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Spilgtu gaismas staru atspul-
gos, disko ritmu piesātinātajā 
pulsācijā un pozitīvā emocio-
nālajā noskaņojumā Stopiņu 
novada pašdarbības kolektīvi 
uzsāka jauno darbības sezo-
nu. Tā solās būt spraiga un 
koncertiem bagāta. 

Arvien tuvāk un tuvāk jaušama 
Latvijas simtgades tuvošanās, kas 
atspoguļosies arī koru un deju 
kolektīvu repertuāru izvēlē un 
koncertdzīves plānojumā. Ikvie-
na potenciālā svētku dalībnieka 
sirdī jau sen ir iemājojis sapnis 

par renovētu Mežaparka Lielo 
estrādi un Daugavas stadionu, 
kas nu beidzot solās piepildīties. 
Cerības spārno un liek dziesmām 
skanēt pilnskanīgāk, bet deju so-
ļiem ritēt vēl saskanīgāk. 

Mūsu novada dzīvē kā centrā-
lais sezonas notikums, protams, 
būs Stopiņu novada 130 gadu 
jubilejas svinības. Tās, līdzīgi kā 
iepriekš, plānotas sešu dienu ga-
rumā – no 21. līdz 26. augustam. 
Tiks domāts gan par dažādām 
paaudzēm, gan par dažādām 
interesēm. Viens no vērienī-
gākajiem svētku pasākumiem 

solās būt Ezera diena 25. augus-
tā, kuras ietvaros tiks atskaņots 
komponista Māra Lasmaņa jaun-
darbs „Ulbrokas ezera mistērijas”. 
Darbs tapis kā Stopiņu novada 
domes pasūtinājums, tas sace-
rēts ar mūsu novadnieka Pētera 
Brūvera izteiksmīgo dzeju.  Mū-
zika, dzeja, deja, gaismas – tie ir 
elementi, kuru saspēlē iecerēts 
panākt īpašu emocionālo stāvokli 
ikvienam šī pasākuma dalībnie-
kam un klausītājam. 

7. oktobrī uz savu piecu gadu 
jubilejas koncertu aicina Stopiņu 
novada pašdarbnieku saimes jau-

nākais dalībnieks – akordeonistu 
ansamblis „Akcents”. Sezonas ie-
tvaros būs arī vairāki pašdarbības 
kolektīvu sadraudzības koncer-
ti. Visus kolektīvus, kā ierasts, 
redzēsim un dzirdēsim Latvijas 
dzimšanas dienai veltītajā kon-
certā, kas šogad iecerēts 17. no-
vembra vakarā. 

Pašdarbības kolektīvu sezonas 
atklāšanas pasākuma ietvaros ar 
sirsnīgiem vārdiem un skanīgām 
dziesmām tika sumināta Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Ulbro-
ka” vadītāja Ārija Vītoliņa savā 
skaistajā dzīves jubilejā. 

Liels paldies jauktajam korim 
„Ulbroka” par atraktīvā sezonas 
atklāšanas pasākuma organizē-
šanu un īstenošanu! Liels paldies 
ikvienam pašdarbības kolektīvu 
dalībniekam, kurš savu brīvo lai-
ku velta dziesmai, dejai, mākslai 
vai teātrim! Liels paldies visiem 
kolektīvu vadītājiem un koncert-
meistariem! 

Darbīgu, sparīgu, emocionāli 
neatslābstošu un iespaidiem pie-
sātinātu jauno sezonu! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras 

nama vadītāja 

Spraigajos disko ritmos jauno sezonu uzsākot…

2016. gada   31. maijā Sto-
piņu novada dome ar SIA 
„Arčers”   ir noslēgusi līgumu 
par Stopiņu novada Kultūras 
centra būvniecību Institūta 
ielā 3, Ulbrokā, Stopiņu nova-
dā.  Būvniecības termiņš ir 36 
mēneši no būvdarbu uzsākša-
nas atļaujas saņemšanas die-
nas – 19. jūlija. 

Ir veikti visi sagatavošanās dar-
bi, un 2016. gada 20. septembrī 
ir parakstīts būvlaukuma nodo-
šanas akts. Būvnieki ir uzsākuši 
būvlaukuma iekārtošanas dar-
bus, veic koku zāģēšanu, demon-
tē esošās būves un  veic zemes 
darbus.

Katru otrdienu notiek būvsa-
pulces, kurās tiekas projektētāju, 
autoruzraugu SIA „AB Krasts” 
pārstāvji, būvuzraugu SIA „Cam-
paign”, būvnieku SIA „Arčers”, 
Stopiņu novada būvvaldes un 
domes pārstāvji un atbildīgie 
speciālisti. 

Nākamajos tuvākajos gados 
mūs gaida saspringts un atbildīgs 
darbs, lai mūsu Kultūras centrs, 
kurā jaunu mājvietu radīs gan 
bibliotēka, gan Dzimtsarakstu 
nodaļa, gan muzejs un semināru 
zāle „zaļā klase”, kā arī Lielā un 
Mazā zāle un mēģinājumu tel-
pas mūsu pašdarbnieku kolektī-
viem, taptu noteiktajos termiņos 
un galvenais – ļoti labā kvalitātē. 

Kvalitāte un drošība – tie ir galve-
nie atslēgas vārdi mūsu turpmā-
kajā darbā, to apzinās visi – gan 

pasūtītājs, gan projektētāji, būv-
nieki un būvuzraugi.

Stopiņu novada Kultūras cen-

Stopiņu novada Kultūras centra būvniecība

tra būvniecības laikā pārmaiņas 
piedzīvos arī Ulbrokas dienas 
centrs, jo iegūs sev jaunu mājvie-
tu un plašākas telpas – no esošo 
48,5 kvadrātmetru platības tel-
pām uz 106 kvadrātmetru telpām 
pašvaldības ēkā Institūta ielā 1, 
kur tiek pārtrauktas telpu nomas 
attiecības ar SIA „Bravo”. Līdz 
ar šīm pārmaiņām arī Ulbrokas 
dienas centram būs iespējas at-
tīstīties un piedāvāt vēl plašākas 
pakalpojumu, mūžizglītības un 
atpūtas iespējas dienas centra ap-
meklētājiem.

Lai mums izdodas!
V.Paulāne, 

Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāja vietniece
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Jā, Gaismas internātpamat-
skolā sācies divdesmit pir-
mais mācību gads! Gads, kurā 
mācības skolā gan turpina, 
gan no jauna uzsācis 101 sko-
lēns. 

Svinīgās līnijas noslēgumā skolas 
zvans visus aicināja uz skaisti sa-
postajām klašu telpām. Un tā soli 
pa solītim atkal jāievēro skolas 
noteikumi, jāpielāgojas dzīvei in-
ternātā, jāiekļaujas ikdienas dar-
ba ritmā. Skolēni zina, ka blakus 
vienmēr būs skolotājs, kas spēj 

palīdzēt, kopā darīt un gūt labus 
rezultātus. Nu jau pilnā sparā rit 
mācības klasēs, skan mūzika un 
dziesmas, tiek izspēlētas un ap-
gūtas latviešu tautas rotaļas. 28. 
septembrī svinējām Miķeldienu! 
Pie mums bija gan ražas izstāde, 
gan dziesmas un dejas, gan cie-
nasts – kā jau šajos svētkos pie-
nākas!

Bet skolas sportiskākie bērni 
10. septembrī un 11. septembrī 
pabijuši Jāņa Daliņa stadionā 
Valmierā, kur devīto gadu pēc 
kārtas norisinājās starptautiskas 

spēles bērniem un jauniešiem 
ar īpašām vajadzībām „Mēs va-
ram!”. Šogad spēles vienkopus 
pulcēja 220 dalībnieku. Sporta 
spēlēs piedalījās Latvijas speciālo 
internātskolu skolēni no 12 gadu 
vecuma, dalībnieki no aprūpes 
centriem, individuālie dalībnieki, 
kā arī bērni no Igaunijas un Nor-

vēģijas. Nu mūsu izcīnīto kausu 
stendā nācis klāt vēl viens kauss 
no šīm sacensībām.

Aktīvi sākusi darboties arī sko-
lēnu līdzpārvalde. 30. septembrī 
sveicām viņus ar skaisti izgatavo-
tiem apsveikumiem! 

Katra diena mūsu skolā ir šī 
mācību gada lielās kopā lasāmās 

un kopā izdzīvojamās grāmatas 
lapa ar rudens saules iekrāsotu 
zeltainu maliņu, ar ikdienas rū-
pēm un svētku krāšņumu. Lai 
katrs var veiksmīgi izlasīt šo grā-
matu visa mācību gada garumā! 

R.Grebežniece
Gaismas internātpamatskolas 

ārpusklases darba organizatore

Gaismas skolas divdesmit pirmais mācību gads

Ir septembris, ierasto ainavu ie-
krāso dzeltenzaļi toņi, pustoņi, 
kā nojausma par rudens tuvo-
šanos sadzirdama arī dzērvju 
nerimtīgā deja. 

Patīkams nemiers un aicinošs ro-
taļīgums it visā, kas norit dabā. 
Ja palūkojamies vērīgāk, tad līdz 
ar krāsu nomaiņu dabā skaidri 
redzam, ka arī dzeja virpuļo un 
vēlas būt sasniedzama. 2016. gada 
16. septembrī Dzejas dienu pa-
sākums „Kur tavi melnie strazdi 
un brīnumsārtais rīts” dzejnieka 
Pētera Brūvera dzimtajās mājās 
„Kalēji”, ciematā Līči, mežma-
las ielokā pulcē vidējās paaudzes 
dzejniekus, Stopiņu novada skolu 
jaunatni, bibliotēku un kultūras 
darbiniekus, interesentus un Brū-
veru mājas ļaudis. Kas zina, varbūt 
tāpēc, lai melno meža strazdu un 
skudru ceļi raisītu pārdomas par 
dzejas rosību laikā un telpā. 

Gan dzejai pieradinātie un pie-
tuvinātie – Andris Ogriņš, Anna 
Dzintare, Indra Brūvere-Daruliene 
un Jānis Vādons –, gan pavedinātie 
mūzikā un mākslā spēj sastapties un 
mijiedarboties, interpretējot dzeju 
zīmējumā un krāsu nianses tverot 
mūzikas skaņās. Katram sava vibrā-
cija un sajūtu gamma, jo mežmalā 
valda „kalēja” un dzejnieka darbarī-
ki – uguns, āmurs, vārds, ota, mūzi-
ka un laiks.

Visupirms tie ir Pētera Brūvera 
rakstītie bērnu dzejoļi, kuri teatrāli 
un brīvi ieskanas bērnu mutēs. De-

dzīgas sirsnības pārņemti, Upesleju 
internātpamatskolas–rehabilitācijas 
centra 4. klases izglītojamie skolo-
tājas un bibliotekāres Guntas Bru-
ģētājas vadībā ļauj pulsēt valodas 
ritmam un pašu priekam.

Katram no klātesošajiem dzejnie-
kiem sava pieeja, kā justies sadzir-
dētiem un ievērotiem, jo ikdienas 
gaitā vienlaikus ir arī atdzejotāji, 
ievadu un recenziju autori. 

Andris Ogriņš neviltoti atklāj 
mūsdienīga dzejnieka uzrunas 
veidu un aicina atrast pašam savu 
laiku dzejas iespaidos, atstājot tel-
pu pārdomām un noskaņu zīmē-
jumam. Bibliotēkas dzejas plauk-
tiņā trīs no viņa četrām iznākuša-
jām grāmatām – „Zem pulksteņa 
pulkstenis”, „Pēdējā santīma grā-
mata”, „Plaukstu šķērsielas”.  Tādēļ 
zināmākais, kas iegūto autogrāfu 
un sarunu virpuļos uzmanības un 
ievērības līderis. Anna Dzintare ir 
gados jaunākā un trauslākā dzej-
niece, kas par savu grāmatu „Eju 
pa svešu ielu” saņēmusi Carnika-
vas novada domes Ojāra Vācieša 
literāro prēmiju dzejā. Klausītā-
jam atklāj pēdējā laika zīmju pie-
rakstus dzejā. Smalki, niansēti un 
personiski atbildīgi, tā radot palie-
košu satikšanās prieku. Jāņa Vā-
dona dzejas intonācija ir nevaino-
jama pateiktā vārda un noskaņas 
ziņā, atvēlot laiku un vietu arī Pē-
tera Brūvera dzejas rindām. Viens 
no literārā žurnāla „Domuzīme” 
redaktoriem ar nopietna dzejnie-
ka viedokli laiktelpā, kam pamatā 

ir spēcīga valodas un laika izjūta. 
Indras Brūveres-Darulienes dze-
jas šarmam piemīt ne tikai piede-
rība dzimtajai vietai, rakstītajam 
vārdam, bet gan jūtīga attieksme 
literārai domai kopumā, latviešu 
un lietuviešu videi dvēseliski sa-
jaucoties, smeldz un ieskanas visu 
maņu gamma. „„Sagūstītās atmi-
ņas” ir kā zirnekļu tīkls, kur kat-
ram pavedienam nozīmīga vieta 
… sagūstītas atmiņas kļūst par 
zīmju un metaforu sistēmu, kas 
brīžiem pārvēršas dzejā”, tā Indra 
par pavasarī izdoto dzejoļu kopu 
„Sagūstītās atmiņas. Valkai –  
730”. Kā tulkotāja nupat žurnālā 
„Domuzīme” latviskojusi noslē-
pumaino lietuviešu rakstnieka Al-
vida Šlepika stāstu „Čells”.  

Čells ir Dzejas dienu vistiešā-
kais liecinieks un dziļas, spilgtas 
skaņas radītājs klātienē. Stopiņu 
novadā dzīvojošā čellista Silvestra 
Jura Kalniņa meistarklase instru-
menta pārvaldībā ir nopietna un 
godpilnas attieksmes vērta. Dau-
dzu pašmāju un starptautisku 
konkursu laureāts Silvestrs sevi 
pieteicis kā spilgta personība Lat-
vijas jauno talantu pārstāvniecībā. 
Muzikālo priekšnesumu papildi-
na pianiste Inese Gaile.

Skolotāju Santas Podgaiskas un 
Daces Balodes vadībā radošu per-
sonību klātbūtne ir arī Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ņu izpildījums turpat radītajos zī-
mējumos, kas dzejas interpretācijas 
un uztveres ziņā klātesošajos dzej-

niekos un klausītājos raisa palieko-
šu prieku.

Kopumā Dzejas dienu pasāku-
mam mākslas, mūzikas un vārda 
skanējums, kas nemanot satuvinā-
jis dzejnieku un dzejas klausītāju iz-
pratnes, sniedzis iespēju sastapties 
un mijiedarboties dažādu vecumu 
paaudzēm, radījis līdzpārdzīvoju-
mu un piederību šim laikam. Par 
to visu pateicībā dzejnieka Pētera 
Brūvera iedibinātās balvas – „Zelta 
kuvalda”, „Sudraba veseris”, „Bron-
zas āmuriņš”, kas izsenis ir bijuši 
„Kalēju” mājas kalēja darba rīki. 
Šajos laikos koka lietu un amat-
nieka Jāņa Grazdanoviča izpildī-
jums, kas pasniegti dzejniekiem 
par dzejas paušanu, mācekļiem par 
muzikālā priekšnesuma radīšanu 
un dzejas interpretācijas izpildīju-

mu, vadītājiem un bibliotekāriem 
par dalību, iekārtojot dzejnieku un 
klausītāju notikumvietu dzejnieka 
Pētera Brūvera dzimtajās mājās 
„Kalēji”. Visu notiekošo caurstrāvo 
saimnieces Vijas Brūveres labvē-
lība un atbalsts.  Dzeja ir sasnie-
dzama un pavedina uzdrošināties, 
atklāt, izzināt, doties... būt it visur, 
kur to gaida. 

Kādam krāsaina lapa, citam gāj-
putnu skreja, vēl kādam vārdu im-
pulss un ilgas pēc satikšanās citugad. 

Daiga Brigmane, Stopiņu novada 
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

• Vizuālajam ieskatam atveram noska
ņu lapu un ļaujamies piedzīvotajām 
sajūtām http://stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka/galerijas/dzejas-die-
nas-2016.

Dzeja, kas vēlas būt sasniedzama
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Pirmdienas rītā Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Ziedoņu zālē 
pulcējās ap 400 skolēnu un pe-
dagogu no visas Latvijas uz eko-
skolu apbalvošanas ceremoniju. 

Esam lepni un gandarīti – katego-
rijā „Pirmais Zaļais Karogs” tika 
nominēta arī mūsu pirmskolas iz-
glītības iestāde „Pienenīte” un kate-
gorijā „2. un 3. Zaļais Karogs” savu 
otro Zaļo Karogu saņēma Ulbrokas 
vidusskolas kolektīvs. Bija patiess 
prieks klātienē ar ziediem pateik-
ties mūsu novada izglītības iestāžu 
pārstāvjiem, izjust pasākuma īpašo 
gaisotni un patiesu lepnumu par 
ikvienu, kurš iesaistījies Ekoskolu 
programmā. Liels paldies visiem, 
bet jo īpašs paldies projekta vadī-
tājām Evijai Kubilei un Santai Šikai 

no PII „Pienenīte” un Ulbrokas vi-
dusskolas skolotājai Solvitai Alksnei 
par ikdienas darbu vairāku gadu 
garumā, par idejām vides jautāju-
mu aktualizēšanā un radošiem pa-
sākumiem, par projekta vadību un 
plašas sabiedrības iesaisti procesos. 
Paldies ikvienam Ekoskolas pado-
mes dalībniekam, paldies ikvienam 
pedagogam, vecākiem un bērniem, 
kuri iesaistās un šo „zaļo” domāša-

nu tālāk realizē arī savā sadzīvē un ir 
vēstneši arī apkārtējai sabiedrībai – 
kā mums dzīvot vai vismaz mācīties 
mēģināt dzīvot tā, lai pēc iespējas 
mazāk kaitētu mūsu apkārtējai vi-
dei, ko mainīt mūsu ieradumos un 
kā palīdzēt saglabāt tīru un veselīgu 
vidi sev apkārt. Veiksmi turpmāka-
jās rīcībās!
V.Paulāne, Stopiņu novada domes 

priekšsēdētaja vietniece

Zaļais 
Karogs

Šogad apritēja 75 gadi kopš 
1941. gada 14. jūnija Latvijas 
pilsoņu masveida deportāci-
jas.

Pēc 14. jūnija traģiskajiem noti-
kumiem Latvijā nebija atrodams 
neviens, kuram būtu gājis secen 
nesaudzīgais un necilvēcīgais 
deportācijas vilnis, aizraujot sev 
līdzi brāļus, māsas, radus, drau-
gus un kaimiņus. Tika iznīcinā-
tas ģimenes, izkropļoti cilvēku 
likteņi. Tās bija arī Latvijas kā 
valsts beigas, kam sekoja 50 gari 
baiļpilni, drūmas bezcerības un 
neziņas gadi. No vairāk nekā 15 
tūkstošiem izsūtīto atgriezās tikai 
katrs desmitais. Vēl ceļā dzīvību 
zaudēja mazi bērni, zīdaiņi un 
smagi slimie.

Godinot upuru piemiņu, skais-
tā un saulainā 2016. gada 14. 
septembra dienā Ulbrokas Meža 
kapos pie Represēto pieminekļa 
tika iestādīti četri rododendri. 
Kā cieņas un mīlestības aplieci-
nājums mūžībā aizgājušajiem un 
mierinājums dzīvajiem. Kā muž-
zaļš turpinājums tautas nemirstī-
bai.

Sirsnīgs paldies domes vadībai 

un līdzcilvēkiem, kaimiņiem un 
draugiem par atbalstu un ieinte-
resētību! Īpašs paldies Jānim Lul-
lam par ierosinājumu! 

Koku stādīšanai ir senas tradī-
cijas ar dziļu simbolisku jēgu, jo 
koki pārdzīvo cilvēka mūžu.

2011. gada 14. jūnijā Stopiņu 
novada Represēto biedrība topo-
šajā Likteņdārzā iestādīja priedi. 
Pa šiem gadiem priede no maza 
stādiņa izstiepusies pāri mūsu 
galvām, un šķiet, ka starp pārē-
jiem brāļiem un māsām tā jūtas 
ļoti labi. Tikpat labi jūtas pērnva-
sar ozolu goda alejā mūsu stādī-
tais ozols.

29. septembrī Represēto bied-
rība organizēja braucienu uz 
Likteņdārzu, lai redzētu, cik tālu 
pavirzījušies darbi.

Starp maniem ceļabiedriem 
bija arī tādi, kas to apmeklēja pir-
mo reizi. Visi bija vienisprāt, ka 
Likteņdārzs kļūs par vietu, kur 
atspirgt garīgi un dvēseliski un 
kas caur pagātnes notikumiem 
un vēstures līkločiem vienos pa-
gātni un nākotni.

Guna Dēliņa, 
represēta 1941. gada 14. jūnijā,

Elita Tetere

Pagātne – nākotnei
Šie vārdi mūs, Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Ulbroka” 
dalībnieces un dalībniekus, 
vienoja kopīgā divu dienu (17. 
un 18. septembrī) ceļojumā pa 
Latgali. Tā bija Stopiņu nova-
da domes dāvana studijas 55 
gadu jubilejā.

Mīlestība pret savu tautu, mūsu 
Latviju, mūsu Stopiņu novadu mūs 
ir vienojusi gan darbos, gan rado-
šajās nodarbēs.

Ticība saviem un visas Latvijas 
iedzīvotāju talantiem un radošai 
varēšanai. Ticība Latvijas skaistu-
mam, sakoptībai un apbrīnas vērtu 
dabas, kultūrvides un arhitektūras 
objektu radīšanas priekam. Ticība 
katras Latvijas pašvaldības izprat-
nei, saglabājot un uzturot veco un 
būvējot jauno.

Cerība ieraudzīt, dzirdēt un sa-
just pašiem radīja vēlēšanos doties 
kopīgā ceļojumā uz Latgali.

Vēlos jūs iepazīstināt ar mūsu ce-
ļojuma norisi un kopīgi pārdzīvot 
redzēto manā stāstījumā.

Agrs rīts, klusums, miers dabā, 
un mēs esam pirmie Likteņdārza 
apmeklētāji šajās brīvdienās. Mūs 
sagaida gide un viņas mazā meitiņa.

Likteņdārzs ir vieta, kur satie-
kas cilvēku un Latvijas pagātne, 
tagadne un nākotne.  Satiekas, lai 
dotu godu  pagātnei, spēku dzīvot 
šodienai un ticību savai  nākotni. 

Likteņdārza iedejas autors ir ai-
navu arhitekts Šunmjo Masuno. 
Sākot realizēt viņa ideju, pirmie 
darbi dārzā tika veikti 2008. gadā, 
radot  ābelīšu alejas ceļu.   Likteņ-
dārza ābeļu aleja nobruģēta ar 
113  000 bruģakmeņu, uz kuriem 
iegravēti dārza atbalstītāju vārdi. 
Alejas abās pusēs sastādītas ābe-
lītes, un tā ved uz dārza centrālo 
daļu – amfiteātri pie Daugavas, 
kuru  ieskauj pelēku akmeņu krā-
vums „Sirmais saulriets”. Šo krāvu-
mu veido vairāk nekā 42  000 ak-
meņu, ko savu tuvinieku piemiņai 
atveduši Latvijas iedzīvotāji.

Atvadoties no nākotnes sapņa 
Likteņdārzā, mēs dodamies uz Lī-
vānu Stikla muzeju.

Tas ir vienīgais šāda veida mu-
zejs Baltijā. Kopš 2013. gada mu-
zejs atrodas Latgales Mākslas un 
amatniecības centra telpās.

 Muzejā iepazīstamies ar Līvānu 
stikla fabrikas vēsturi. Gide mums 
izskaidro stikla trauku ražošanas 
tehnoloģiju un sniedz ieskatu Līvā-
nu stikla ražošanas vēsturē.

Dabas jaukās ainavas pamazām 
nomaina pilsētvides skati, un ievē-
rojamākais  Daugavpils  kultūrvēs-
turiskais piemineklis Daugavpils 
cietoksnis savā majestātiskajā va-
renībā paveras mūsu acu priekšā.

Atkarībā no laika posma tas 
saukts arī par  Dinaburgas cietok-
sni,   Dvinskas cietoksni. Uzbūvēts 
no 1810. gada līdz 1878. gadam ve-
cās Dinaburgas pilsētas vietā. Tas ir 

saglabājies gandrīz pilnībā un aiz-
ņem apmēram 2 km2 lielu platību. 
Dinaburgas cietokšņa celtniecība 
uzsākta, gatavojoties  Napoleona 
iebrukumam. 1812. gada kara kau-
jās vēl nepabeigtais cietoksnis 
veiksmīgi izturēja ugunskristības, 
atvairot pirmos Napoleona armijas 
uzbrukumus.

Esam ieradušies, lai apskatītu 
ne tikai cietoksni, bet arī Mar-
ka Rotko mākslas centru, kurš 
ir daudzfunkcionāls laikmetīgās 
mākslas un kultūras centrs Dau-
gavpils cietoksnī. Vienīgā vieta 
Austrumeiropā, kur tiek piedāvā-
ta iespēja iepazīties ar Marka Rot-
ko oriģināldarbiem, Latvijas un 
ārvalstu mākslinieku pastāvīgām 
un mainīgām ekspozīcijām vairāk 
nekā 2000 m2 platībā.

Daugavpils teātris ir vienīgais 
profesionālais teātris Latgalē un 
vienīgais Latvijā, kurā vienlaikus 
darbojas latviešu un krievu aktieru 
trupa. Teātra repertuārā ir lugas lat-
viešu, latgaliešu un krievu valodā.

Turpinām ceļu uz Aglonas Vis-
svētākās Jaunavas Marijas debe-
sīs uzņemšanas Romas katoļu 
baziliku. Tā  ir nozīmīgs  Latvi-
jas  katoļu  reliģiskais centrs.  1980. 
gadā,  Aglonas  dievnamam svinot 
savu 200 gadu jubileju, pāvests Jā-
nis Pāvils II piešķīra tai titulu „Ba-
zilika minoris”. 

Pēc baznīcas kalpotāja stāstīju-
ma un iepazīstināšanas ar bazili-
ku mums ir iespēja piedalīties rīta 
dievkalpojumā. Izbaudām šo brī-
numu, dodamies aplūkot svētavotu 
un baznīcas apkārtni.

Tālāk mūsu ceļš ved uz Karaļa 
kalnu, kurš ir viens no uzkalniem 
tuvu Aglonas bazilikai, Aglonas 
ezera otrajā krastā. Tas kopš 2002. 
gada nosaukts par Karaļa kalnu. 
Šeit tiek dota mājvieta dažādu re-
liģisko skulptūru grupām. Kok-
griezumu tēlnieks ir Ēriks Delpers, 
kurš attīsta Karaļa kalnu kā sava 
veida reliģisku centru. 

Tālāk mūsu ceļš ved uz Gaigala-
vas pagastu, Gunāra Igauņa sen-
laiku mūzikas instrumentu un 
Šmakovkas muzeju.

Tas mums atkal ir ticības, cerības 
un mīlestības piepildīts laiks šeit 
muzejā, klausoties Gunāra Igau-
ņa stāstījumā un muzicēšanā. Bet 
turpat blakus, lai muzicējot prāts 
būtu lustīgāks, tiek vērtas durvis 
Šmakovkas muzejam, kurā var ie-
pazīt šī dzēriena, Latgales kulinārā 
mantojuma, vēsturi un tradīciju, 
apskatīt vairāk nekā 15 destilēšanas 
aparātus.

Rīts. Labā noskaņojumā doda-
mies uz Rēzekni, kur jau pieteikta 
ekskursija Latgales vēstniecībā 
GORS.

Tā ir vieta, kur satiekas kultūras 
mantojums ar senām tradīcijām 
un jaunradi. Kur iepazīstam lat-
galiešu valodu un iepazīstamies ar 
vēsturiskiem šī brīža notikumiem. 

Šeit var uzzināt nozīmīgākās pa-
saules tendences mākslā, kultūrā, 
iepazīt dejas un dziesmas no visas 
pasaules. Te satiekas jaunie un ve-
cie, savējie un aicinātie. Kultūras 
centrs ir Latgales atmodas vieta. 

Kā divu dienu ceļojuma kulmi-
nācija mums ieplānots noklausīties 
instrumentālās grupas „DaGam-
ba” koncertu. 

Mēs baudījām koncertu kā mūsu 
emociju kulmināciju, ar tik lielu 
iekšējo pārdzīvojumu, ka mājupceļā 
gribējās klusēt un veldzēties atmi-
ņās skanošajā mūzikā. Tas bija vare-
ni. Bijām laimīgi par kopā pavadīta-
jām divām dienām, un atmiņas par 
ceļojumu mūs pavadīs vēl ilgi.

Paldies Stopiņu novada domei, 
kas deva mums šo pasakaino ie-
spēju redzēt, dzirdēt un just šīs 
divas dienas Latgalē!

Paldies visiem, kas bijām kopā!
Ārija Vītoliņa,

tautas lietišķās mākslas studijas 
„Ulbroka” vadītāja

• Raksta pilno versiju lasiet: 
http://stopini.lv/lv/jaunumi/kul-
tura/tautas-lietiskas-makslas-
studijas-ulbroka-divu-dienu-eks-
kursija-latgale-2573

Ticība, cerība, mīlestība



4 “tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 7. oktobRiS, 2016

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Atis Senkāns ziņo par Iepirkumu komisi-
jas izvērtētajiem iepirkumiem:

KONSTATĒTS:
Stopiņu novada domes „Iepirkumu komisijas NOLIKUMA” (apstiprināts Stopiņu 

novada domes 26.06.2013. sēdē (Protokols Nr.3, 11.p.), ar grozījumiem 25.02.2015. 
sēdē (Protokols Nr.44, 7.p.)) 4.13. punkts nosaka, ka komisija sniedz informāciju 
Domei par iepirkumu procedūru rezultātiem, kuru līgumcena ir vienāda vai lielāka 
par EUR 20 000.

1. Iepirkuma procedūra „Dambja ielas, Līčos, un Dauguļupes ielas, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, 
identifikācijas Nr. SND 2016/31 (8.2).

Iepirkumā tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi:
Nr. p.k. Juridiskās pers. nosaukums piedāvātā cena eUR bez pVN 

SIA „BELSS” 35 386,00
Piegādātāju apvienība SIA „TOMUS” 

un SIA „VERTX PROJEKTI” 33 244,00

Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2016. gada 31. augustā nolēma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Dambja ielas, Līčos, un Dauguļ-

upes ielas, Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzrau-
dzība”, identifikācijas Nr. SND 2016/31 (8.2), piešķirt un par uzvarētāju atzīt Personu 
apvienību SIA „TOMUS”, reģ. Nr. 40003993674, un SIA „Vertex projekti”, reģ. Nr. 
40003842450, ar piedāvāto cenu EUR 33 244,00 bez PVN.

Pamatojums: 
[1] Izvērtējot pretendenta Personu apvienības SIA „TOMUS” un SIA „Vertex pro-

jekti” iepirkuma piedāvājumu, sniegtos skaidrojumus un informāciju, izvērtējot pie-
dāvātā priekšmeta funkcionālo lietderību, kā arī ņemot vērā to, ka iepirkuma gaitā 
par iepirkumā norādīto priekšmetu netika saņemti ieinteresēto piegādātāju jautāju-
mi, tika nolemts, ka pretendenta Personu apvienības SIA „TOMUS” un SIA „Vertex 
projekti” piedāvājums ir uzskatāms par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām.

[2] Personu apvienībai SIA „TOMUS”, reģ. Nr. 40003993674, un SIA „Vertex pro-
jekti”, reģ. Nr. 40003842450, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam ir visze-
mākā cena. Pretendentam Personu apvienībai SIA „TOMUS”, reģ. Nr. 40003993674, 
un SIA „Vertex projekti”, reģ. Nr. 40003842450, nav konstatēti Publisko iepirkumu 
likuma 8.2 panta izslēgšanas nosacījumi.

2. Iepirkuma procedūra „TERITORIJAS PĀRBŪVE PIE MĀJĀM STRĒL-
NIEKU IELĀ 1, SAURIEŠOS, STOPIņU NOVADĀ”, identifikācijas Nr. SND 
2016/33 (8.2).

Iepirkumā tika iesniegti 4 (četri) piedāvājumi:

Nr. p.k. Juridiskās pers. nosaukums piedāvātā cena eUR bez pVN 
SIA „V SERVICE” 53 914,13
SIA „AUTOCEĻI” 59 762,91

SIA „RIBETONS CEĻI” 86 210,64
SIA „ASFABALT” 59 832,97

Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2016. gada 7. septembrī nolēma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „TERITORIJAS PĀRBŪVE PIE 

MĀJĀM STRĒLNIEKU IELĀ 1, SAURIEŠOS, STOPIņU NOVADĀ”, identifikā-
cijas Nr. SND 2016/33 (8.2), piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA „V SERVICE”, reģ. 
Nr. 40003920717, ar piedāvāto cenu EUR 53 914,13 bez PVN.

Pamatojums: 
[1] Izvērtējot pretendenta SIA „V SERVICE”, reģ. Nr. 40003920717, iepirkuma 

piedāvājumu, sniegtos skaidrojumus un informāciju, izvērtējot piedāvātā priekšme-
ta funkcionālo lietderību, tika nolemts, ka pretendenta SIA „V SERVICE”, reģ. Nr. 
40003920717,  piedāvājums ir uzskatāms par atbilstošu iepirkuma nolikuma pra-
sībām.

[2] SIA „V SERVICE”, reģ. Nr. 40003920717, piedāvājums atbilst nolikuma prasī-
bām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA „V SERVICE”, reģ. Nr. 40003920717, 
nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta izslēgšanas nosacījumi.

3. Iepirkuma procedūra „DAKTERMUIžAS IELAS, UPESLEJĀS, STOPI-
ņU NOVADĀ, PĀRBŪVE, I KĀRTA”, identifikācijas Nr. SND 2016/32 (8.2).

Iepirkumā tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums:
Nr. p.k. Juridiskās pers. nosaukums piedāvātā cena eUR bez pVN 

SIA „V SERVICE” 168 469,54
Pamatojums, ka iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības ir samērīgas un objektīvas:
SIA „V SERVICE”, reģ. Nr. 40003920717, vienīgā ir iesniegusi piedāvājumu iepir-

kuma procedūras – „DAKTERMUIžAS IELAS, UPESLEJĀS, STOPIņU NOVA-
DĀ, PĀRBŪVE, I KĀRTA”, identifikācijas Nr. SND 2016/32 (8.2) (turpmāk tekstā –  
Iepirkuma procedūra), ietvaros. Iepirkuma komisijai ir jāizvērtē, vai pasūtītājam nav 
jāpārtrauc iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56. panta 
septīto daļu. 

Publisko iepirkumu likuma 56. panta septītajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja 
tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par 
līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs sagatavo un ietver ie-
pirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases 
prasības ir objektīvas un samērīgas. 

IZVIRZĪTO PRASĪBU PAMATOJUMS
Noli-
kuma 

punkts
Atlases prasība Pamatojums

1.6.3.

pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas 
sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums eUR 3360,00 (trīs tūkstoši 
trīs simti sešdesmit euro un nulle centu)  apmērā.

pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši publisko 
iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – piL) 
52. panta noteikumiem, samērīgi nosakot 
nodrošinājuma veidu, apmēru un termiņu. 
piedāvājuma nodrošinājuma apmērs noteikts 
atbilstoši piL 52. panta otrajai daļai, kas ir 
samērīgs, nepārkāpjot 2% (divu) procentu 
robežu no paredzamās līgumcenas.

1.10.2.
pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts komercreģistrā 
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LR Valsts 
ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājiem vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši publisko 
iepirkumu likuma noteikumiem.

1.10.3. pretendents uz iepirkuma līguma slēgšanas brīdi ir reģistrēts Latvijas 
Republikas būvkomersantu reģistrā.

pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši publisko 
iepirkumu likuma noteikumiem.

2.1.4.

pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums iepirkuma priekšmeta izpildē (Būv-
komersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā bez apakš-
uzņēmējiem) par pretendenta darbību iepriekšējo trīs gadu laikā (pretendentiem, kas 
dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trijiem gadiem – gada finanšu 
vidējais apgrozījums nostrādātajā laika periodā) ir vismaz trīs reizes lielāks nekā pre
tendenta piedāvātā kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – pVN). 
pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls, un pretendenta kopējais likviditātes koefi
cients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) 2015. gada 31. decembrī nav mazāks 
par 1,0.

pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši publisko 
iepirkumu likuma noteikumiem. 
 

2.1.5.

pretendentam uzvaras un iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā jāiesniedz 
kredītiestādes izsniegta darbu izpildes garantija 10% (desmit procenti) apmērā 
no iepirkuma līguma summas (no pretendenta piedāvātās līgumcenas ar 
pVN), nodrošinot garantijas spēkā esamību uz visu līgumā paredzēto darbu 
veikšanas laiku. Un tā ir neatņemama sastāvdaļa pretendenta tehniskajam un 
finanšu piedāvājumam. 

Minētās prasības ir noteiktas samērīgi ar 
iepirkuma priekšmetu.
pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši publisko 
iepirkumu likuma noteikumiem.

pretendentam uzvaras un iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā jāiesniedz 
kredītiestādes izsniegta garantijas laika garantija 10% (desmit procenti) 
apmērā no iepirkuma līguma summas (no pretendenta piedāvātās līgumcenas 
ar pVN), nodrošinot garantijas spēkā esamību visu garantijas laiku, proti, vismaz 
5 (pieci) gadi. Un tā ir neatņemama sastāvdaļa pretendenta tehniskajam un 
finanšu piedāvājumam.

Minētās prasības ir noteiktas samērīgi ar 
iepirkuma priekšmetu.

pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši publisko 
iepirkumu likuma noteikumiem. 

pretendentam pēdējo piecu gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) 
ir līdzīga rakstura (līdzīga rakstura darbi ir atbilstoši šī iepirkuma uzdevumā 
paredzētajiem uzdevumiem) un līdzīga apjoma (pēc plānotā šī iepirkuma darbu 
summas) pieredze darbu veikšanā, t.i., pretendents ir kvalitatīvi izpildījis vismaz 
3 (trīs) pasūtījuma līgumus, kur katra līguma ietvaros veiktie darbi ir vismaz šī 
iepirkuma darbu summas apmērā (pretendenta piedāvātās summas apmērā).

Minētās prasības ir noteiktas samērīgi ar 
iepirkuma priekšmetu.
pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši publisko 
iepirkumu likuma noteikumiem. 

pretendenta rīcībā, īpašumā vai patapinājumā, nomā ir pieejami pretendentam 
līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamie tehniskie resursi – 
būvniecības tehnika un iekārtas.

Minētās prasības ir noteiktas samērīgi ar 
iepirkuma priekšmetu.
pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši publisko 
iepirkumu likuma noteikumiem. 

pretendents var nodrošināt tādu vadošā personāla piesaistīšanu pakalpojuma 
sniegšanā, kuriem ir pozitīva pieredze satura un apjoma ziņā līdzvērtīgu pakal
pojumu sniegšanā (vismaz trīs līdzvērtīgi pakalpojumi) iepriekšējos 5 (piecos) 
gados līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Vadošā personāla  izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju (attiecīgie darbu izpildei nepieciešamie būvprakses 
sertifikāti) apliecina attiecīgi dokumenti.
Ceļu būvdarbu vadīšanā un/vai būvuzraudzībā:
ir sertificēta persona ceļu izbūves darbu vadīšanas jomā, un iepriekšējos 5 
(piecos) gados ir guvis pieredzi vismaz 3 (trīs) teritoriju būvdarbu vadīšanā kā 
atbildīgais būvdarbu vadītājs. 
Darba aizsardzības koordinators atbilst Ministru kabineta 2003. gada 5. 
februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 

punktā noteiktajām prasībām.

Minētās prasības ir noteiktas samērīgi ar 
iepirkuma priekšmetu.
pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši publisko 
iepirkumu likuma noteikumiem. 

pretendentam tā uzvaras un iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā uz sava rēķi
na, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „No
teikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu”, ir jāveic Civiltiesiskā atbildības apdrošināšana gan uzņēmumam, 
gan būvspeciālistam (galvenajam būvdarbu vadītājam), papildus nodrošinot būv
niecības risku apdrošināšanu. būvuzņēmēja Civiltiesiskās atbildības apdrošināša
nas apdrošinājuma un būvniecības risku apdrošināšanas apdrošinājuma summa 
(katram apdrošināšanas līgumam) ir vienāda vai lielāka par iepirkuma līguma sum
mu, tām būs jābūt spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku, un tām būs norāde, 
ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
atlīdzība un būvniecības risku apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta tieši pasū
tītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai. būvspeciālistam  (galvenajam 
būvdarbu vadītājam) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas apdrošinājuma sum
ma ir 10% vērtībā no iepirkuma līguma summas.

Minētās prasības ir noteiktas samērīgi ar 
iepirkuma priekšmetu.
pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši publisko 
iepirkumu likuma noteikumiem. 
pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši Ministru 
kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem 
Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un 
būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu”.

Iepirkumu komisijas ziņojums

Papildus Iepirkumu komisija secina, 
ka ieinteresētie piegādātāji nav izmanto-
juši Publisko iepirkumu likuma 83. panta 
pirmajā daļā noteiktās tiesības – iesniegt 
iesniegumu par iepirkuma procedūras 
dokumentācijā noteiktajām pretendentu 
atlases prasībām, kas pamatoti liek secināt, 
ka pasūtītāja izvirzītās prasības ir bijušas 
objektīvas un samērīgas.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
37. panta otro daļu pasūtītājs var noteikt 
minimālo atbilstības līmeni šā likuma 41. 
un 42. pantā minētajām prasībām; prasību 
apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju 
līmeni konkrētā līguma izpildei nosaka 
samērīgi līguma priekšmetam. Atbilstoši 
Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās 
daļas 2. punktam piegādātāja tehniskās un 
profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu, 
piegādes vai pakalpojuma raksturam, kvan-
titātei un svarīguma pakāpei var apliecināt 
ar informāciju par būtiskākajām veiktajām 
piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem 
ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, no-
rādot summas, laiku un saņēmējus (pub-
liskas vai privātas personas). Informācijai 
pievieno pircēja atsauksmes vai piegādātāja 
apliecinājumus. 

Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības 
biroja 2014. gada 3. janvāra lēmumu Nr. 
4-1.2/13-425 pasūtītājs attiecībā uz pie-
gādātāja tehniskajām un profesionālajām 
spējām, tajā skaitā piegādātāja piedāvāto 
personālu, ir tiesīgs iepirkuma procedūras 
dokumentos izvirzīt attiecīgas prasības 

pretendentiem, vadoties, piemēram, no 
iepirkuma priekšmeta apjoma, paredza-
mās līgumcenas, iepirkuma priekšmeta 
sarežģītības pakāpes un citiem faktoriem, 
kas katrā konkrētā gadījumā ir uzskatāmi 
par būtiskiem, lai nodrošinātu gan pie-
tiekamu piegādātāju loku, gan maksimāli 
samazinātu savu risku. Pasūtītājam pirms 
iepirkuma līguma noslēgšanas ir jāgūst 
pārliecība, ka pretendents būs spējīgs at-
tiecīgos darbus veikt, ko cita starpā var 
apliecināt ar pieredzi līdzvērtīgu darbu 
veikšanā. 

Papildus minētajam Iepirkumu uzrau-
dzības birojs 2013. gada 15. maija lēmumā 
Nr. 4-1.2/13-169 norāda, ka iepriekš reali-
zēto projektu skaits (pieredzes apjoms) rak-
sturo piegādātāja pieredzi, savukārt prasībai 
par iepriekšējo līdzvērtīgo pieredzi kā tādai 
ir leģitīms mērķis. Iesniegumu izskatīšanas 
komisijas ieskatā arī gadījumā, ja piegādā-
tājs vai tā piesaistītie speciālisti ir veikuši 
viena līdzvērtīga projekta realizāciju, tas 
norāda uz šī piegādātāja un tā piedāvāto 
speciālistu spējām attiecīgo pakalpojumu 
sniegšanā, tomēr vienlaikus Iesniegumu 
izskatīšanas komisija uzskata, ka tikai viena 
līdzvērtīga pakalpojuma sniegšana var ne-
liecināt par noteiktu pieredzi, t.sk. projek-
tos, kas aptver dažādas situācijas, tādējādi 
atkarībā no konkrētā iepirkuma specifikas 
pasūtītājam ir tiesības izvirzīt prasības at-
tiecībā uz vairāku projektu realizāciju, lai 
apliecinātu piegādātāja un tā piesaistīto 
speciālistu profesionālās spējas, tas ir, šāds 

līdzvērtīgu projektu skaits norāda, ka pie-
gādātājs ir spējīgs veikt šādus projektus un 
ka tam ir iegūtas līdzvērtīgas iemaņas attie-
cīgajā jomā. Līdz ar to Iepirkumu komisija 
secina, ka līdzvērtīgs pakalpojums būtu 
tāds, kurā tehniskā projekta izstrāde veikta, 
kuras raksturlielumi ir līdzīgi iepirkuma 
priekšmetam.

Stopiņu novada domes Iepirkumu ko-
misija 2016. gada 8. septembrī nolēma:

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 
procedūrā „DAKTERMUIžAS IELAS, 
UPESLEJĀS, STOPIņU NOVADĀ, PĀR-
BŪVE, I KĀRTA”, identifikācijas Nr. SND 
2016/32 (8.2), piešķirt un par uzvarētāju at-
zīt SIA „V SERVICE”, reģ. Nr. 40003920717, 
ar piedāvāto cenu EUR 168  469,54 bez 
PVN.

Pamatojums: 
[1] Izvērtējot pretendenta SIA „V SER-

VICE”, reģ. Nr. 40003920717, iepirkuma 
piedāvājumu, sniegtos skaidrojumus un 
informāciju, izvērtējot piedāvātā priekš-
meta funkcionālo lietderību, tika nolemts, 
ka pretendenta SIA „V SERVICE”, reģ. Nr. 
40003920717,  piedāvājums ir uzskatāms 
par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasī-
bām.

[2] SIA „V SERVICE”, reģ. Nr. 
40003920717, piedāvājums atbilst noli-
kuma prasībām, tam ir viszemākā cena. 
Pretendentam SIA „V SERVICE”, reģ. Nr. 
40003920717, nav konstatēti Publisko ie-
pirkumu likuma 8.2 panta izslēgšanas no-
sacījumi.

Informē pašvaldības policija

Septembrī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 146 notikumiem. 
• Sastādīti 27 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu 
sastādīti 4 administratīvo pārkāpumu protokoli–lēmumi.
• Izskatīti 3 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 6 personas  alkohola reibumā un 
bez noteiktas dzīvesvietas.
• Nodots Ceļu policijai autovadītājs, kas savu spēkratu vadīja alkohola rei-
bumā.
Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas 
materiālus

Fiksētie pārkāpumi septembrī
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Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” prasībām Minis-
tru kabinets 2016. gada 31. augustā 
pieņēma un 1. septembrī oficiāla-
jā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 
publicēja rīkojumu Nr. 486 „Par 
elektrotīklu pārvades savienojuma 
„Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV 
starpsavienojums” pārbūvei un jaun-
būvei paredzētās darbības akceptu”, 
ar kuru pieņēma lēmumu akceptēt 
elektropārvades tīklu savienojuma 
jeb „Igaunijas–Latvijas trešā 330 kV 
starpsavienojuma” pārbūvei un jaun-
būvei paredzēto darbību, nosakot pa-
redzētās darbības vietu (elektrolīnijas 
trases izvietojumu) atbilstoši ietek-
mes uz vidi novērtējuma procedūras 
„Igaunijas–Latvijas trešais elektro-
pārvades tīkla starpsavienojums no 
Sindi (Kilingi-Nemme) Igaunijā līdz 
Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšsta-
cijām Latvijā” ietvaros izstrādātā zi-
ņojuma 1. alternatīvai ar 1.2. M, 1B, 
1B’ modifikācijām un paralēli plāno-
tajai autoceļa E22 trasei.

Paredzētās darbības nosaukums: 
elektrotīklu pārvades savienojuma 
„Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV 
starpsavienojums” pārbūve un jaun-
būve.

Ierosinātājs: akciju sabiedrība 
„Latvijas elektriskie tīkli”, reģistrāci-
jas Nr. 40103379313; akciju sabiedrī-
ba „Augstsprieguma tīkls”, reģistrāci-
jas Nr.40003575567.

Paredzētās darbības vieta: Rū-
jienas, Mazsalacas, Alojas, Limbažu, 
Sējas, Garkalnes, Stopiņu, Inčukalna, 
Ropažu, Salaspils un Burtnieku no-
vada teritorija.

Datums, kad pieņemts Ministru 
kabineta rīkojums par paredzētās 
darbības akceptu: 2016. gada 31. au-
gustā pieņēma un 1. septembrī pub-
licēja oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” Ministru kabineta rīkoju-
mu Nr. 486 „Par elektrotīklu pārva-
des savienojuma „Igaunijas–Latvijas 
trešais 330 kV starpsavienojums” 
pārbūvei un jaunbūvei paredzētās 
darbības akceptu”.

Ministru kabineta rīkojuma ap-
raksts: 

Projekta ietvaros plānots izbūvēt 
330 kV gaisvadu augstsprieguma 
elektrolīniju Latvijas un Igaunijas 
teritorijā aptuveni 210 km garumā 

starp 330 kV apakšstacijām Kilin-
gi–Nemme Igaunijā un Rīgas TEC-2 
Latvijā. Latvijā tas iedalās trīs pos-
mos – posmā TEC-2–Saulkrasti, 
virzot līniju pa jaunu trasi vienā 
koridorā ar „Rail Baltica” trasi, pos-
mā Saulkrasti–Rūjiena, pārbūvējot 
esošās 110 kV līnijas šajā trasē, bet 
posmā Rūjiena–Latvijas un Igaunijas 
robeža, virzot līniju pa jaunu trasi.

„Igaunijas–Latvijas trešo 330 kV 
starpsavienojumu” ir paredzēts īs-
tenot atbilstoši ietekmes uz vidi no-
vērtējuma procedūras „Igaunijas–
Latvijas trešais elektropārvades tīkla 
starpsavienojums no Sindi (Kilingi-
Nemme) Igaunijā līdz Salaspils (vai 
Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā” 
ietvaros izstrādātajam novērtējumam 
un Vides pārraudzības valsts biroja 
2016. gada 10. jūnija atzinumam Nr. 
7, jo īpaši ņemot vērā prasības attie-
cībā uz norādītajiem ietekmes uz vidi 
samazinošajiem pasākumiem. Šis risi-
nājums ir piemērotākais no pārvades 
tīkla attīstības un drošuma perspek-
tīvām, optimāls no ietekmes uz vidi 
aspekta, ar viszemākajām plānotām 
izbūves izmaksām un ar vismazāko 
ietekmēto īpašumu skaitu.

Ministru kabineta lēmuma pa-
matojums: 

Likuma „Par ietekmes uz vidi no-
vērtējumu” 22. panta pirmā, otrā, 
ceturtā un sestā daļa. Enerģētikas 
likuma 24.1 pants. Administratīvā 
procesa likuma 65. panta trešā daļa, 
66. panta pirmā daļa, 68. panta pirmā 
daļa. Latvijas Republikas Satversmes 
115. pants. 

Informācija par sabiedriskās ap-
spriešanas procesu: 

Paredzētās darbības sākotnējā 
sabiedriskā apspriešana notika no 
2012. gada 21. novembra līdz 2015. 
gada 11. martam, un sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes organizētas 
visu novadu pašvaldībās, kuras šķēr-
so „Igaunijas–Latvijas trešais 330 
kV starpsavienojums”. Pēc sākotnē-
jās sabiedriskās apspriešanas Vides 
pārraudzības valsts birojs izsniedza 
ietekmes uz vidi novērtējuma prog-
rammu un tās grozījumus „Igauni-
jas–Latvijas trešā elektropārvades 
tīkla starpsavienojuma no Sindi  
(Kilingi-Nemme) Igaunijā līdz Salas-

pils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām 
Latvijā”.

Paredzētās darbības ietekmes 
uz vidi novērtējuma ziņojuma sa-
biedriskā apspriešana norisinājās 
no 2015.  gada 20.  novembra līdz 
2016. gada 26.  janvārim. Informāci-
ja par ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojuma sabiedriskās apspriešanas 
laikā saņemtajiem valsts institūciju, 
pašvaldību, juridisko un privāto per-
sonu iesniegumiem, tajos izteikta-
jiem viedokļiem, priekšlikumiem un 
iebildumiem ir ietverta ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojuma 5.2.  no-
daļas 5.2.1.–5.2.3.  tabulā. Pēc sa-
biedriskās apspriešanas tika izvērtēti 
saņemtie priekšlikumi un 2016. gada 
16.  februārī papildinātais ziņojums 
iesniegts Vides pārvaldes valsts bi-
rojam atzinuma sniegšanai. Pamato-
joties uz saņemtajiem Vides pārrau-
dzības valsts biroja un citu institūciju 
viedokļiem par paredzētās darbības 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņoju-
mu, tika izstrādāta aktuālā Ietekmes 
uz vidi novērtējuma ziņojuma redak-
cija, kas Vides pārraudzības valsts bi-
rojam iesniegta 2016. gada 22. aprīlī.

Pasākumi, kas tiks veikti, lai no-
vērstu vai samazinātu nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi:

Lai novērstu un samazinātu ne-
labvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti 
pasākumi saskaņā ar paredzētās dar-
bības ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu un Vides pārraudzības 
valsts biroja 2016. gada 10.  jūnija at-
zinumu Nr. 7 „Par elektropārvades 
tīklu savienojuma „Igaunijas–Latvijas 
trešais elektropārvades tīkla starpsa-
vienojums no Sindi (Kilingi-Nemme) 
Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-
2) apakšstacijām Latvijā” ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumu”.

Laiks un vieta, kur sabiedrība 
var iegūt informāciju par pieņem-
to paredzētās darbības akceptu 
un iepazīties ar dokumentiem: LR 
Ekonomikas ministrijā darba laikā, 
Brīvības ielā 55, 506. kab., iepriekš 
sazinoties un precizējot laiku pa tāl-
runi: 67013232.

Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” prasībām Ministru kabi-
nets 2016. gada 9. augustā pieņēma un 
25. augustā oficiālajā izdevumā „Lat-
vijas Vēstnesis” publicēja rīkojumu Nr. 
467 „Par Eiropas standarta platuma 
publiskās lietošanas dzelzceļa infra-
struktūras līnijas „Rail Baltica” būvnie-
cībai paredzētās darbības akceptu”, ar 
kuru pieņēma lēmumu akceptēt Eiro-
pas standarta platuma publiskās lieto-
šanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas 
„Rail Baltica” būvniecībai paredzēto 
darbību, nosakot paredzētās darbības 
vietu (dzelzceļa līnijas trases izvietoju-
mu) Latvijas teritorijā šādos posmos: 
Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-3, 
B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, A4-2, 
A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, A5-4, 
A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, C3, A5-
11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, A8 un Lie-
tuvas robeža (saskaņā ar šā rīkojuma 
pielikumu).

Paredzētās darbības nosaukums: 
Eiropas standarta platuma publiskās lie-
tošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas 
„Rail Baltica” būvniecības paredzētās 
darbības akcepts.

Ierosinātājs: Satiksmes ministrija, 
reģistrācijas Nr. 90000088687.

Paredzētās darbības vieta: Salac-
grīvas novads, Limbažu novads, Sējas 
novads, Inčukalna novads, Ropažu 
novads, Garkalnes novads, Stopiņu no-
vads, Salaspils novads, Ķekavas novads, 
Iecavas novads, Bauskas novads, Baldo-
nes novads, Mārupes novads, Olaines 
novads un Rīga.

Datums, kad pieņemts Ministru 
kabineta rīkojums par paredzētās 
darbības akceptu: 2016. gada 9. au-
gustā pieņēma un 25. augustā publicēja 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 467 
„Par Eiropas standarta platuma publis-
kās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
līnijas „Rail Baltica” būvniecībai pare-
dzētās darbības akceptu”.

Ministru kabineta rīkojuma ap-
raksts: Ar Ministru kabineta rīkojumu 
Nr. 467 „Par Eiropas standarta platuma 
publiskās lietošanas dzelzceļa infra-
struktūras līnijas „Rail Baltica” būv-
niecībai paredzētās darbības akceptu” 
Ministru kabinets pieņēma lēmumu ak-
ceptēt Eiropas standarta platuma pub-
liskās lietošanas dzelzceļa infrastruk-
tūras līnijas „Rail Baltica” būvniecībai 
paredzēto darbību, nosakot paredzētās 
darbības vietu (dzelzceļa līnijas trases 
izvietojumu) Latvijas teritorijā šādos 
posmos: Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-
2, B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, 
A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, 
A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, 
C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, A8 
un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā rīko-
juma pielikumu).

Ministru kabineta lēmuma pama-
tojums: Likums „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 22. panta pirmā, otrā, 
ceturtā un sestā daļa. Dzelzceļa likuma 
22.1 pants. 

Informācija par sabiedriskās ap-
spriešanas procesu: Paredzētās darbī-
bas sākotnējā sabiedriskā apspriešana 
notika no 2015. gada 13. februāra līdz 
15. martam, un sabiedriskās apsprie-
šanas sanāksmes organizētas visu no-
vadu pašvaldībās, kuras šķērso „Rail 
Baltica”. Pēc sākotnējās sabiedriskās 
apspriešanas Vides pārraudzības valsts 
birojs 2015. gada 11. maijā izsniedza 
programmu „Programma ietekmes uz 
vidi novērtējumam Eiropas standarta 
platuma publiskās lietošanas dzelzce-
ļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” 
būvniecībai” .

Izvērtējot Ietekmes uz vidi novērtē-
juma sākotnējās sabiedriskās apsprie-
šanas laikā iesniegtos priekšlikumus, 
kā arī sadarbojoties ar pašvaldībām, 
iedzīvotāju interešu grupām un citām 
ieinteresētajām pusēm, tika izstrādātas 
papildu alternatīvas „Rail Baltica” trases 
novietojumam Salacgrīvas, Limbažu un 
Mārupes novadā (C3, C4 un C5 alter-
natīvas).

Papildu alternatīvu sākotnējā sabied-
riskā apspriešana noritēja no 2015. gada 
4. septembra līdz 24. septembrim.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma sabiedriskā ap-
spriešana norisinājās no 2015. gada 11. 
novembra līdz 11. decembrim.

Pēc sabiedriskās apspriešanas tika 
izvērtēti saņemtie priekšlikumi, un 
2015. gada 23. decembrī papildinātais 
ziņojums tika iesniegts Vides pārvaldes 
valsts birojam atzinuma sniegšanai. 

Pamatojoties uz saņemtajiem Vi-
des pārraudzības valsts biroja un citu 
institūciju viedokļiem par Paredzētās 
darbības ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu, tika izstrādāta aktuālā Ie-
tekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 
redakcija, kas Vides pārraudzības valsts 
birojam iesniegta 2016. gada 31. martā.

Pasākumi, kas tiks veikti, lai novēr-
stu vai samazinātu nelabvēlīgo ietek-
mi uz vidi:

Lai novērstu un samazinātu nelabvē-
līgo ietekmi uz vidi, tiks veikti pasākumi 
saskaņā ar paredzētās darbības ietekmes 
uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides 
pārraudzības valsts biroja 2016. gada 
3. maija atzinumu Nr.5 „Par Eiropas 
standarta platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail 
Baltica” būvniecības ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu”.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var 
iegūt informāciju par pieņemto pare-
dzētās darbības akceptu un iepazīties 
ar dokumentiem: LR Satiksmes minis-
trijā darba laikā, Gogoļa ielā 3, 506. kab., 
iepriekš sazinoties un precizējot laiku pa 
tālruni: 67028275

 20. septembrī Stopiņu novada dome parakstīja līgumu ar Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūru par iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda finansētā 
projektā „PROTI un DARI!”.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu 
iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 
īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts 
aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba sa-
mazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā.
Stopiņu pašvaldībai ir noteikts maksimālais jauniešu skaits 21, kā arī kopējais 
pieejamais finansējums 32 848,20 EUR, kas paredz viena programmas vadī-
tāja un līdz divu jauniešu mentoru iesaisti. Projektā atbalstāmo darbību īste-
nošanas laiks ir no līguma parakstīšanas dienas līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada projektu vadītāja

Informējam, ka Stopiņu novada dome, pamatojoties uz 
SIA „Latectus” iesniegumu, ir pieņēmusi lēmumu par de-
tālplānojuma īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņos (kura 
izstrāde bija atļauta ar Stopiņu novada domes 24.02.2016. 
sēdes lēmumu, protokols Nr.69.) pārtraukšanu. Detālplā-
nojums bija ierosināts, lai pamatotu zemes vienības sadali 
18 zemes vienībās. 

Pamatojoties uz īpašuma Cidoniju iela 47 īpašnieces 
iesniegumu, Stopiņu novada dome 14.09.2016 sēdē pie-
ņēma lēmumu, protokols Nr.82, „Par detālplānojuma 
„Saulīši” (1.z.g.), Dreiliņi, Stopiņu novads, (apstiprināta 
ar Stopiņu novada domes 11.05.2005. lēmumu, proto-
kols nr.6, saistošo noteikumu nr. 5/dp) izmaiņu izstrā-
des uzsākšanu nekustamā īpašuma Cidoniju iela 47, 
Dreiliņi, Stopiņu novads (zemes vienības kadastra apz. 
80960021207) daļā.”

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes vie-
nības Cidoniju iela 47 plānoto (atļauto) izmantošanu un 
pamatot savrupmāju apbūvi, paredzot nepieciešamo ielu 
tīklu un inženiertehniskās apgādes tīklus, plānojot zemes 
vienības sadali 5 apbūvei paredzētās zemes vienībās. 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja – īpašuma Cido-
niju iela 47 īpašniece.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada do-
mes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 
27757382, tālr. 67910546, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplāno-
juma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: 
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-
pasts: novada.dome@stopini.lv).

28. septembra domes sēdē tika nolemts: atcelt saistošos noteikumus Nr. 9/16 „Kārtība, kādā Stopiņu novada pašvaldībā 
tiek organizēta ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšana un pieņemšana dāvinājumā”. Apstiprināt Stopiņu 
novada domes iekšējos noteikumus „Kārtība, kādā Stopiņu novada pašvaldībā tiek organizēta ceļu uzturēšanai 
nepieciešamās zemes atsavināšana un pieņemšana dāvinājumā”.

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Paziņojums par elektrotīklu pārvades savienojuma „Igaunijas–Latvijas trešais 330 
kV starpsavienojums” pārbūvei un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumam CIDONIJU IELA 47, Dreiliņi, 
Stopiņu novads (zemes vienības kadastra apz. 80960021207).

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail 
Baltica” būvniecībai paredzētās darbības akceptu
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24. septembrī dienas centri 
„Cekule” un „Saurieši” 50 da-
lībnieku sastāvā devāmies 
ekskursijā uz Latgali. Ar in-
teresi apskatījām Latgales 
Mākslas un amatniecības 
centru, gleznu izstādi, Līvānu 
Stikla muzeja eksponātus.

Visiem ļoti patika Preiļu Leļļu 
muzeja unikālās lelles, un pār-
ģērbjoties ekskursijas dalībnieki 
iejutās karaļa galma personāžu 
lomās, katram bija sava fotosesi-
ja.

Apmeklējot z/s „Kalni”, uz-
zinājām, kā audzē  ogas, ķiršus 
un citus augļus, kā darina mā-
jas vīnu. Apskatot skaisto dārzu, 
iejutāmies pasaku pasaulē, kur 
mūs pavadīja skaistā Feja. Nogar-
šojām dažādu ogu marmelādi, un 
bija iespēja saimniecībā ražoto 
produkciju arī nopirkt.

Ceļu turpinājām uz Aglonas 
baziliku un Karaļkalnu. Ekskur-

sijas dalībnieki bija pārsteigti par 
Karaļkalna koka figūrām, iekopto 
parku un cilvēku brīvprātīgi iegul-
dīto darbu. Ekskursiju noslēdzām 
ar Aglonas Maizes muzeju, kur re-
dzējām maizes tapšanas procesu, 
padzērāmies stipruma zāļu tēju 
un nobaudījām garšīgo ābolmaizi. 
Kaut arī nogurām, taču kopā pa-
vadījām jaukus brīžus.

Rudens bija ceļojumu ražīgs, 
un dienas centrs „Saurieši” bija 
arī kopīgā ekskursijā atjaunotajā 
delfinārijā Lietuvā. Delfīni sagā-
dāja patīkamus pārsteigumus gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. 

Gandrīz visi pirmo reizi vie-
sojās dinozauru parkā – „DINO 
Parkas Radailiu”.  Parkā apska-
tījām 37 dinozaurus, no kuriem 
lielākais ir 12 metru augsts. Bērni 
un jaunieši izmantoja iespēju iz-
klaidēties rotaļu laukumos, karu-
seļos, batutos u.c.

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas centra vadītāja

18. septembrī Ulbrokā pulcējās retro motociklu īpašnieki. 
Dažāda vecuma, izmēra un dažādu ražotāju spēkrati pierūcināja Ulbro-

kas ciemu. Interesenti klātienē varēja apskatīt motociklus un iztaujāt to īpaš-
niekus par interesējošiem jautājumiem. 

• pasākuma fotogalerija Stopiņu novada mājas lapā: http://stopini.
lv/lv/galerijas/retro-motociklu-parade-ulbroka-340

18. septembrī Ulbrokā notika florbola turnīrs jauniešiem. Pie-
dalījās sešas komandas divās vecuma grupās. Apsveicam uzva-
rētājus!

• 8. oktobrī veselīga un aktīva nū-
jošana Siguldā! Izbraukšana no 
Stopiņu novada policijas ēkas plkst. 
9.00. Siguldā starts plkst. 10.00. Sī-
kāka informācija un pieteikšanās 
pa tālr. 28373398, Ulbrokas dienas 
centra vadītāja A. Višķere.
• 28. oktobrī plkst. 19.00 Ulbro-
kas sporta kompleksā Stopiņu 
novada atklātais čempionāts kār-
šu spēlē „Zolīte”. Pieteikšanās pie 
A.Vaičulena pa tālr. 28711252.

ULBROKAS SPORTA 
KOMPLEKSĀ
8. oktobrī plkst. 12.00 Latvijas 
čempionāta mājas spēle hand-
bolā 1. līga, vīrieši, Ulbrokas SK-
ONSC/HK „Ogre”.
• 8. oktobrī plkst. 14.00 Latvijas čem-
pionāta mājas spēle handbolā sievie-
tēm, Stopiņi NHK-Jēkabpils SS.
• 9. oktobrī plkst. 14.00 Latvijas 
florbola čempionāta mājas spēles 
florbolā, Ulbroka/„Triobet”-Ķe-

kava „Bulldogs”.
• 12.  oktobrī plkst. 20.15 Latvi-
jas čempionāta dubultamatieru 
līgas mājas spēle basketbolā, Sto-
piņi-LVM.
• 22. oktobrī plkst. 12.00 Latvi-
jas čempionāta mājas spēle hand-
bolā 1. līga, vīrieši, Ulbrokas SK-
RTU Seniori.
• 22. oktobrī plkst. 14.00 Latvi-
jas čempionāta mājas spēle hand-
bolā sievietēm, Stopiņi NHK-SK 
„Latgols”.
• 23. oktobrī plkst. 14.00 Lat-
vijas florbola čempionāta mājas 
spēles florbolā, Ulbroka/„Triobet”-
„Lekrings”.
• 25. oktobrī plkst. 20.30 Latvi-
jas čempionāta mājas spēle hand-
bolā 1. līga, vīrieši, Ulbrokas SK-
Skrīveri/Aizkraukle.
• 26. oktobrī plkst. 20.15  Lat-
vijas čempionāta dubultamatie-
ru līgas mājas spēle basketbolā 
„Stopiņi”-C4.

Cekules un Sauriešu dienas centra rudens ekskursijas

Sportojām septembrīSporta pasākumi oktobrī

Sporta diena 
Upeslejās
10. septembra saulainais rīts 
Upeslejās pulcēja sportot gri-
bētājus. Lielie un mazie spor-
totāji ar nepacietību gaidīja 
savus startus. 

Sacensības notika komandu discip-
līnās pieaugušajiem volejbolā un 
strītbolā, jauniešiem līdz 12 gadiem 
futbolā. Mazākie sportotāji sacen-
tās bērnu stafetē. Jānis Ķimenieks 
bija sagatavojis „gaisa takas” kokos. 
„Gaisa takās” un stafetē sacentās 
Upesleju sportiskākās ģimenes. 

Upesleju Sporta dienas rezul-
tāti:

„Gaisa taka” sadarbībā ar SIA 
„Rekta”: 1. vietā Petrovu ģimene, 
2. vietā Grigorevu ģimene, 3. vie-
tā Guļšinu ģimene.

Ģimeņu stafete: 1. vietā Pet-
rovu ģimene, 2. vietā Poķu ap-
vienotā ģimene, 3. vietā Mošānu 
ģimene.

Stafete 2–3 gadi, zēni: 1. vie-
tā Kirils Višņakovs; meitenes: 1. 
vietā Marta Zaharova, 2. vietā 
Kristīne Bankovska, 3. vietā Mar-
ta Zujāne.

Stafete 4–5 gadi, zēni: 1. vietā To-
mass Zaharovs, 2. vietā Klāvs Bērziņš, 

3. vietā Emīls Siliņš; meitenes: 1. vietā 
Adriāna Aleksāne, 2. vietā Dana Poķe, 
3. vietā Gabriēla Mošāne.

Stafete 6–7 gadi, zēni: 1. vie-
tā Jānis Siliņš; meitenes: 1. vietā 
Madara Petrova, 2. vietā Vanesa 
Reķe.

Paldies visiem dalībniekiem, ties-

nešiem un organizatoriem  par lie-
lisko pasākumu! Īpašs paldies Jānim 
Ķimeniekam par „gaisa taku” izbūvi!

• Sporta dienas fotogrāfijas:   
http://stopini.lv/lv/galerijas/
gimenu-sporta-diena-upesle-
jas-2016-337

Florbola turnīrs Ulbrokā

Retro motocikli Ulbrokā
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19. oktobrī Stopiņu novada pensionāru biedrība 
rīko ekskursiju uz 

MĀKSLAS MUZEJU UN GRĪZIŅKALNA PARKU.
izbraukšana no domes plkst. 9.00, tālāk citas pieturas.

pieteikties pa tālruni 26332071, Marga.

Stopiņu novada pensionāru un 
politiski represēto biedrība aicina uz 

Senioru dienai veltītu pasākumu
8. oktobrī plkst. 13.00 Ulbrokas kultūras namā.

transports: 12.15 – Dome, 12.25 – Saurieši, 12.45 – Upeslejas. 
kontakttālrunis 26332071, Marga.

STOPIņU NOVADA BĀRIņTIESA AICINA UZ 
AIZBILDņU APMĀCĪBU 1. NODARBĪBU 

BĀRIņTIESAS TELPĀS INSTITŪTA IELĀ 30, ULBROKĀ,
 2016. GADA 25. OKTOBRĪ PLKST. 14.00. 

Tēmas:   
• „Bērna ārpusģimenes aprūpes tiesiskais regulējums”; 
• „Valsts un pašvaldību institūciju kompetence aizbildnības 
jomā”; 
• „Aizbildņu tiesības un pienākumi”;
• „Sociālās garantijas bez vecāku gādības palikušiem bērniem”;
• „Bērna tiesību aizsardzība”. 

Valda Frīdenšteina, 
Stopiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.

No nedienām, no saltā dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS  
UN VIņU VECĀKUS!

Alisi, Gabrielu, Vladimiru, 
Domeniku, Frici. 

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt

kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,

Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
/A.Āre/

SVEICAM SEPTEMBRA JUBILĀRUS!

Tatjanu Kobzari, Inesi Maiju Misiku, Ļubovu Paukovu, 
Ģaļinu Šulti, Melāniju Kosarenoku, Leonardu Kozindu, 

Nikolaju Krišņovu, Ļubovu Kuļešovu, Lūciju Lauželi, 
Ausmu Regīnu Rudzišu, 

Gaļinu Šavšukovu, Monvīdu Pēteri Vīksnu, Modru Belovu, 
Anastasiju Šeršinu, Zentu Podāni.

Paņemu tevi aiz rokas 
Un tad cauri visām vasarām…

Un roka no tām
Tik mierīgi silta,

Ka piepilda ziemas ar vasarām.
/E.Bražis/

SVEICAM JAUNĀS ĢIMENES!  
2016. gada septembrī Stopiņu novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētas divas laulības un vienas Rožu kāzas.

Ulbrokas sporta komplekss 
sāk jauno sezonu un aicina 
novada iedzīvotājus aktīvi iz-
mantot plašo sportošanas ie-
spēju piedāvājumu.

Ulbrokas sporta komplekss ir uz-
sācis jauno sezonu un aicina pie-
vienoties ikvienu novada iedzī-
votāju aktīvi, veselīgi un sportiski 
pavadīt brīvo laiku.

Ulbrokas sporta kompleksā no-
vada iedzīvotājiem ir plašas iespējas 
izmantot ikvienam piemērotu spor-
tošanas veidu.  Piedāvājam plašas 
iespējas treniņiem āra stadionā – 
skriešanu, soļošanu un citas aktivitā-
tes, āra basketbola laukumu, futbola 
laukumu. Sporta kompleksā ir labi 
aprīkota trenažieru zāle, treniņus 
vada instruktors. Sporta kompleksā 
notiek treniņi komandu sporta vei-
dos – volejbolā, basketbolā, galda 
tenisā, aerobikā. Dažādas atpūtas un 
treniņu iespējas ir arī peldbaseinā.

Stopiņu novada vīriešu basket-
bola komanda aicina pievienoties 
komandai jaunus dalībniekus ve-
cumā no 18 gadiem. Treniņi notiek 
Ulbrokas sporta kompleksā – treš-
dienās plkst. 20.00–22.00 un svēt-
dienās plkst. 17.30–19.00.

Aicinām novada iedzīvotājus 
vecumā no 18 gadiem uz volejbo-
la treniņiem, kas notiek Ulbrokas 
sporta kompleksā pirmdienās un 
ceturtdienās no plkst. 20.30 līdz 
22.00. 

Pieteikšanās un plašāka infor-
mācija pie Aināra Vaičulena pa 
tālr. 28711252.

A.Vaičulens, Stopiņu novada 
sporta organizators

• Ar sporta kompleksa piedāvājumu 
var iepazīties: http://stopini.lv/lv/
sports/ulbrokas-sporta-komplekss 

Jauna sezona 
Ulborkas sporta 
kompleksā 
sākusies
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Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV-2130, Izdevējs: Stopiņu novada dome
Redaktore Anna Imbrate-Siliņa, tālr. 29831583, e-pasts: tevzemite@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.

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.

Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.

(N. Dzirkale.)

Izsakām līdzjūtību Tatjanas Petrovas, 
Olivera Veinberga, Raisas Koržeņevskas, 

Staņislava Kuzmina piederīgajiem.

Dienas centros oktobrī
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ

Otrdienās un piektdienās plkst. 
12.00 nūjošanas nodarbības.

Sestdienās plkst. 15.00–16.00 
radošās aktivitātes bērniem.

Ceturtdienās, 13., 20., 27. ok-
tobrī, plkst. 17.00 pirogrāfijas 
nodarbības. Latvju rakstu un citu 
dekoru iededzināšana uz koka 
dēlīšiem un fotogrāfiju noformē-
šana uz koka dēlīšiem, lakošana. 
Aicinām arī veidot savas ģimenes 
bildes. Fotogrāfijas izprintēsim 
dienas centrā un noformēsim.

No 17. līdz 23. oktobrim „Labo 
darbu nedēļa”. Aicinām visus pa-
veikt labu dabiņu – savāksim Līču 
„Ulubeles” dzīvnieku patversmei 
segas, drēbes, avīzes, dzīvnieku 
pārtiku. Lūdzam visus piebiedro-
ties šim labajam darbam un atnest 
uz dienas centru „Saurieši”.

29. oktobrī plkst. 14.00 aicinām 
visus uz atvadu pasākumu no brīv-
prātīgās jaunietes Džesikas Hime-
nesas Himenesas (Spānija), kura 
dienas centrā noslēdz savu darba 
gadu. Būs kopīga kafijas pauze, da-
žādas aktivitātes. 

Darbdienās un sestdienās pie-
augušajiem un jauniešiem lakatu 
aušana uz rāmja, izņemot pirm-
dienas.  

Sestdienās,  8., 15., 22. oktobrī, 
no plkst. 11.30 līdz 15.00 seminā-
ru cikls „Koučings – mans sabied-
rotais ikdienas dzīvē”. Nodarbības 
vada izaugsmes trenere Dace Sili-
ņa. Projektu finansē Stopiņu nova-
da dome.

LĪčU DIENAS CENTRĀ
8. oktobrī nūjojam Siguldā!
15. oktobrī no plkst. 14.00 ru-

dens sakopšanas darbi pie dienas 
centra „Līči”. Sagatavosim ziemai 
puķu dobes, apkopsim pavasarī 
pieliktos putnu būrīšus, vārīsim 
zupu un priecāsimies par rudens 
košumu.

Līdz 19. oktobrim akcija „Zoo-
zīļuks”. Ozolzīļu vākšanas akcija 
Rīgas Zooloģiskajam dārzam.

29. oktobrī plkst. 16.00 „Gard-
ēžu klubiņa” tikšanās. Degustē-
sim jūsu gatavotos rudens ražas 
gardumus; kopā gatavosim ķirbju 
biezzupu; runāsim visu „par un ap 
ēdienu”.

Pirmdienās plkst. 18.00 rado-
šās nodarbības bērniem.

Otrdienās plkst. 17.00 S t o -
piņu novada finansētā projekta 
radošās nodarbības „Atstarotāji ar 
latviešu ornamentu”.

Sestdienās plkst. 12.00–14.00 
nūjošanas nodarbības. Sākums un 
iesildīšanās pie dienas centra. 

Dienas centrā apmeklētājiem 
ikdienā ir iespēja ne tikai pieda-
līties dienas centra organizētajās 
aktivitātēs, bet arī pavadīt laiku, 
lasot jaunāko „Neatkarīgo Avīzi”, 
dažādus žurnālus, spēlējot novusu, 
galda tenisu, dažādas galda spēles.

Dienas centra lielākajiem noti-
kumiem var sekot līdzi arī https://
www.facebook.com/dc.lici/

 UPESLEJU 
DIENAS CENTRĀ

12., 19. oktobrī plkst. 18.00 Are-
sa Meridas vadībā zīmēsim un ap-
koposim iesāktās komiksu sērijas.

15. oktobrī plānojam ekskursiju 
uz piedzīvojumu parku „Aļaska” 
Tīnūžu novadā. Iespēja aktīvi at-
pūsties, izmēģināt spēkus dažādu 
šķēršļu pārvarēšanā. Iepriekšēja pie-
teikšanās dienas centrā.

18. oktobrī plkst. 16.00 muzikāla 
nodarbība bērniem un pusaudžiem 
ar Aresu Meridu.

19. oktobrī plkst. 16.00 pārrunas 
interesentiem „Veselība pašu rokās”. 
Vada Māra Ķimeniece.

22. oktobrī plkst. 15.00 Liepājas 
Leļļu teātra izrāde bērniem „Zaķi”. 
Ieeja uz pasākumu 2,00 EUR.

27. oktobrī plkst. 12.00 tikšanās 
un pieredzes apmaiņa ar Ropažu 
novada Kākciema dienas centra ak-
tīvistiem.

29. oktobrī brīvprātīgā Aresa 
Meridas pēdējā darba diena Upesle-
ju dienas centrā.

Iespēja individuāli pieteikties uz 
solodziedāšanas mākslas  nodarbī-
bām bērniem un jauniešiem. Skolo-
tājas tālr. 29392883

No 12. oktobra skatāma rokdar-
bu pulciņa pērļotāju darbu izstāde. 
Vadītāja Aleksandra Dobrjanska.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
Pirmdienās, trešdienās un 

piektdienās – sporta nodarbības 
pieaugušajiem (trenažieri, galda 
teniss, biljards, novuss).

8. un 22. oktobrī plkst. 12.00–
14.00 „Māmiņas virtuves noslēpu-
mi”. Māmiņas gatavos kopā ar bēr-
niem. 8. oktobrī gatavosim mājas 
pelmeņus; 22. oktobrī gatavosim 
saldo ruleti ar biezpienu un ievārī-
jumu.

11. un 13. oktobrī plkst. 16.00–
18.00 galda spēles.

25. un 27. oktobrī plkst. 16.30–
18.30 radošā darbnīca bērniem 
„Sapņu ķērāju gatavošana”.

29. oktobrī no plkst. 12.00 ga-
tavosimies Helovīnam. Dekorēsim 
dienas centra telpu, griezīsim ķirbjus.

31. oktobrī no plkst. 18.00 
Helovīna svētku pasākums. 

Košu ziedu, dziesmu klusu, / Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu / Kapu kalnā, māmulīt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ulbrokas vidusskolas 
4.a klases skolotājai Guntai Jaundalderei, māmiņu 

pavadot mūžībā.
Ulbrokas vidusskolas 4.a klases bērni un vecāki

Līdzjūtība

Mūžībā aizvadīti

kULtŪRAS pASĀkUMi oktobRĪ
7. oktobrī plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā Stopiņu novada akordeonistu ansambļa „Akcents” 
5 gadu jubilejas koncerts „Lai skan akordeons!”. koncerta viesi – Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas 
skolas absolventu ansamblis (vadītāja inta Saulīte). ieeja bez maksas.

15. oktobrī plkst. 17.00 Ulbrokas kultūras namā koru draudzības koncerts „Un būsim mēs kopā...”. 
piedalās: Stopiņu novada sieviešu koris „Madara” un draugi. ieeja bez maksas. 

21. oktobrī plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā Viktora Pizāna autorkoncerts „Novēlējums”. 
piedalās: UMMS jaunāko klašu vokālais ansamblis (vadītāja biruta Deruma), Jelgavas pilsētas pašvaldības 
iestādes „kultūra” senioru vokālais ansamblis „Vīzija” (vadītāja un koncertmeistare Liene Gaile), Mežciema 
pansionāta senioru vokālais ansamblis „Jautrie iemītnieki” (vadītāja ināra Mača), Stopiņu novada vokālais 
ansamblis „ievziedi” (vadītājs Andris Jansons) un Stopiņu novada vokālais ansamblis „Sagša” (vadītāja biruta 
Deruma). koncertmeistare inga Sarkane. ieeja bez maksas.

29. oktobrī plkst. 11.00 Ulbrokas kultūras namā un plkst. 15.00 Upesleju kultūras pasākumu 
zālē viesojas Liepājas Leļļu teātris ar izrādi bērniem „Kā zaķis par zaķi brauca”. ieeja uz pasākumu 
bērniem un pieaugušajiem: 2,00 eUR. trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu 
bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem – invalīdiem ieeja bez maksas! 
izrādes ilgums 45 min.

BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēka aicina uz kino stāsta vakaru „Viensētas „Akācijas” (1916 -2016) kultūrvēsturiskā 
atmiņa”. Video un atmiņu stāsts par Ulbrokas muižas kalēja Mārtiņa igala senajām amata prasmēm. 
Ceturtdien, 13. oktobrī, plkst. 18.15 LLU LTZ institūta Semināra telpa, 2. stāvs. pieteikšanās 
Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.

• Ulbrokas bibliotēkā literāri tematiska izstāde „Zem šalcošiem bērziem, zem dzeltenām lapām”, veltīta 
latviešu literārā romantisma pamatlicējam Jānim porukam – 145 (1871. gada 13. oktobris – 1911. gada  
25. jūnijs). 

• Sauriešu bibliotēkā izstāde „Lai darbs lasītājam būtu interesants, ir nepieciešamas trīs lietas – 
noslēpums, Pelnrušķīte un ļaunā pamāte” /M.Svīre/. Latviešu rakstniecei Mārai Svīrei – 80.

Sauriešu bibliotēkā skatāma izstāde „Patiesi stāsti par mums”. Dramaturgam un prozaiķim Harijam 
Gulbim – 90.

• 12. un 19. oktobrī Sauriešu bibliotēkā ciemosies Stopiņu pamatskolas pii sagatavošanas grupiņas 
„Zīļuki” un „taurenīši”, lai meklētu vietu, kur mīt pasakas.

LĀčPLĒŠA DIENAS UN VALSTS SVĒTKU 
PASĀKUMI NOVEMBRĪ

11. novembrī plkst. 18.30 Lāčplēša dienas atcerei veltīts lāpu gājiens no Stopiņu novada domes 
līdz Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas akmenim pie Ulbrokas vidusskolas. pulcēšanās gājienam pie 
Stopiņu novada domes. Ar lāpām gājiena dalībnieki tiks nodrošināti. 

Plkst. 19.00 Lāčplēša dienas atcerei veltīts svinīgs pasākums pie Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas 
akmens pie Ulbrokas vidusskolas.

17. novembrī plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts 
„Mana Latvija”, TLMS „Ulbroka” darbu izstāde un Stopiņu novada Goda pilsoņu sveikšana.  
pēc koncerta – muzikāls groziņu vakars. ieeja bez maksas! 

PAZIŅOJUMS PAR SANĀKSMI 
Stopiņu novada dome 2016. gada  
14. oktobrī plkst. 15.00 organizē sanāk
smi,  kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenta „Stopiņu novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotā redakci
ja” publiskās apspriešanas laikā saņemtie 
priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Sanāksmes norises vieta: Ulbrokas kultū
ras nams, institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu 
novads. 


