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auno mācību gadu uzsākot, novēlam profesionālu gandarījumu katrā darba dienā, radošas idejas
un pārliecību, ka ikviens audzēknis pedagogu vadībā var sasniegt augstākos mērķus! Novērtēsim
izaugsmi un, sadarbojoties profesionāli, atbalstīsim cits citu!
Visiem bērniem, kas devušies pirmsskolas, skolas un studiju gaitās, vēlam daudz enerģijas, veselīgu
zinātkāri un radošas domas jaunajā mācību gadā!
Stopiņu novada pašvaldība

Atklāts piemiņas akmens
pirmajam Stopiņu pagasta
Zemessardzes rotas
komandierim Jānim Staškevičam

Paveiktie saimnieciskie darbi Stopiņu
novada izglītības iestādēs, gatavojoties
jaunajam mācību gadam

Šogad aprit 25 gadi kopš Latvijas Republikas Zemessardzes dibināšanas un pirmajam Stopiņu pagasta Zemessardzes rotas komandierim
Jānim Staškevičam būtu 75
gadu jubileja.
Godinot Zemessardzes dibināšanas 25. gadadienu un Stopiņu
Zemessardzes rotas pirmā komandiera piemiņu, viņa atdusas
vietā, Ulbrokas Meža kapos, 23.
augustā tika atklāts piemiņas akmens.
Sākotnēji Stopiņu topošo Zemessardzi veidoja LNNK Aktīvās
pretošanās grupas vīri Jāņa Staškeviča vadībā. 1991. gadā, pēc
21. augusta puča, Rīgas rajona
izpildkomitejā, kur toreiz atradās
Zemessardzes štābs, topošā Rīgas
apriņķa Zemessardzes pulka komandieris, majors Roberts Millers, Jāni Staškeviču un toreizējo
Stopiņu pagasta vecāko Ilmāru
Lūsi iepazīstināja ar Zemessardzes
struktūru un veidošanas kārtību.
Nākamajā dienā Jānis Staškevičs
tika pilnvarots kļūt par topošās
Zemessardzes vienības komandieri Stopiņos un kopā ar toreizējo Rīgas rajona deputātu, Sauriešu
ambulances vadītāju Jāni Piebalgu
apbraukāja pagasta uzņēmumus
un iedzīvotājus, aicinot stāties Zemessardzē. Tā izveidojās Stopiņu
Zemessardzes rota.
Atklājot piemiņas akmeni, pie
komandiera atdusas vietas bija
pulcējušies Stopiņu Zemessardzes rotas un Zemessardzes 19.
nodrošinājuma bataljona veterāni, Stopiņu novada pašvaldības
pārstāvji, Ulbrokas vidusskolas
Jaunsargu pulciņa biedri, Jāņa

Jaunā tehnika Ulbrokas vidusskolas virtuvē gatava darbam.

Izremontētā „Gliemezīšu” grupas telpa PII „Pienenīte”.

PII „Pienenīte”

Staškeviča ģimene, draugi un kaimiņi. Zemessardzes veterāni veidoja godasardzes rindu, noliekot
ziedus, sanākušie atcerējās pirmā
komandiera dzīves un darba gaitas un kopīgi piedzīvotos notikumus mūsu valsts neatkarības
atjaunošanas pirmajos gados.
Atmiņu stāsti turpinājās Jāņa
Staškeviča meitas Ilzes mājās,
kur zem plīvojoša valsts karoga domes priekšsēdētājs Jānis
Pumpurs un priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne sveica Zemessardzes veterānus un ilggadējo
Stopiņu pagasta priekšsēdētāju
Ilmāru Lūsi. Viens teikums vienoja visus zemessargus – „Gods
kalpot Latvijai!”.
Stopiņu novada pašvaldība

• Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
galerijas/pieminas-akmens-atklasana-janim-staskevicam-335

PII „Pienenīte” vasaras periods
no jūnija līdz augustam vienmēr
ir vispiemērotākais saimniecisko
un remontdarbu veikšanai, kā arī
tehnisko, saimniecisko un citu
materiālo līdzekļu iegādei nepieciešamā darba veikšanai.
Saskaņā ar budžeta plānu iestādē
šajā periodā tika veikts 3. grupas
„Gliemezīši” un 4. grupas „Bitītes”
telpu remonts, peldbaseina griestu
krāsošana un peldbaseina inventāra telpas remontdarbi, kā arī baseina mīkstā seguma maiņa un citu
baseina elementu remontdarbi.
Jūnijā tika pabeigta vecā korpusa rotaļu laukumu celiņu bruģēšana un gaismas ķermeņu nomaiņa.
Tika uzstādītas 9 jaunas novērošanas kameras ar videorakstītāju, lai
uzlabotu drošību iestādē. Tika nomainītas arī trīs rotaļu ierīces triju
grupu laukumos.
Kopējās celtniecības un remontdarbu izmaksas šajā periodā ir 72 293,00 EUR.
Lai nodrošinātu efektīvu iestādes
saimniecisko un administrācijas
darbību, tika iegādāts viens jauns
portatīvais dators, viens multifunkcionālais printeris, iegādāti arī saim-

nieciskie mazgāšanas līdzekļi, veikta
remonta materiālu un krāsu iegāde,
lai uzlabotu rotaļu laukumu tehnisko
un vizuālo stāvokli. Ir iegādāti jauni
trauki un citi virtuves piederumi ēdināšanas blokam – virtuvei.
Vasarā veikta 23 ugunsdzēšamo
aparātu uzpilde. Iestādē ir veikta
arī teritorijas apzaļumošana, papildinot zaļās zonas apstādījumus.
Kopējās materiāltehnisko līdzekļu un saimniecisko materiālu izmaksas vasaras periodā ir
3655,00 EUR.
Kā jau katru gadu, iestādes sagatavošanā jaunajam mācību gadam
lielu atbalstu sniedz skolnieki – vasaras darbu veicēji –, kas aktīvi piedalās
iestādes teritorijas un telpu uzkopšanas darbos. Gribam pateikt lielu paldies 3. grupas „Gliemezīši” un 4. grupas „Bitītes” vecākiem, kas sniedza
savu atbalstu grupas labiekārtošanā
pēc remontdarbu veikšanas.
Pateicoties iestādes darbinieku
lojalitātei savai iestādei, katrs rūpējas par savu darba vietu un patīkamas vides radīšanu audzēkņiem.
Šogad PII „Pienenīte” no 1. septembra apmeklē 423 bērni.
Lelde Sturme,
PII „Pienenīte” vadītāja

Skolas gaiteņos ieliktas
ugunsdrošas durvis.

Mazos pirmklasniekus jau
gaida pašvaldības sarūpētie
mācību piederumi.

Ulbrokas vidusskolā

2016. gadā skolā veikta ēdināšanas kompleksa rekonstrukcija,
darbu izmaksas ir 244 899,00
EUR bez PVN. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „LC Būve”.
Būvuzraudzību nodrošināja SIA
„Jurēvičs un partneri”, izmaksas –
6900,00 EUR bez PVN. Ēdināšanas kompleksam tika iegādāts
inventārs un iekārtas par kopējo
summu – 83 336,05 EUR bez PVN.
Piegādātājs SIA „Vitrum sistēma”.
Turpinājums 2. lpp.
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Paveiktie saimnieciskie darbi Stopiņu novada izglītības iestādēs,
gatavojoties jaunajam mācību gadam
Sākums 3. lpp.
Jaunajai ēdamzālei iegādātas
jaunas mēbeles – ēdamgaldi un
taburetes par kopējo summu –
7828,42 EUR bez PVN. Piegādātājs SIA „Lazurīts S”.
Vidusskolā veikta ugunsdzēsības ūdensvada un ugunsdrošo
durvju izbūve, darbu izmaksas –
66 455,42 EUR bez PVN. Darbu
veicējs SIA „I.K. Būve”.
Iegādātas mācību procesam
nepieciešamās mēbeles par kopējo summu 3540,14 EUR bez
PVN, piegādātājs SIA „BDF”.
Veikti vidusskolas ūdensvada un
kanalizācijas remontdarbi, darbu
izmaksas – 1738,33 EUR bez PVN,
darbu veicējs SIA „PIP AR”.
Uzstādītas žalūzijas, izmaksas –
1606,80 EUR bez PVN, darbu
veicējs SIA „Evropluss”. Klasēs
veikti nelieli remontdarbi skolas
darbinieku spēkiem.
Šogad Ulbrokas vidusskolā no
1. septembra mācās 784 skolēni.

Stopiņu pamatskolas pedagogi apspriežas pirms jaunā mācību gada uzsākšanas.
Šogad Stopiņu pamatskolā no
1. septembra mācās 145 skolēni,
pirmsskolas izglītības grupās –
105 bērni.
Ginta Ozoliņa,
Stopiņu pamatskolas
direktores vietniece

Ulbrokas Mūzikas un
mākslas skolā

Aldis Putāns, Ulbrokas
vidusskolas direktora vietnieks
saimniecības jomā

Stopiņu pamatskolā

Skolā vasarā paveiktie remontdarbi: renovētas ieejas kāpnes, ieklāta jauna grīda zēnu mājturības
kabinetā, virtuvē veikta durvju
un loga bloka nomaiņa. Darbu
kopējā summa ir 6293,67 EUR.
Pimsskolas izglītības iestādes audzēkņiem iegādāts rotaļu komplekts
„Vilciens” par 3182,30 EUR. Skolai
iegādāti divi datori kopsummā par
1863,73 EUR. Vienai pirmsskolas
izglītības grupai iegādātas jaunas
gultas par 2119,12 EUR. Iegādāti
soli, krēsli, skapji 1100 EUR vērtībā.
Ugunsdrošības jomā (metāla durvju
ielikšana u.c.), ieguldīti 2060 EUR.
Pašu spēkiem veikti krāsošanas darbi, krāsu izmaksas – 680 EUR.

Ulbrokas Mūzikas un
Mākslas skolas mākslas klase
gaida skolēnus.
Vasarā skolā mazāk dzirdamas
bērnu čalas, bet krāsu aromāts un
ritmiski bungājoša skaņa liecina,
ka skolā tomēr kaut kas notiek…
Jau vasaras sākumā vizuālās
mākslas klasē tika atjaunoti 95 m²
grīdas virskārtas, ko veica individuālā darba veicējs Normunds
Ezeriņš par 1264,45 EUR.
Lielākais darbs tika paveikts keramikas klasē un gaitenī pie klases –
SIA „Firma Robis” veica telpu remontu par 10 985,61 EUR. Klasē ir
jauns aprīkojums – galdi ar speciā-

„Jauniešu diena 2016”
Tā bija ideāla diena, lai visi
kopā aktīvi atpūstos. Bija iespēja sevi izaicināt gan fiziski,
gan radoši. Jaunieši sacentās
gan volejbolā, gan futbolā.
Stiprākie sevi pierādīja, pievelkoties pie stieņa.
Jaunākie pasākuma apmeklētāji un
dalībnieki piedalījās stafetēs, kur
pārbaudīja un pierādīja savus spēkus, kā arī radošajās darbnīcās, kur
izmantoja savu iztēli un attapību.
Visas dienas garumā mūs atbal
stīja mūsu viesi, kas sešās teltīs piedāvāja dažādas laika pavadīšanas
iespējas un nodarbes.
Dzīvnieku patversmes „Ulubele”
teltī varēja uzzināt par brīvprātīgā
darba iespējām un darba ar dzīvniekiem nozīmīgumu.
Jauniešu studijas „BaMbuss” tel-

tī jaunieši no Spānijas un Itālijas
kopā ar studijas aktīvistiem mācīja
apmeklētājiem, kā uz koka dēlīšiem
izveidot fotogrāfijas.
Orientēšnās ar viktorīnas elementiem bija atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma „CleanR”
dotais izaicinājums Jauniešu dienas darbīgākajiem apmeklētājiem,
turklāt labākie un zinošākie jaunie
atkritumu šķirošanas un dabas resursu saudzēšanas eksperti ieguva
vērtīgas balvas, to skaitā ieejas kartes „Līvu akvaparkā”.
Vienā no radošajām teltīm bija
iespēja iegūt hennas tetovējumus.
Šo iespēju labprāt izmantojja gan
zēni, gan meitenes, un meistarītei
pat nācās piesaistīt papildspēkus,
lai apmierinātu visas vēlmes un vajadzības pēc ķermeņa dekoriem.
Vienā teltī ar Sauriešu dienas

lām virsmām, skolotājas Dairas dizainēti plaukti, plaukts keramikas
darbarīkiem, ir sakārtota un labiekārtota arī keramikas skolotāju
darba vieta – jauns galds, plaukts
grāmatām, kas iegādāti SIA „Bolderāja Serviss” par 1087,29 EUR.
Keramikas klasei nu ir īsti svētki!
Keramiķi tagad varēs priecāties par
keramikas virpu, kuru iegādājāmies SIA „Keramserviss” par 1080
EUR. Skolotājas savā darbā varēs
izmantot jaunas darba metodes,
audzēkņiem būs jauni un aizraujoši uzdevumi un jauna pieredze.
Flautas klases audzēkņi priecājas
par jaunu instrumentu, ko iegādājāmies SIA „RDL Mūzikas centrs”
par 631,90 EUR, skolas īpašumā ir
divi jauni portatīvie datori – viens
mūzikas literatūras klasē, otrs keramikas klasē, jauna multifunkcionāla iekārta mākslas klasē, kas
iegādāta par 1810,35 EUR no SIA
„NT Piedzīvojumi”. Lietainās vasaras dēļ aizkavējusies kokļu izgatavošana, bet drīz sagaidīsim arī
mazo koklīti un viena no koncertkoklēm tiks pie slēdžiem.
Pilnīgi visi noteikti ievēros atjaunoto skolas ieeju, cerams, ka
audzēkņiem un vecākiem patiks.
Gribam palepoties arī ar saviem
audzēkņiem, kuri turpinās izglītību Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā – Taisiju Kožarinu,
centra radošo atklātnīšu darbnīcu
un Eiropas brīvprātīgo Džesiku
no Spānijas viesojās arī Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pārstāve Marita, kas nepagurusi interesentiem stāstīja par
aģentūras piedāvātajām iespējām,
par „Erasmus+” projektiem un citām interesantām lietām. Te varēja
izspēlēt arī galda spēli, lai noskaidrotu katra zināšanas un priekštatus
par to, kas ir projekti un kādi īpaši
nosacījumi katrā no tiem pastāv.
Biedrības „Latvijas platforma attīstības sadarbībai” nojumē varēja
noskaidrot, ko nozīmē organizēt
un aktīvi iesaistīties Latvijas NVO
pieredzes apmaiņas veicināšanā ar
pārejas ekonomikas un jaunattīstības
valstīm un kā sekmēt citu valstu pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināšanu. Ļoti nopietns uzstādījums,
bet arī šeit interesentu netrūka – tie
bija gan bērni, kurus interesēja krāsainie zīmējumi, gan jaunieši, kuri

Lidiju Mergoldi, Līvu Teterovski,
Dairi Ulmani –, Kultūras koledžā
mūzikas menedžmentu studēs
Milana Ļevskaja, Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolā mācīsies Andra
Blažģe un Undīne Makse, Jaņa
Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā mācīsies Veronika Putilo, māk
slas koledžā Itālijā studēs Marianna Guseva. Protams, lepojamies ar
Viesturu Reini, kurš uzsāks mācības Latvijas Mākslas akadēmijā.
Apsveicam savus absolventus un
sakām paldies, ka izvēlējušies savas
mācības turpināt kultūrizglītībā!
Akordeons un vasara. Vasara
un Itālija. Apsveicam 6. akordeona klases audzēkni Iļju Talatinu un skolotāju Anitu Riekstu
ar panākumiem augsta mēroga
konkursos Itālijā. Divi konkursi,
trīs kategorijas, divas otrās vietas
un viena trešā vieta! Lepojamies!
Šogad Ulbrokas Mūzikas un
mākslas skolā no 1. septembra
mācās 325 skolēni.

izmaksas – 44 630,59 EUR. Skolā
remontdarbus veica pilnsabiedrība „JCG”.
Pašu spēkiem esam veikuši
vairāku klašu telpu un koridoru
krāsošanu, uzsākuši remontu 2.
korpusa 3. stāvā, atjaunots arī
skolas ziemas dārzs.
Lielu paldies vēlamies izteikt
Stopiņu novada domes organizētajiem un finansētajiem novada
jauniešiem, par viņu darbu un
ieguldījumu skolas sagatavošanai
jaunajam mācību gadam.
Šogad Upesleju internātpamatskolā–rehabilitācijas centrā no
1. septembra mācās 127 skolēni,
pirmsskolas izglītības grupās –
88 bērni.
Agris Žilde, Upesleju internātpamatskolas–rehabilitācijas centra
saimnieciskās daļas vadītājs

Gaismas
internātpamatskolā

Vita Pinne, Ulbrokas Mūzikas un
mākslas skolas direktore

Upesleju
internātpamatskolā –
rehabilitācijas centrā

Direktore Vita Felsberga
iepazīstina ar mācību procesam sagatavotajām klasēm.
Upesleju internātpamatskolas–rehabilitācijas centra
atjaunotais ziemas dārzs.
2016. gada vasaras mēnešos centrā veikti remontdarbi 5. korpusa 2. stāva internāta telpās, aktu
zālē, kā arī atjaunota skolas kamīnzāle. Remontdarbu kopējās
meklē iespējas paust savu redzējumu
par dažādām norisēm.
Pasākuma noslēgumā mūs priecēja dzīvā mūzika, tajā skaitā arī
Gonsalo, mūsu brīvprātīgā no
Portugāles, priekšnesums kopā ar
Jauniešu studijas „BaMbuss” brīvprātīgo Frančesku no Itālijas. Vēl ar
muzikālu baudījumu mūs priecēja
divas latviešu jauniešu grupas –
„Big Bluff” un „Headline”.
Kopumā diena bija lieliska,

Lielie remontdarbi un jaunu materiālu iegāde veikta iepriekšējā mācību gadā. Šogad skola jaunajam
mācību gadam saposta pašu spēkiem, pielabojot dažus sīkumus.
Šogad Gaismas internātpamatskolā no 1. septembra mācās 101
skolēns.
Māris Ādamsons, direktores
vietnieks saimniecības darbā

dinamiska un pozitīvu emociju
piepildīta.
Gaidām nākamo Jauniešu dienu,
kas nesīs atkal jaunas, spožas idejas
un būs emocionāli piepildīta.
Undīne Šarlote Šulca,
Stopiņu novada
Jauniešu domes aktīviste

• Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
galerijas/stopinu-novada-jauniesudiena-2016-334

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Reinis Cirpons ieguva 4. vietu
Starptautiskajā matemātikas
olimpiādē vidusskolēniem

Ar Stopiņu novada domes atbalstu 3. augustā piemājas
zoo „Brieži” noritēja pasākums novada maznodrošināto ģimeņu bērniem.

Komanda dienu pirms sacensībām.
Reinis – pirmais no kreisās.
No 6. līdz 16. jūlijam Honkongā notika 57. Starptautiskā
matemātikas olimpiāde, kurā
sacentās vidusskolēni no visas pasaules. Šogad olimpiādē piedalījās 602 dalībnieki
no 109 valstīm.
Latviju olimpiādē pārstāvēja komanda 6 dalībnieku sastāvā, tajā
skaitā mūsu novada iedzīvotājs
Reinis Cirpons. Divi Latvijas
komandas dalībnieki, arī Reinis,
olimpiādē ieguva augsto 4. vietu.
„Nokļūt uz starptautisko matemātikas olimpiādi – tas bija mans
sapnis jau ļoti ilgi. Arī gatavošanās tam sākās pietiekami agri –
otrajā vai trešajā klasē. Ļoti lielu
ieguldījumu manas intereses, kā
arī iemaņu veidošanā devis mans
tēvs. Lai tiktu uz starptautisko
olimpiādi, ir ne tikai jāsniedz
labs sniegums valsts olimpiādē,
bet arī jāiztur vairāki atlases pos-

Bērni priecājas „Briežos”

mi, jo uz starptautisko olimpiādi
Honkongā brauc tikai seši dalībnieki,” stāsta Reinis.
Pildot olimpiādes uzdevumus,
satraukums bijis liels, un tādēļ,
iespējams, rezultāts bija mazāks,
nekā gaidīts, līdz trešajai vietai
Reinim trūka tikai divu punktu.
Kopumā Latvijas komandas sniegums bija labāks par iepriekšējo
gadu, un lielākā daļa komandas
dalībnieku tikai šogad uzsāka
gaitas 12. klasē, tādēļ Reinis ir noteicis jau jaunus mērķus: „Mums
būs iespēja apgūt vēl daudz jauna
šī gada laikā un uz nākamo starptautisko matemātikas olimpiādi
doties ar jauniem spēkiem un zināšanām!”
Apsveicam mūsu valsts dalībniekus ar augstajiem rezultātiem
un vēlam labu veiksmi turpmākajās sacensībās!

Pie ieejas bērnus sagaidīja Lauvēns un Krokodilēns – rotaļnieki,
kuri vadīja un organizēja aktivi-

tātes bērniem. Rotaļas vēroja arī
zvēri, īpaši aita Dārta, kura gar
sētas malu skrēja bērniem līdzi,
vēlēdamās piedalīties stafetēs.
Bērni ar interesi darbojās radošajā darbnīcā „Sapņu ķērājs”.
Pēc rotaļām svaigā gaisā bērni
tika aicināti pie galda mieloties
ar karstām desiņām un citiem

Bērnības svētki

gardumiem. Pēc tam bija laiks
pabarot arī dzīvniekus. Apbruņojušies ar burkāniem un granulām, bērni steidzās pabarot un
apmīļot zvēriņus. Bērni vizinājās
ēzeļa mugurā, šūpojās šūpolēs un
izbaudīja dienu piemājas zoodārzā „Brieži”.
Luīze Utāne

Jau vairākus gadus Stopiņu
novadā par tradīciju ir kļuvusi
Bērnības svētku svinēšana, kad
kopā sapulcējas visa ģimene
un dodas uz svētku svinībām.
Šogad Ulbrokas kultūras namā
Bērnības svētku apliecības saņēma 7 mūsu novada bērniņi un
krustvecāku solījumu deva 14
jaunie krustvecāki. Šo nopietno
piedzīvojumu jautrāku un skanīgāku darīja Čučumuižas rūķi
Taustiņš, Kikī un rūķu Krustmāte, kas katram bērniņam bija
sagatavojuši īpaši viņam veltītu
dziesmu.
Ar skanīgām dziesmām, jautrām rotaļām un prieku svinējām
skaistos svētkus!

Stopiņu novada
pašvaldība

Stopiņu novada pašvaldība

Deju kolektīvs „Stopiņš” starptautiskajā festivālā Ungārijā
19. jūlija rītā, līdz ar saules
lēktu, vidējās paaudzes deju
kolektīva „Stopiņš” dejotāji
devās ceļā uz Ungārijas dienvidu tālāko punktu – pilsētu
Mako –, lai piedalītos Starptautiskajā folkloras festivālā
„International County – Wandering festival 2016”.
Festivālā kopā ar mums piedalījās kolektīvi „Banda de Música
Doinua de Berriozar – Basque”
no Spānijas, „Orkiestra Dęta OSP
w Słupcy” un „Zespół Pieśni i
Tańca Rzgwianie” no Polijas.
Festivāla dalībnieki rādīja savu
sniegumu trīs koncertos – divi
koncerti notika Čerkesēlē, kas
atrodas 100 km no Mako, bet trešo koncertu izdejojām Apātfalvā,
nelielā pilsētiņā, kur norisinājās

arī festivāla dalībnieku svētku gājiens. Ar īsti latvisku dejotprieku
parādījām citām tautām latviešu
dejas skaistumu, cēlumu, kā arī
jestrumu un nebēdnību. Mūsu
dejotprieku vairoja skatītāju lielā
atsaucība, sajūsma, dedzīgie aplausi un ovācijas.
Festivāla ietvaros norisinājās
arī dalībnieku sadraudzības vakars, kura laikā kolektīvi mācīja
savas dejas. Te nu pārējie festivāla dalībnieki varēja apgūt mūsu
„Ābrama polku”, deju, kas koncertos izpelnījās vislielāko atzinību.
Brīvaja laikā mums bija lieliska
iespēja iepazīties ar Ungāriju –
tās skaisto dabu, vēsturi, kultūru.
Mako pilsēta apbūra ar savu mieru un klusumu, ielu skulptūrām,
strūklakām un apstādījumiem.

Mēs apmeklējām arī skaisto pilsētu Segedu, kas izvietojusies
ainaviskā Tisas upes līkumā un
pēc 1879. gada plūdiem ir uzcelta praktiski no jauna, līdz ar to

iegūstot jaunus Austroungārijas
impērijas laika vaibstus, tajā skaitā arī izcili skaistus jūgendstila
namus, braucām ar kuģi pa Tisas
upi, Bugačpustā vērojām zirgu

šovu un, klausoties ungāru mūziku, baudījām garšīgo ungāru
nacionālo virtuvi. Veldzi karstajā saulē sniedza termālie baseini
Čerkesēlē un Mako.
Turpceļā Čehijā apskatījām
Lednices Tjudoru neogotikas
stilā celto pili ar plašo dārzu un
oranžēriju, kas piederējusi grāfiem Lihtenšteiniem. Atpakaļceļā
iegriezāmies Punkvas alu labirintos, kas tiek uzskatītas par skaistākajām Morāvijas karsta alām
un baudījām 138 metru dziļās
Macohas aizas varenību.
Gribam pateikt lielu paldies
Stopiņu novada domei par finansiālu atbalstu brauciena organizēšanā. Paldies mūsu jaukajiem, atsaucīgajiem šoferīšiem Arnotijam
un Jānim un gidam Vitoldam.
Edgars Mednis
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2016. gada 6. jūlijā (protokols Nr. 77, p. 1.3.8.)(Ar 03.08.2016. precizējumiem, protokols Nr. 79, p.8. )

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/16

„Grozījumi 2012. gada 29. februāra saistošajos noteikumos Nr. 08/12
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu, „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8. panta pirmās daļas 3. punktu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes
2012. gada 29. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 08/12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Stopiņu novadā” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumu II. nodaļas 4. punktu ar 4.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Pasākuma organizators – fiziska
vai juridiska persona vai arī valsts
vai pašvaldības iestāde, kas plāno
un organizē publisku pasākumu
publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.”
1.2. Papildināt noteikumu II. nodaļas 4. punktu ar 4.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Pavasara un vasaras sezona – laika periods no 15. aprīļa līdz 1. novembrim.”
1.3. Papildināt noteikumu II. nodaļas 4. punktu ar 4.20. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Vasarnieks – vasarnīcas, vasaras
mītnes, dārza mājas (tajā skaitā
atbilstoši normatīvajiem aktiem
reģistrētā dārzkopības sabiedrībā
esošā dārza māja) vai citas īslaicīgas apmešanās dzīvojamās ēkas
īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā
skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarotā
persona, kas ir atkritumu radītājs
pavasara un vasaras sezonā.”
1.4. Noteikumu II. nodaļas 5.
punktu izteikt šādā redakcijā:
„Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā
valdījumā vai lietojumā esošajā
nekustamajā īpašumā un/vai nodarbojas ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā.
Noteikumus nepiemēro, ja citos
normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanai atsevišķā nozarē
vai jomā ir noteikta cita kārtība.”
1.5. Noteikumu III. nodaļas 14.
punktu izteikt šādā redakcijā:
„Pasākumu organizators aprīko
pasākuma vietu ar atkritumu konteineriem vai atkritumu urnām

pasākuma laikā, kā arī nodrošina
attiecīgās teritorijas sakopšanu 5
(piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes
kustība, pasākuma organizators
nodrošina attiecīgās novada teritorijas sakopšanu 1 (vienas) stundas laikā no pasākuma noslēguma
(nakts laikā attiecīgās novada teritorijas sakopšanu nodrošina līdz
nākamās dienas plkst. 08.00).”
1.6. Papildināt noteikumu IV. nodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:
„Vasarnieks slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kā arī
sedz visas izmaksas, kas saistītas
ar viņa radīto sadzīves atkritumu,
tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.
Slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, nosaka
pavasara un vasaras sezonai atbilstošu līguma termiņu, konteinera
veidu, tilpumu un atkritumu izvešanas biežumu.”
1.7. Papildināt noteikumu IV. nodaļu ar 25.3. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„Atkritumu radītāji, kuri nodrošina atkritumu šķirošanu, ko apliecina atkritumu radītāja un atkritumu apsaimniekotāja noslēgts
līgums par šķiroto atkritumu izvešanu.”
1.8. Papildināt noteikumu IV. nodaļu ar 27. punktu šādā redakcijā:
„Persona, kuras īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir nekustamais
īpašums, noteikumos paredzēto
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu (saskaņā ar Pašvaldības aģentūras „Saimnieks”
atzinumu) var neslēgt, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme,
uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu
konstrukciju.”
1.9. Noteikumu VIII. nodaļas 55.

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi augustā
• Augustā pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 110
notikumiem.
• Sastādīti 20 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
neievērošanu sastādīts 1 administratīvo pārkāpumu protokols/
lēmums.
• Izskatīti 6 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādāta 1 persona alkohola
reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
• Nodots Ceļu policijai autovadītājs, kas savu spēkratu vadīja
alkohola reibumā.
Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada pašvaldības
policijas materiālus

punktu izteikt šādā redakcijā:
„Aizliegts:
- sadzīves atkritumu apsaimniekošanu realizēt bez konteineriem,
un nav pieļaujams, ka atkritumus
izliek brīvā veidā vai maisos, izņemot saskaņotās talkās, ievērojot
talkas rīkotāja noteikumus, vai ja
atkritumu apsaimniekotājs līgumā ir paredzējis tādu atkritumu
izvešanas kārtību kā atkritumu
izvešana trafarētos maisos un/vai
lielgabarīta atkritumu izvešanu;
- novietot sadzīves atkritumus
vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
- novietot (pastāvīgi) konteinerus
uz gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot, ielas, kur konteineri
vai trafaretie maisi netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais
risinājums);
- ievietot atkritumu urnās un konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus,
šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības
un būvju nojaukšanas atkritumus,
ielu smiltis, bioloģiskos atkritumus un sadzīvē radušos bīstamos
atkritumus vai kā citādi bojāt vai
iznīcināt atkritumu urnas un konteinerus;
- cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu urnās un konteineros;
- ievietot nešķirotus atkritumus
dalītās savākšanas konteineros;
- novadīt šķidros atkritumus (t.sk.
sadzīves notekūdeņus) gruntī,
meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.”
1.10. Noteikumu VIII. nodaļas 58.
punktu izteikt šādā redakcijā:
„Nekustamā īpašuma īpašnieks
nodrošina, ka pie iestāžu, biroju,
viesnīcu un tām līdzīga pielietojuma ēku, vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēku ieejām
vai to tuvumā, tirdzniecības vie-

tās, parkos un skvēros, autobusu
pieturās un citās sabiedriskās vietās un pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā
ierīko atkritumu urnas un uztur
tās kārtībā.”
1.11. Noteikumu VIII. nodaļas 59.
punktu izteikt šādā redakcijā:
„Mazo atkritumu konteineru
(urnu) uzstādīšanu publiskajās
vietās (parki, skvēri, autobusu pieturas, publisko ūdeņu apkārtnes
u.c.) organizē pašvaldība.”
1.12. Papildināt noteikumus ar
XII nodaļu, šādā redakcijā un ar
šādiem punktiem:
XII. Citi noteikumi
72. Atkritumu radītājiem, kuriem
kļūs par pienākumu pēc saistošo
noteikumu spēkā stāšanās dienas
noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, līguma noslēgšanas periods ir noteikts divi mēneši.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
„Grozījumi 2012. gada 29. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 08/12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu
novadā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 1. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās
daļas 3. punkts nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot prasības atkritumu
savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai
un uzglabāšanai.
2. Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 16. panta otrā daļa nosaka,
ka vasarnīcas, vasaras mītnes (tajā
skaitā dārzkopības biedrības teri-

torijā esošas vasarnīcas vai vasaras
mītnes) vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas īpašnieks, valdītājs,
lietotājs vai viņa pilnvarota persona, ievērojot normatīvos aktus
par atkritumu apsaimniekošanu
(arī pašvaldības izdotos saistošos
noteikumus), atbilstoši šā panta pirmajai daļai noslēdz līgumu
par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību, kā arī
sedz visas izmaksas, kas saistītas
ar viņa radīto sadzīves atkritumu,
tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta atkritumu apsaimniekošana vasarnīcās, vasaras
mītnēs (tajā skaitā dārzkopības
biedrības teritorijā esošajās vasarnīcās vai vasaras mītnēs) vai citās
īslaicīgās apmešanās ēkās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Saistošo noteikumu pieņemšana pašvaldības budžetu nepalielinās. Noteikumu izpilde tiks
nodrošināta apstiprinātā budžeta
ietvaros. Papildu budžeta izdevumi nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā būtiski neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošie
noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un
Stopiņu novada domes tīmekļa
vietnē www.stopini.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav ņemti vērā iedzīvotāju
ierosinājumi.
J.Pumpurs, Stopiņu novada domes
priekšsēdētājs

Bērnu un jauniešu darbs
vasaras mēnešos
2016. gadā Stopiņu novada
domes deputāti lēma par bērnu un jauniešu nodarbinātību
un darba samaksu vasaras
mēnešos, organizējot labiekārtošanas darbus Stopiņu
novada administratīvās teritorijas ciemos.
Bērniem iespēja strādāt dažādus
darbus vasarā Stopiņu novadā
tiek piedāvāta jau vairākus gadus,
un atsaucība ir laba. Ar darbu

tiek nodrošināti bērni un jaunieši vecumā no 13 gadiem līdz 18
gadiem (ar nosacījumu, ja mācās
vispārizglītojošās mācību iestādēs dienas nodaļā), kuru dzīves
vieta ir deklarēta Stopiņu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Stundas tarifa likme – 2,55
EUR stundā, veicot četras darba
stundas dienā. Darba alga tiek izmaksāta no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
Šogad jūlijā un augustā kopā strā-

dāja 130 bērni un jaunieši. Tika
paveikti dažādi darbi novada teritorijā un iestādēs – PII „Pienenīte”,
Upesleju internātpamatskolā–rehabilitācijas centrā, Ulbrokas sporta kompleksā, Ulbrokas bibliotēkā,
Ulbrokas vidusskolā, Ulbrokas un
Sauriešu ciemā, SIA „Getliņi EKO”.
Par paveikto darbu izmaksātais
atalgojums par abiem mēnešiem
kopā ir 36 210,14 EUR, iekļaujot
darba devēja sociālo nodokli.
Stopiņu novada pašvaldība
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Stopiņu novada sportisti tiek sveikti par izciliem
sasniegumiem Latvijas IV vasaras olimpiādē
12. augustā Ulbrokas sporta
kompleksā tika sveikti Stopiņu novada sportisti, kas
piedalījās Latvijas IV vasaras
olimpiādē.
Kopumā Stopiņu novadu olimpiādē pārstāvēja 23 sportisti –
handbolā, galda tenisā, vieglatlētikā, peldēšanā, triatlonā. Visos
pārstāvētajos sporta veidos mūsu
sportisti kopā izcīnīja 12 medaļas: vienu zelta, astoņas sudraba
un trīs bronzas. Plašāk par rezultātiem lasiet: http://stopini.lv/lv/
jaunumi/sports/stopinu-novada-

sportisti-izcinija-12-medalas-latvijas-iv-olimpiade-2479
Sportisti tika sveikti ar pateicības rakstiem, piemiņas dāvanām
un naudas balvām, kas piešķirtas
saskaņā ar Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem
„Par atbalsta sniegšanu sporta
veicināšanai Stopiņu novadā”.
Esam patiesi priecīgi par mūsu
sportistu panākumiem un sakām
paldies par ieguldīto darbu un
neatlaidību! Paldies sportistu treneriem un ģimenēm par atbalstu
un līdzi jušanu!
Stopiņu novada pašvaldība

• Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
galerijas/stopinu-novada-sportistu-sveiksana-par-izciliem-sasniegumiem-latvijas-iv-vasaras-olimpiade-333

Agnese Patrīcija Ozola olimpiādē izcīnīja četras medaļas:
peldēšanā – zelta medaļu
(400 metri brīvajā stilā),
sudraba medaļu (200 metri
brīvajā stilā) un bronzas medaļu (800 metri brīvajā stilā);
triatlonā – bronzas medaļu.

Velosacensības Upeslejās
Ne tikai Rio, arī Upeslejās velosacensības pulcēja kā lielus,
tā mazus.
Jau krietnu brīdi pirms sacensībām sapulcējušies apņēmīgie
braucēji pārbaudīja, pielaboja
un izmēģināja savu velotehniku.
Pat nejaušie garāmgājēji nevarēja
vienaldzīgi noskatīties uz dažu
sportistu tehniskajām likstām.
Šogad uz starta stājās 36 velocienītāji vecumā no 2 līdz 15 gadiem. Līdz ar pirmās grupas startu sarosījās arī lietus mākonis,
kas vēl vairāk nostiprināja vēlmi
uzvarēt pēc iespējas ātrāk. Ļoti

aktīvi darbojās līdzjutēji – tēti,
mammas, vectētiņi un vecmāmiņas. Īpaši tētu uzmundrinājumi jaunajiem sportistiem neļāva
padoties jau pirmajās grūtībās.
Prieks par Petrovu ģimenes bērniem – Madaru, Matīsu un Kristiānu – visiem godalgotas vietas!
Tāpat trīsgadīgais Kirils savā
vecuma grupā pārsteidza gan ar
braukšanas stilu, gan izveicību.
Paldies Aināram Vaičulenam
un Aelitai Veipai par organizatorisko darbu un dāsnajām balvām,
kuras gan priecēja acis, gan kusa
uz mēles. Tāpat pateicība visiem
palīgiem, kuri reģistrēja, koordi-

nēja un iedrošināja jaunos sportistus. Bet īpašs prieks un lepnums
par sniegumu un izturību sildīja
visu salijušo dalībnieku sirsniņas.
Sandra Briška, Upesleju dienas
centra vadītāja

• Pasākuma fotogalerija ir apskatāma „Facebook.com” lapā „DC
„Upeslejas””.
Izsakām pateicību DC „Upeslejas”
pastāvīgajiem apmeklētājiem Vjačeslavam Postnovam, Miervaldim
Šķipsnam un Aleksandram Kapan
skim par nesavtīgu palīdzību saimnieciskajos un tehniskajos jautājumos.

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi
Stopiņu novada domes Iepirkumu
komisija 2016. gada 18. jūlijā nolēma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūras „Divu autobusu
iegāde Stopiņu novada pašvaldības
vajadzībām”, identifikācijas Nr. SND
2016/25 (AK) II daļā, piešķirt un par
uzvarētāju atzīt SIA „Avar Auto”, reģ.
Nr. 50003623341, ar piedāvāto cenu
159 000,00 EUR bez PVN.
Ņemot vērā, ka Valsts kasē ir atvērta kredītlīnija pašvaldībām un
pamatojoties uz LR likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. pantu,
kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt
no valsts budžeta gan īstermiņa, gan
ilgtermiņa aizņēmumus, 24. pantu,
kas nosaka, ka, lai īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, kurām nepieciešamas investīcijas, pašvaldības var ņemt no valsts budžeta
ilgtermiņa aizņēmumus, un 2008.
gada 25. marta Ministru kabineta
noteikumu nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā
tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi,
LR likuma „Par pašvaldībām” 21. p.
1. d. 19. punktu, deputāti nolēma no
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lūgt atļauju ņemt aizņēmumu
Valsts kasē pēc noteiktās procentu
likmes ar atmaksas termiņu pieci
gadi mazlietota autobusa „MAN
Lion’s Coach” iegādei Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām 192 390
EUR (viens simts deviņdesmit divi
tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro,
00 centu). Valsts kasē saņemto aizņē-

muma atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, saņemtā
aizņēmuma atmaksu sākt atmaksāt
ar 2017. gada 1. janvāri no Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta.
17. augusta Stopiņu novada domes
sēdē deputāti pieņēma lēmumus piešķirt vienreizējos pabalstus skolas
piederumu iegādei 2016./2017. mācību gadā šādām sociālajām grupām, pamatojoties uz Stopiņu novada domes 27.11.2013. saistošajiem
noteikumiem Nr.13 „Pašvaldības
palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” 19.2.
un 19.3. punktu:
• Trūcīgo ģimeņu skolniekiem –
72,00 EUR (septiņdesmit divi euro,
00 centu) katram bērnam skolniekam;
• Maznodrošināto ģimeņu skolniekiem – 72,00 EUR (septiņdesmit
divi euro, 00 centu) katram bērnam
skolniekam;
• Daudzbērnu ģimeņu skolniekiem –
50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centu) katram bērnam skolniekam;
• Audžuģimenēs ievietotiem bērniem – 50,00 EUR (piecdesmit euro,
00 centu) katram bērnam skolniekam;
• Aizbildnībā esošiem skolniekiem –
50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centu) katram bērnam skolniekam;
• Ģimenei, kura audzina personu ar
invaliditāti līdz 18 gadu vecumam –
skolnieku – 50,00 EUR (piecdesmit
euro, 00 centu) katram bērnam skolniekam;

• Ģimenei, kura audzina bērnu,
kuram diagnosticēta celiakija, bet
nav noteikta invaliditāte – skolnieku – 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00
centu) katram bērnam skolniekam;
• Personām, bērniem pēc ārpus
ģimenes aprūpes beigšanās, kuri mācās – 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00
centu).
Gadījumā, ja bērns, persona vai
ģimene pieder pie vairākām sociālajām grupām, pabalsts tiek izmaksāts
par vienu sociālās grupas kategoriju.
Šādā gadījumā persona var izvēlēties,
kāda veida sociālās grupas pabalstu
vēlas saņemt.
Personām, kas vēlas saņemt pabalstu, Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā jāiesniedz skolas izdota
izziņa, no kuras secināms, ka bērns
mācās.
Pabalsts izmaksājams par bērnu skolnieku (atbilstoši noteiktajai
sociālajai grupai), kura dzīvesvieta
deklarēta Stopiņu administratīvajā
teritorijā.
Pabalstus izmaksās saskaņā ar Stopiņu novada domes Sociālā dienesta
sniegto informāciju – pēc saraksta
vai papildsaraksta par personām,
kuras ir piederošas norādītajai sociālajai grupai uz lēmuma pieņemšanas
brīdi vai ieguvušas attiecīgo sociālās
grupas statusu līdz 30.09.2016.
Piešķirto pabalstu izmaksās vienreizējā maksājumā Stopiņu novada
domes kasē vai pārskaitīs personas
norādītajā bankas kontā.
Piešķirto pabalstu persona ir tiesīga saņemt līdz 31.12.2016.

PAZIŅOJUMS PAR STOPIŅU NOVADA TERITORIJAS
PLĀNOJUMA PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS PUBLISKO
APSPRIEŠANU UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM
Stopiņu novada dome 2016. gada 31. augusta sēdē (protokols nr.81) pieņēma lēmumu „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016. gada 19. septembra
līdz 2016. gada 9. oktobrim.
Ar plānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem varēs iepazīties, sākot ar 2016. gada 19. septembri tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.
stopini.lv.
Ar plānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem izdrukas veidā varēs
iepazīties, sākot ar 2016. gada 19. septembri, Stopiņu novada domes telpās
Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, un Stopiņu novada būvvaldes
telpās Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Ulbrokas kultūras namā (Institūta
iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) – 28.09.2016. plkst. 19.00.
Iespējams izteikt mutiskus priekšlikumus apmeklētāju pieņemšanas laikos attīstības un plānošanas speciālistei Linda Čakšei pa tālr. 27757382.
Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, adrese:
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. Iesniedzot
priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa
numuru un/vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu, par kuru tiek
izteikts priekšlikums.
Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES NODOŠANU
PUBLISKAI APSPRIEŠANAI
Būvniecības ieceres veids: Radio
tornis un ar to saistītā infrastruktūra
Būvniecības adrese: „Juglaslīči”,
Līči, Stopiņu pagasts, Stopiņu novads
Iepazīties ar būvniecības ieceres
dokumentāciju iespējams:
• Būvniecības vietā uzstādītajā
būvtāfelē, „Juglaslīčos”, Līčos,
Stopiņu pagastā, Stopiņu novadā;
• Stopiņu novada pašvaldības ēkā
Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu
novadā;
• Pieprasot informāciju elektro
niski uz e-pasta adresi: miks.medenis@reck.lv.
Būvniecības ieceres prezentācijas
pasākums: 2016. gada 15. septembrī
plkst. 18.00 dienas centrā „Līči”,
Līčos, Stopiņu novadā, LV-2130.
Atsauksmju iesniegšanas termiņš: 2016. gada 22. septembris,
Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu
novads, LV-2130.
Būvniecības ierosinātājs: a/s
„Latvenergo”, Pulkveža Brieža
iela 12, Rīga, LV-1230, reģ. Nr.

40003032949, IT un T virziena
Reģionālās ekspluatācijas funkcijas kabeļu dienesta Kabeļu
dienesta vadītājs Jānis Pavārs,
kontakttālrunis +371 67725490.
Būvprojekta
izstrādātājs:
SIA
„Rēzeknes
būvprojekts”,
Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne,
LV-4601, reģ. Nr. 42403019677,
būvprojekta vadītājs Jānis Zīmeļs,
kontakttālrunis +371 64633886.
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Ulbrokas bibliotēkas tematiskais pasākums
„Kāpēc bruņurupucim bruņas sastāv no gabaliņiem?’’
pucis ir arī ilga mūža un gudrības
simbols. Ar bibliotekāru aicinājumu ikvienam iet gudrības un
zināšanas ceļu gan uzsākot, gan
turpinot jauno mācību gadu atvadāmies no vasaras un ar prieku
gaidām katru jaunu tikšanos.
Ja esam radījuši interesi par
noslēpumaino koferīti, tad Ulbrokas bibliotēkā var izmēģināt
uz vietas salikt grāmatu puzli (salikšanas skaits – neierobežots), kā
arī ir iespēja nobalsot par „stilīgāko” vai Ulbrokas bibliotēkai
piemērotāko logo.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atsaucību, un uz
tikšanos citos Ulbrokas bibliotēkas rīkotajos pasākumos!

24. augustā, īsi pirms jaunā
mācību gada sākuma, Ulbrokas bibliotēka kopā ar skolas
vecuma bērniem no dažādām
skolām devās otrajā literārajā ceļojumā ar noslēpumaino
koferīti. Šajā reizē pasākuma
dalībnieki iejutās ne tikai kā
skatītāji, klausītāji un baudītāji, bet arī kā vērtētāji, aktieri un mākslinieki.
Pirmais pasākuma uzdevums –
Ulbrokas bibliotēkas logo izvēle,
kas pasākuma laikā un gaitā bija
jāvērtē un jāiebalso.
Paši drosmīgākie dalībnieki –
Gerda un Kārlis – rādīja savu
aktiermeistarību,
piedaloties
Brazīlijas pasakas „Kāpēc bruņurupucim bruņas sastāv no gabaliņiem?” uzvedumā. Kad galvenais pasākuma jautājums bija
noskaidrots, dalībniekiem bija
iespēja no grāmatu formas gabaliņiem salikt bruņurupuci.
Nākamais uzdevums bija saistīts ar Stopiņu novada teritoriju –
savienojot kopā robežpunktus, vei-

Daina Kalmane,
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre

dojās bruņurupucis, ko katrs dalībnieks varēja mākslinieciski noformēt. Jāmin vēl arī tas, ka pasākumā
piedalījās trīs viens par otru mazāki bruņurupucīši, kas bija paņemti
uz pasākumu no Tīlanu ģimenes
personīgās kolekcijas un kas, tur-

pat paslēpušies, noraudzījās visā
notiekošajā. Pasākuma nobeigumā
visi kopā baudījām uz vietas radīto
bruņurupucīšu izstādi un mielojāmies ar gardumiem.
Vasaras brīvlaika otrais literārais ceļojums iezīmējās ģeogrāfis-

ki dažāds, jo līdztekus galvenajam
pasākuma jautājumam tika izzināta arī saistība ar XXXI vasaras
olimpiskajām spēlēm, kā arī notika Stopiņu novada izzināšana,
aplūkojot teritorijas izvietojumu
Latvijas kartē. Un vēl – bruņuru-

• Fotogalerija ar pasākuma laikā fiksētajiem sajūtu mirkļiem skatāma
tīmekļa vietnē http://stopini.lv/lv/
kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/kapec-brunurupucim-brunassastav-no-gabaliniem vai Ulbrokas
bibliotēkā.

Melnās jūras vilinājums... Ekskursija uz kaimiņzemi Lietuvu
Kad Latviju bija pārņēmušas
īsti rudenīgas lietavas, jauktais koris „Ulbroka” savas
darbības trīsdesmitajā gadā
devās jubilejas ceļojumā uz
saulaino Bulgāriju.
Dzīvojām kurortā Saulainie krasti
tieši pie Melnās jūras, ar kilometriem garu smilšainu pludmali. Grupas vadītāja Silvija Maliņa mūsu
atpūtas nedēļu bija saplānojusi ļoti
profesionāli – gan atpūtāmies pie
jūras, gan devāmies arī vairākās ekskursijās. Iepazināmies ar Bulgārijas
vēsturi, apskatot senās pilsētas –
Veliko Tarnovu, Nesebaru un Sozopolu. Izbraukājām Balkānu kalnu
pāreju no ziemeļiem uz dienvidiem
pie Šipkas. Ar „Krauklīts sēž ozolā”
un „Pūt, vējiņi!” pieskandinājām
Pasaku pils Ravadinovas velvju zāli.
Skanēja lieliski, un no citiem pils
apmeklētājiem saņēmām skaļus aplausus. Vietējos krodziņos nogaršojām pildītu kalmāru un mīdijas.

Neaizmirstami piedzīvojumi
mums bija pelde pilnmēness naktī un lidojums ar krāsainu parašūtu augstu virs jūras aiz kutera.
Izbaudījām arī bulgāru vakaru ar
tradicionāliem ēdieniem un dzērieniem – vīniem un raki –, ļoti
profesionāla tautas deju kolektīva koncertu un priekšnesumu ar
staigāšanu pa kvēlojošām oglēm.
Šī vakara izskaņā arī mēs visi metāmies kopīgās trakulīgās dejās.
Tomēr, neapšaubāmi, šī brauciena būtiskākā vērtība bija zili
zaļā Melnā jūra ar smilšaino liedagu un nemainīgi silto ūdeni
(+25 – +28 C) un saule, saule,
saule...
Patiesi vareni atpūtušies, koristi izsaka lielu pateicību Stopiņa
novada domei par dāsno atbalstu
kora jubilejā. Novēlu mums skanīgu un koncertiem bagātu jauno
darba sezonu!
Baiba Ozola,
jauktā kora „Ulbroka” dziedātāja

3. augustā vokālā ansambļa
„Sagša” dalībnieki devās vienas dienas ekskursijā uz Lietuvu.
Kad vasara palēnām aiziet un rudens rūpes mūs vēl nav sasniegušas, ir īstais brīdis jaukai atpūtai.
Nevilšus un ar smaidu nāk prātā R.Paula dziesma, kura sākas
ar G.Rača vārdiem: „Mēs jau sen
to bijām pelnījuši...” Tā varam
teikt arī mēs – ansambļa „Sagša” dalībnieki. Mums gan nebija
debesmannas un piena upes, bet
brīnišķīgs brauciens gan. Par to
jāpateicas mūsu novada domes
vadībai, kura dāvāja mums šo
iespēju, atzinīgi novērtējot mūsu
darbu ansambļa 40 gadu jubilejā.
Izmantojot piešķirto balvu,
devāmies ekskursijā uz Lietuvu.
Tāpat kā Latvijā, tur ir bezgala
daudz apskates objektu. Mēs izvēlējāmies Kuršu kāpas, kādreizējo klejojošo smilšu tuksnesi,
kuru dēvē par jūras vēju un smilšu radītu brīnumu. Kāpas ir Baltijas jūras pussala, zemes strēle
98 km garumā un apmēram 4 km
platumā. No Klaipēdas ar prāmi
pārcēlāmies uz pussalas Lietuvas
daļu. Tur no daudzajiem apskates
objektiem bijām izvēlējušies Raganu kalnu un Delfināriju.
Raganu kalns ir viens no visinteresantākajiem skulptūru kopumiem Baltijā. Skulptūras veidotas tikai no kāpās atrastajiem
kokmateriāliem. Tās izvietotas

gar takas, sauktas par Raganu
taku, malām. Katra skulptūra ir
unikāla, taču visām ir viena kopīga iezīme – izteiksmīgas sejas,
acu skatiens, kas izsaka katras
skulptūras raksturu un būtību.
Sastapām pasaku varoņus – raganas, velnus, pūķus, pat zalkšu karalieni. Varējām redzēt arī senos
kāpu iemītniekus zvejniekus, iepazīt viņu dzīvi. Kopumā tur bija
aptuveni 80 skulptūru.
Atvadoties no teiksmu un pasaku varoņiem, tālāk devāmies
uz Delfināriju, kur baudījām sirdi aizkustinošu delfīnu šovu. Ar
apbrīnu vērojām šīs jaukās, draudzīgās un gudrās būtnes. Kā viņi
spēlēja bumbu, veica dažādus
akrobātiskus trikus un gleznoja Lietuvas karoga krāsās. Taču,
kad viņi sāka dejot valsi mūzikas

pavadījumā un dziedāt pēc notīm, bija tik ļoti aizkustinoši, ka
dažiem no mums pat izraisījās
prieka asaras. Nav iespējams vārdos aprakstīt visas tās emocijas,
kuras guvām šova laikā, to sirds
siltumu, kas pavadīja mūs vēl ilgu
laiku pēc izrādes beigām.
Pirms došanās mājup vēl nobaudījām lietuviešu tradicionālo
ēdienu – cepelīnus –, ko mums
bija sarūpējis mūsu gids Zigmunds no tūrisma aģentūras
„Ēdelveiss”.
Par dāvāto iespēju pabūt šajā
skaistajā kopīgajā atpūtā vēlreiz
sakām lielu paldies novada domei. Tagad jauniem spēkiem un
labu garastāvokli atsāksim kārtējo dziesmoto sezonu.
Ritma Moženaite,
ansambļa „Sagša” dalībniece
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„Lustes” lustīgais Balkānu kokteilis
10 valstis 10 dienās, bet bez
stresa – tāds bija Stopiņu novada vidējās paaudzes deju
kolektīva „Luste” brauciens
uz Maķedoniju, lai piedalītos
starptautiskā deju festivālā pie
Ohridas ezera „Ohrid Waves
2016”. Uzreiz var teikt – brauciet, kamēr vēl ir saglabājies to
valstu unikālais kolorīts apvienojumā ar latviešiem draudzīgām cenām un viesmīlību.
9. augusta agrā rītā „Lustes” vienmēr jaunie dejotāji kopā ar Rīgas
Valsts tehnikuma jauniešu deju
kolektīvu „Pavediens” devās garajā ceļā uz teju Eiropas pašu
dienvidu malu – Maķedoniju –,
pa ceļam šķērsojot Lietuvu, Poliju, Slovākiju, Ungāriju, Serbiju, bet atpakaļceļā arī Albāniju,
Melnkalni, Bosniju Hercegovinu
un Horvātiju. Turpceļš liekas tikpat garš, cik atpakaļceļš, bet labi,
ka naktis varam pārlaist foršās
viesnīcās Polijā un Serbijā. Laiks,
kas mūs pavada, ir rudenīgs un
lietains, daži kolēģi jau sāk apdomāt, vai bija prātīgi somā likt tik
optimistiski plānu un dienvidniecisku garderobi, bet, tiekot Balkānu kalnos, viss, par laimi, mainās.
Tā kā izbraucam ārpus Eiropas
Savienības, izbaudām robežkontroli, pirmie piesardzīgi mūs ārā
laiž paši ungāri, bet serbi un maķedonieši jau ļauj piedzīvot sen
aizmirstas sajūtas, kā tas ir, kad
sēžam un gaidām, nezinot, cik ilgi
un ko varam darīt lietas labā…
Par laimi, pāri tiekam un varam
izbaudīt visnotaļ skaudību raisošo
galveno „autobāni” cauri Serbijai.
Iebraucot Maķedonijā, skatam paveras bēdīga aina pēc nesenajiem
plūdiem un dubļu nogruvumiem.
Sirreāli izskatās arbūzu lauki, kur
lapas plūdos aizskalotas prom,
bet pašas arbūzu galvas palikušas
glītās rindās dubļu lauka vidū.
Pirmie musulmaņu lūgšanu namu
minareti, šķērsojot Skopji, skaists,
bet lēns kalnu serpentīna ceļš, un
trešās dienas pievakarē ierodamies festivāla vietā pie „maķedoniešu saldūdens jūras” jeb Eiropas Balatona līdzinieka Ohridas
ezera. Gandrīz 300 metru dziļais
dzidrais ezers atrodas skaistā kal-

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Saveliju, Adrianu, Kristapu, Kārli,
Jēkabu, Amēliju, Nelliju, Oliveru,
Eviju, Matīsu, Gordeju, Lauru,
Valēriju, Keitu.
Sveicam jaunos vecākus!

SVEICAM AUGUSTA JUBILĀRUS!

nu ielokā 695 m virs jūras līmeņa,
robežojoties ar Albāniju. Ohridas
pilsētiņā tad arī notiek ikgadējais
deju festivāls, kurā piedalās pārstāvji no 10 valstīm – poļi, turki,
rumāņi, bulgāri, angļi un, protams, latvieši, kuri divus vakarus
priecēja kūrorpilsētiņas atpūtniekus ar skaistām dejām un gājienu. Jāatzīmē, ka Ohridas festivāls
visas vasaras garumā iezīmējas ar
dažādiem koncertiem, un gids ar
īpašu lepnumu mums norāda, ka
šī gada festivāla atklāšanā piedalījās latviešu slavenā operdziedātāja
Elīna Garanča. Festivālā, protams,
aizrauj citu tautu dejas un temperaments, bet mums pašiem liekas,
ka mūsējās ir visskaistākās, tādēļ
ka mēs tomēr ar savu stāju, deju
rakstu un melodiju atšķiramies.
To apliecina arī koncertu skatītāji
un dalībnieki, aktīvi aplaudējot un
fotografējoties ar mums, īpaši jauniešu kolektīva meitenēm Nīcas
tērpos…
Paralēli festivāla pasākumiem
organizatori mūs lutina ar uzmanību un ekskursijām pa Ohridas
vecpilsētu un kuģīša izbraucienu
uz Svētā Nauma klosteri, kur laiski
pastaigājas pāvi un kuram blakus
no īpaši aizsargāta dabas parka
avotiem ar milzīgu jaudu iztek liela
daļa ezera dzidrā, zilā ūdens. Dienas aizrit, un pienāk laiks atpakaļceļam, kuru mūsu ceļojuma plānotāji, šoferīšiem drosmīgi piekrītot,
ir iecerējuši cauri tūrismam vēl
neapgūtajai Albānijai, ļaujot mums
apskatīt gan kādreizējā diktatora
Hodžas neskaitāmos bunkurus,
gan iepeldēt sāļajā Adrijas jūrā aiz
uzraksta „Militārā zona, fotografēt
un filmēt aizliegts” un izbaudīt pilnīgu satiksmes ārprātu un patiesu
iedzīvotāju interesi par tik lielu un

neredzētu autobusu. Platām acīm
skatoties apkārt, jo uz šo valsti tā
speciāli diez vai savu ceļojumu plānosim, iebraucam Melnkalnē, kur
Taras upes 82 kilometrus garajā un
1300 metru dziļajā Eiropas lielākajā upes kanjonā uz Bosnijas un
Hercegovinas robežas paredzēts
raftings un kalnā kāpšana. Runājot
par Melnkalni, jāsaka, ka šī valsts
tiešām ir mazs neatklāts dārgakmens pie Adrijas jūras ar fantastiskiem, labi uzturētiem kalnu
serpentīniem, elpu aizraujošiem
skatiem un brīnumskaistu Adrijas
jūras piekasti. Atstājot autobusu
kalnā, brašie kempinga darbinieki
novizina mūs līdz pašai upei kanjona dziļumā, kur apmetamies kempingā. Raftings attaisno cerības –
gan adrenalīnu, gan izklaidi. Kalnā
kāpšana uz 1400 m augsto plato
ar elpu aizraujošu panorāmu ir
grūtāka, bet virsotnes skats to visu
atsver, un esam gatavi uzdejot arī
neplānotu koncertu kempinga iemītniekiem. Atpakaļceļā izbaudām
arī Bosnijas un Hercegovinas kalnu serpentīnu bezceļu, kur jāizsaka
milzīga apbrīna mūsu šoferīšiem
par aukstasinību. Mēs paši bailes
vēl izgaiņājam Ungārijas baroka
pērlē Egerā ar tās skaistās ielejas
vīna gaņģiem, un tad jau atpakaļceļš vairs neliekas tik garš.
Nobeigumā jāsaka liels paldies
mūsu vadītājai Ievai Sīlei, kura
bija gatava šo pasākumu organizēt, Stopiņu novada domei par
atbalstu un ceļamaizi, mūsu tuviniekiem par izturību, pildot mājas
soli, un bērnu pieskatīšanu. Un,
protams, mums pašiem par fantastisko atmosfēru un draudzīgumu visa ceļojuma garumā.
Egita Pole,
deju kolektīva dalībniece

REPRESĒTO BIEDRĪBAS AKTUALITĀTES SEPTEMBRĪ
Pieminot 75. gadadienu kopš 1941. gada 14. jūnija Latvijas iedzīvotāju masveida
deportācijas un godinot upuru piemiņu,
14. SEPTEMBRĪ PLKST. 12.00
STĀDĪSIM RODODENDRUS REPRESĒTO PIEMIŅAS VIETĀ
ULBROKAS MEŽA KAPOS.
Aicinām pievienoties visus interesentus. Transports: 11.30 Dome, 11.35 Līči,
11.40 Upeslejas, 11.45 Saurieši. Atpakaļceļam transports tiks nodrošināts.
Kontaktinformācija par tālr. 28890339, Māra.
29. SEPTEMBRĪ REPRESĒTO BIEDRĪBA AICINA BIEDRUS UN INTERESENTUS
EKSKURSIJĀ UZ LIKTEŅDĀRZU.
Apraudzīsim pašu stādītos kociņus un novērtēsim Likteņdārzā paveikto.
Izbraukšana no domes – 9.00, Līči – 9.05, Upeslejas – 9.10, Saurieši – 9.15.
Pieteikties līdz 23. septembrim pa tālr. 28890339, Māra.

Elfrīdu Tuļinsku, Veru Šenbergu, llu Sokolovu,
Aiju Bāliņu, Mariju Lipšāni,
Jekaterinu Ivanovu, Vilmu Rubeni,
Margaritu Brokāni, Mihailu Lukašēviču,
Ilgu Ikaunieci, Annu Matisāni,
Vladimiru Freisu, Zentu Lūsi,
Jevgēniju Ļubarski, Genādiju Ņikiforovu,
Marutu Ozoliņu, Ināru Šmiti,
Mariju Balakleiti, Mariju Boikovu,
Viktoru Jankovski, Silviju Osi, Modri Vēveri,
Alekseju Rebezovu, Sergeju Retivihu.

AUGUSTĀ
Stopiņu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas 11 laulības.
Sveicam jaunās ģimenes!

No rododendriem līdz
Eiropas centram –
tā ceļo pensionāri

Maija beigās mēs, senioru komanda, ļoti kuplā skaitā devāmies uz Babītes novadu apskatīt rododendrus. Viesojāmies
maizes ceptuvē „Lāči” un apmeklējām Ložmetējkalnu.
Jūnija sākumā devāmies uz Kristus Karaļa kalnu Aglonas novadā. Centāmies apskatīt visas 50
skulptūras un to kompozīcijas.
Mums jāsaka liels paldies skulptoriem, zemes īpašniekam, visiem brīvprātīgajiem darba rūķiem, kas pilnīgi bez atalgojuma
ir radījuši tādu skaistumu. Paldies, lai Dieva svētība turpmākā
darbā! Preiļos teicām labdien lellēm – patiešām jauki darbi.

Augustā devāmies uz Kolkas
ragu. Šoreiz mazliet lija, toties redzējām (tas esot reti), kā satiekas
Baltijas jūra un Rīgas jūras līcis,
veidojot trešo vilni.
Pabijām arī Dundagas pilī, sasveicinājāmies ar Zaļo jumpravu
un ēdām sklandraušus. Mazirbē,
Lībiešu tautas namā, mūs iepazīstināja ar šo jau gandrīz zudušo
tautu un tās tradīcijām.
Mēs, Stopiņu novada pensionāru biedrības valde, aicinām
visus pagodināt ar savu klātbūtni
senioru godināšanas pasākumu,
kas notiks 8. oktobrī Ulbrokas
kultūras namā.
Marga Tropa,
pensionāru biedrības vadītāja
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“tĒVZEMĪTE“
OtrDIENA, 6. septembris, 2016

Dienas centros septembrī
CEKULES dienas centrā

10. septembrī apsveikumu gatavošana Tēva dienai.
Septembra pirmajā dekādē plānota ekskursija kopā ar Sauriešu
dienas centra apmeklētājiem.
No 19. līdz 27. septembrim
radošas nodarbības – rudens
kompozīciju veidošana no dārzeņiem, augļiem, ziediem, gatavošanās modes skatei.
29. septembrī – Miķeļdiena. Rudens kompozīciju izstāde. Jauniešu
veidota modes skate „Rudens klāt”.
Pirmdienās, trešdienās un
piektdienās sporta kluba „Īkstītes” nodarbības.
Dienas centra darba laiks no
1. septembra:
Pirmdien 17.30–21.30
Otrdien 16.00–21.30
Trešdien 16.00–22.30
Ceturtdien 16.00–21.30
Piektdien 17.30–21.30
Sestdien 11.00–18.30

UPESLEJU dienas centrā

6. septembrī plkst. 18.00 karatē pulciņa sanāksme.
8. un 9. septembrī apsveikumu
gatavošana tēviem.
10. septembrī plkst. 11.00 Ģimeņu sporta diena Upeslejās.
17. septembrī plkst. 16.00
„Atkalsatikšanās ballīte”.
7., 14., 21. un 28. septembrī
plkst. 18.00 komiksu zīmēšanas
nodarbības.
22. septembrī plkst. 17.00
brīvprātīgais Aress Merida rādīs
pašaizsardzības paņēmienus.
29. septembrī plkst. 16.00 Miķeļdienas radošās darbnīcas.
Sestdienās plkst. 10.00 multfilmas bērniem.
Ikdienas pulciņu un nodarbību
plāns: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrsupeslejas/pulcini

LĪČU dienas centrā

10. septembrī plkst. 14.00–18.00
pirogrāfijas nodarbības (zīmējumu
iededzināšana ādā vai kokā).
24. septembrī plkst. 16.00
Multfilmu pēcpusdiena bērniem.
Pirmdienās plkst. 18.00 radošās aktivitātes bērniem.
Otrdienās plkst. 17.00 radošās
nodarbības pieaugušajiem.
Ceturtdienās plkst. 16.00–
18.00 un sestdienās plkst.
12.00–14.00 nūjošanas nodarbības. Sākums un iesildīšanās pie
dienas centra.

SAURIEŠU dienas centrā

Nūjošanas nodarbības otrdienās un piektdienās plkst. 14.00.
8. septembrī plkst. 16.00 –

Starptautiskā rakstpratības diena,
glītrakstīšanas stunda.
10. septembrī plkst. 15.00
Tēva diena, gatavosim dāvaniņas.
17., 24. septembrī, 1., 8., 15.,
22. oktobrī plkst. 11.00–14.30
notiks semināru cikls „Koučings –
mans sabiedrotais ikdienas dzīvē”. Vada izaugsmes trenere Dace
Siliņa. Aicinām pieteikties dienas centrā „Saurieši” vai pa tālr.
67956786. Nodarbības notiek
Stopiņu novada finansēto projektu ietvaros un ir bez maksas.
27. septembrī plkst. 16.00
ziepju liešanas nodarbības.
30. septembrī plkst. 16.00 sveču liešanas nodarbības.
24. septembrī dienas centri „Cekule” un „Saurieši” plāno ekskursiju, programmā: Latgales Mākslas
un amatniecības centrs, Līvānu
Stikla muzejs, Preiļu Leļļu muzejs,
apmeklēsim z/s „Kalni”, uzzināsim
par ogu, ķiršu un citu augļu audzēšanu, mājas vīna darināšanu, ogu
marmelādes ražošanu, apmeklēsim Aglonas Maizes muzeju, Aglonas baziliku, Karaļkalnu.

ULBROKAS dienas centrā

No 1. līdz 10. septembrim radošās darbnīcas bērniem, skolēniem „Krāsainie akmentiņi!” jūras
akmentiņu krāsošana ar akrilkrāsām – burtiņi, cipari, zīmes u.c.
No 6. līdz 10. septembrim
pārsteigumu gatavošana tētiem
par godu Tēva dienai.
No 7. septembra trešdienās
no plkst. 18.00 līdz 20.00 aicinām uz 6 nodarbību ciklu „Dekupāža – iespēju māksla” – darbosimies ar papīru, salvetēm,
foto, koku u.c., nodarbības vadīs
A. Dobrjanska.
No 17. septembra sestdienu
rītos no plkst. 10.00 līdz 13.00
uzsāksim Stopiņu novada finansētu projekta „Katram savu tautastērpu” realizāciju. Tā ietvaros
katram projekta dalībniekam
būs iespēja uzšūt sev tautisku
lina kreklu un to izšūt. Projektā
pieaicinātas profesionālas pasniedzējas šuvējas L.Barbara,
A.Dobrjanska.
Aicinām pieteikties ikvienu interesentu, kurš
grib pats savām rokām uzmeistarot tautastērpu, sagaidot Latvijas simtgadi 2018. gadā. Sīkāka
informācija par projektu dienas centrā „Ulbroka” vai pa tālr.
28373398.
No 19. līdz 30. septembrim
krāsaino rudens lapu vītņu gatavošana.
Nūjošana otrdienās, ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 13.45,
maršruts līdz 7 km pa mežu, nūjas nodrošina dienas centrs.

KULTŪRAS PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
23. septembrī plkst. 19.00

Ulbrokas kultūras namā Stopiņu novada pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums
„Disko ritmu noskaņās”. Lieti noderēs līdzpaņemtais groziņš. Disko deju apgūšana pirms
pasākuma nav obligāta.

24. septembrī no plkst. 8.00 līdz 15.00

Ulbrokā, Sporta laukumā pie Stopiņu novada domes, notiks MIĶEĻDIENAS GADATIRGUS. Dalības
maksa tirgotājiem 3,00 EUR. Stopiņu novada iedzīvotājiem dalība bez maksas. Ar soliem un galdiem
organizatori dalībniekus nenodrošina. Vietas tirgotājiem tiks ierādītas pasākuma dienā. Iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr. 28642344, 29804210

7. oktobrī plkst. 19.00

Ulbrokas kultūras namā akordeonistu ansambļa „Akcents” 5 gadu jubilejas koncerts „Lai
skan akordeons!”. Ieeja par brīvu!

BIBLIOTĒKĀS
2016. gada 16. septembrī plkst. 16.00

Dzejas dienu pasākums „Kur tavi melnie strazdi un brīnumsārtais rīts...” Pētera Brūvera
dzimtajās mājās „Kalēji”. „Dzeja pavedina… Uzdrošināties, atklāt un izzināt” – jauno dzejnieku
autordarbi. Uzstājas Indra Brūvere-Daruliene, Andris Ogriņš, Anna Dzintare, Jānis Vādons.
Pasākumā piedalās: Silvestrs Juris Kalniņš (čells), Upesleju internātpamatskolas–rehabilitācijas centra
izglītojamie, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi.
Pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503 līdz 12. septembrim.

Septembrī

Sauriešu bibliotēkā apgaismības laika domātājam, rakstniekam, žurnālistam, kritiķim un latviešu
kultūras, pašapziņas un izpratnes veicinātājam Garlībam Merķelim (1769–1850) un viņa ievērojamā
darba „Latvieši, sevišķi Vidzemē filozofiskā gadsimta beigās” (1796) izdošanas 220. gadadienai
veltīta literatūras izstāde.

IZSTĀDES
Ulbrokas bibliotēkā literāri tematiska izstāde „JAUNO DZEJNIEKU ŠARMS JEB DZEJAS LAPU
VIRPULIS”, veltīta dzejas mēnesim. „Dzeja pavedina... Uzdrošināties, atklāt un izzināt.”
Ulbrokas bibliotēkā izcilas personības tematiska izstāde „MANS DZĪVES LAIKS. JĀNIS STREIČS”.
Izcilais latviešu kinorežisors Jānis Streičs savos 80 norāda: „Dariet Latviju kā darbu!”

Ulbrokas teātra studija uzņem jaunus dalībniekus.
Tiks izskatīti dažāda vecuma pretendentu pieteikumi.
Pieteikšanās līdz 15. septembrim.
Sīkāka informācija pa tālruni 26540440, režisors Indulis Smiltēns.

Pašvaldības aģentūra
„Saimnieks” steidzami
AICINA DARBĀ ELEKTRIĶI
DZĪVOJAMO MĀJU
APKALPOŠANAI.
Nepieciešams:
• apliecība par
elektrodrošības grupas
piešķiršanu līdz 1000 V
vismaz B grupas līmenī,
• automašīnas vadīšanas
apliecība un automašīna,
• valsts valodas zināšanas
obligātas.
Priekšroka Stopiņu novadā
dzīvojošajiem. Pieteikties pie
darbu vadītāja A. Bogdāna pa
tālr. 67387230 vai 29487302.

SPORTA PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
• 10. septembrī plkst. 11.00 Ģimeņu sporta diena Upeslejās.
• 18. septembrī plkst. 11.00 Stopiņu novada kausa izcīņa florbolā. Sacensības notiek sporta laukumā
pie Stopiņu novada domes.
• 18. septembrī dienas gaitā „Retro motociklu parāde” sporta laukumā pie Stopiņu novada domes.

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Jāzeps Krūmiņš, Jekaterina Lūciņa,
Asja Prince, Nikolajs Petrovs.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

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 Mūkusala”.
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.

