāt...

/S.Kaldupe/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viktoram Nahodkinam un viņa 
ģimenei, māmiņu aizsaulē aizvadot.

Ulbrokas vidusskolas 7.b klases audzinātāja, klasesbiedri un vecāki

Stopiņu novada dome aicina darbā 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ADMINISTRATORU

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt līdz 
22.01.2016. uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.
Darba laiks:  pilna slodze.
Darbavieta:  Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.
Sludinājuma tekstu skatīt: www.stopini.lv/lv/sabiedriba/darba-
piedavajumi. 

Stopiņu novada dome aicina darbā 
BŪVINSPEKTORU

CV un motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 
22.01.2016. sūtīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.
Darba laiks:  pilna slodze.
Darbavieta:  Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.
Sludinājuma tekstu skatīt: www.stopini.lv/lv/sabiedriba/darba-
piedavajumi.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2016. gada 11. janvārī plkst. 17.00 Sauriešu 
dienas centrā Burtnieku ielā 7-1A, Sauriešos, „Par Stopiņu novada 
Sauriešu ciema lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2016. gada 11. janvārī plkst. 18.30 
Ulbrokā – Ulbrokas kultūras nama zālē Institūta ielā 1a „Par Stopiņu 
novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un 
Vālodzes ciemu daļu lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Sabiedriskās apspriešanas

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSĀ
6. janvārī plkst. 20.15 Latvijas čempionāta dubultamatieru līgas 
mājas spēle basketbolā Stopiņi–Ūpis.
9. janvārī plkst. 19.15 Latvijas čempionāta nacionālās līgas spēle 
volejbolā LSPA/Stopiņi–VK Ventspils.
9. janvārī plkst. 16.00 Latvijas čempionāta mājas spēle florbolā 
Ulbroka/FS Masters–Talsi/Krauzers.
17. janvārī plkst. 15.30 Latvijas čempionāta mājas spēle florbolā 
Ulbroka/FS Masters–Lielvārde.
20. janvārī plkst. 20.15 Latvijas čempionāta dubultamatieru līgas 
mājas spēle basketbolā Stopiņi–Rīga/Jugla.
29. janvārī plkst. 18.30 Latvijas čempionāta mājas spēle handbolā 
sievietēm Stopiņi NHK–Salaspils SS.
31. janvārī plkst. 15.30 Latvijas čempionāta mājas spēle florbolā 
Ulbroka/FS Masters–Pārgauja.

Sporta pasākumi janvārīPateicība
Pirmssvētku laiks 2. Bērnu tu-
berkulozes nodaļā bija pozitīvu 
emociju piepildīts. 16. decem-
brī nodaļas rotaļu zālē jau no 
paša rīta bija vērojama aktīva 
rosība. Pušķotās eglītes ieskau-
tā noskaņā uz Ziemassvētku 
pasākumu pulcējās dažādi 
Bērnu nodaļas labvēļi – drau-
gi no Valsts policijas kopā ar 
inspektoriem Bebru un Kaķi, 
Stopiņu novada dienas centru 
vadītājas kopā ar brīvprātīga-
jiem no Spānijas un Portugā-
les, kā arī uzņēmumu pārstāvji 
Elita Augstkalna no „Kuehne-
Nagel” un Ulbrokas veikala 
„TOP”. Par muzikālo sniegumu 
bija parūpējušies Mārtiņš Jaun-
zems un Ieva Reine.

Vēlamies izteikt pateicību 
Stopiņu novada Līču dienas 
centra vadītājai Zandai Pelšei, 
Sauriešu dienas centra vadī-
tājai Aijai Šibajevai, Ulbrokas 
dienas centra vadītājai Andai 
Višķerei, kā arī Upesleju die-
nas centra vadītājai Sandrai 
Briškai un brīvprātīgajiem 
jauniešiem par sirdssilto ap-
ciemojumu, kopīgās dziesmās 
un ar pašdarinātām dāvani-
ņām radot bērniem priekpil-
nas emocijas un pozitīvu svēt-
ku atmosfēru.

Ērika Dimitrika, 
pirmsskolas audzinātāja, 

2. Bērnu tuberkulozes nodaļa,
tuberkulozes un plaušu 

slimību centrs

Darbs


