
“TĒVZEMĪTE“
PIEKTDIENA, 8. OKTOBRIS, 2021 1

2021. gada 8. oktobris
"Tēvzemīte" Nr. 340
Internetā: www.ropazi.lv

Ropažu novada pašvaldības informatīvais izdevums

Ir mirkļi, kas atskrien un atnes prieku. Kā 
pastnieks vēstuli… kur nu! – nevis atnes, 
bet izkaisa kā košas dzirksteles. Atskrējis 
ne no kā, bez ceļa un bez ceļa zīmēm, bez 
ieraksta plānotājā un bez gida, kas būtu 
gatavs skaidrot, kā negaidot atskrējušais 
prieka mirklis uzņemams un svinams. Un 
mēs svinējām. Svinējām mirkli, kad no nekā 
radās kaut kas liels, kaut kas tāds, kas ilgi 
gaidīts un beidzot piepildās. 

Vangažiem šis ir īpašs gads – 18. septembrī 
nosvinēta 30 gadu pilsētas jubileja. Vangaži 
ir viena no jaunākajām pilsētām Latvijā, bet 
šo gadu gaitā mazais ciemats izaudzis par 
attīstītu un skaistu pilsētu. Pilsētas svētkus 
sākām ar tradicionālo svētku rīta modināšanu, 
kam sekoja Laimes koku – liepu – stādīšana 
Straujupītes krastā. Svētku programmai tur-
pinoties un klātesot Ropažu novada domes 
priekšsēdētājas pirmajam vietniekam Aināram 
Vaičulenam, domes deputātei Ludmilai Vorob-
jovai un Vangažu pilsētas pārvaldniekam Jurim 
Jakubovskim, svinīgi tika griezta simboliskā 
atklāšanas lente jauno pilsētnieku iecienītajai 
multifunkcionālajai velotrasei. Atgādināsim, 
ka Vangažu velotrases (“pumpu trase” no an-
gļu valodas vārda – “pump track”) būvniecība 
tika uzsākta 2021. gada aprīlī un pabeigta 
2021. gada jūnijā. Darbus veica firma – SIA 
“We Build Parks”. 

Dienas pirmajai daļai turpinoties, pilsēt-
niekus un mūsu viesus priecēja retro auto 
izstāde un Ropažu novada uzņēmēju tirdziņš 
“GaRo_Za”. Pašiem jaunākajiem svētku dalīb-
niekiem bija iespēja piedalīties svētku piknikā 
brīnumu pļavā kopā ar Balto kaķenīti Mīci un 
ziedu meiteni Didī, uz svētku skatuves uzstājās 
bērnu vokālais ansamblis “Pumpuriņi”, deju 
kolektīvs “Pīlādzītis” un estrādes deju grupa 
“Ciprese”. Savukārt pie Vangažu pilsētas Mūzi-
kas un mākslu skolas klātesošie varēja baudīt 
tās audzēkņu koncertu un skatīt radošo darbu 
izstādi ar nosaukumu “Mirklis pilsētā”. Mūsu 
goda novadniekiem un citiem interesentiem 
pilsētas pārvaldes telpās bija iespēja aplūkot 
RTU studentu pilsētvides projektu izstādi.

Svētku koncerts bija Veltījums mirklim. Car-
pe diem – tver mirkli –, izteiciens, kas nozīmē 
pamudinājumu baudīt ik dzīves mirkli, un tas 
tika izbaudīts pārpārēm visas dienas garumā, 
lai atkal satiktos un ļautos mirkļa plūdumam, 
jo tikai cilvēki ir īstais meistardarbs, dzīves 
glezna, kurai ir tāds rāmis, kādu kopīgi šos 
30 gadus visi esam veidojuši. Vangažu pilsē-
tas rāmis ir no ozolkoka – stiprs, sīksts un 
pamatīgs!

Svētku koncerta pirmajā daļā skatītāji 
satikās ar Vangažu pilsētas Kultūras nama 
pašdarbības kolektīviem: VPDK “Augšup” ar 
vadītāju Lieni Frīdbergu, teātra pulciņu “Pigo-
riņi” ar vadītāju Eviju Ozolu, sieviešu vokālo 
ansambli “Kaprīze” ar vadītāju Janu Bunkus, 
ukraiņu vokālo ansambli “Jatraņ” ar vadītāju 
Juriju Kasperu, baltkrievu vokālo ansambli 
“Žuravka” un krievu vokālo ansambli “Krievu 
kadriļa” ar vadītāju Aļonu Kolčinu. Liels prieks, 
ka koncertu kuplināja jaunā Ropažu novada 
kolektīvi: Ropažu Kultūras un izglītības centra 
vīru ansamblis “Karma” ar vadītāju Kaspa-
ru Sarmu, Garkalnes Kultūras centra “Berģi” 
VPDK “Saime” ar vadītāju Baibu Kravčenoku un 
neklātienes muzikālo sveicienu nodeva Stopiņu 
Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” mākslinie-
ciskais kolektīvs – akordeonistu ansamblis 
“Akcents” ar vadītāju Anitu Riekstu.

Koncerta otrajā daļā bija īpašs sveiciens no 
Latvijas Nacionālā teātra aktrises, režisores 
un dziedātājas – Ditas Lūriņas, LNOB orķestra 
mākslinieka, obojas virtuoza, labu grāmatu 
cienītāja, dziedātāja – Daumanta Kalniņa, 
Alūksnes lepnuma, komponista, taustiņins-
trumentālista, klavieru pavēlnieka – Romāna 
Vendiņa.

Kultūras nama izstāžu zālē līdz 18. oktobrim 
būs vērojama mākslinieces Ingūnas Lindes 
gleznu izstāde “Pieskāriens”, kas ir mirkļa 
turpinājums. Ir teiciens: “Krāj mirkļus, ne lie-
tas”, un mums paveicās – mēs notvērām un 
izbaudījām ik mirkli.

Paldies visai radošajai un tehniskajai ko-
mandai, bez kuras svētki nebūtu iespējami tik 
krāsaini un koši: Ludmilai Vorobjovai, Jurim 
Jakubovskim, Ingunai Zirnei, Mārtiņam Pozņa-

Vangažu pilsētai 30!

kam, Ievai Kikustei, Ingūnai Lindei, Līgai Vasiļ- 
jevai, Ilonai Petrovskai, Patrīcijai Petrovskai, 
Janai Blukai, Jautrītei Siliņai, Vijas Deņisovas 
komandai, Vangažu pilsētas bibliotēkas kolek-
tīvam, Lienei Frīdbergai, Jurijam Kasperam, 
Janai Bunkus, Aļonai Kolčinai, Evijai Ozolai, 
Garkalnes Pašvaldības policijas priekšniekam 

Ivaram Mazuram un darbiniekiem, Inčukalna 
BUB, pašdarbības kolektīviem un Vangažu 
pilsētas Kultūras nama darbiniekiem, kuri ne-
savtīgi rūpējās par iespējamo un neiespējamo!

PALDIES!

Vangažu pilsētas pārvalde
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Sēdes protokols Nr. 8/2021
2021. gada 18. augustā
Par Ropažu novada pašvaldības iestāžu noli-
kumu apstiprināšanu. 
Apstiprināti: Ropažu novada pašvaldības Garkal-
nes pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” 
nolikums; Ropažu novada pašvaldības Garkalnes 
pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņas” noli-
kums; Ropažu novada pašvaldības Ropažu pirms-
skolas izglītības iestādes “Annele” nolikums; Ro-
pažu novada pašvaldības Ulbrokas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Pienenīte” nolikums; Ropažu 
novada pašvaldības Vangažu pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Jancis” nolikums; Ropažu novada 
pašvaldības Berģu Mūzikas un mākslas pamat-
skolas nolikums; Ropažu novada pašvaldības Gar-
kalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas 
nolikums; Ropažu novada pašvaldības Ropažu 
Mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois” nolikums; 
Ropažu novada pašvaldības Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas nolikums; Ropažu novada pašval-
dības Upesleju sākumskolas nolikums; Ropažu no-
vada pašvaldības Stopiņu pamatskolas nolikums; 
Ropažu novada pašvaldības Gaismas pamatskolas 
nolikums; Ropažu novada pašvaldības Ropažu vi-
dusskolas nolikums; Ropažu novada pašvaldības 
Ulbrokas vidusskolas nolikums; Ropažu novada 
pašvaldības Vangažu vidusskolas nolikums.
Par Ropažu novada pašvaldības Administra-
tīvo aktu strīdu komisijas sastāva apstipri-
nāšanu. Izveidota Ropažu novada pašvaldības 
Administratīvo aktu strīdu komisija sekojošā sa-
stāvā: Komisijas priekšsēdētājs – Ropažu novada 
domes priekšsēdētājs; Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks – Ainārs Laurs (jurists); Komisijas locek-
lis – Gatis Ābele (jurists); Komisijas loceklis – Aija 
Brutāne (juriste); Komisijas loceklis – Karīna Sau-
kāne (juriste). 
Par Ropažu novada Īpašuma novērtēšanas un 
izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ap-

stiprināts Īpašuma novērtēšanas un izsoles komi-
sijas nolikums. 
Par Ropažu novada Sadarbības teritorijas civi-
lās aizsardzības komisijas nolikuma apstipri-
nāšanu. Apstiprināts Ropažu novada Sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums. 
U. c.

Sēdes protokols Nr. 9/2021
2021. gada 19. augustā 
Par saistošo noteikumu ”Par Ropažu novada 
pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam” 
apstiprināšanu. Apstiprināti saistošie noteikumi 
“Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto bu-
džetu 2021. gadam”.

Sēdes protokols Nr. 10/2021
2021. gada 1. septembrī
Par Ropažu novada pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu. Ap-
stiprināti: Ropažu novada pašvaldības Attīstības, 
īpašumu un investīciju departamenta nolikums; 
Ropažu novada Sociālā dienesta nolikums un ap-
stiprināta Ropažu novada pašvaldību veidojošo 
bijušo pašvaldību sociālo dienestu reorganizācija; 
Ropažu novada pašvaldības Informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģiju departamenta nolikums; 
Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību 
un komunikācijas nodaļas nolikums; Ropažu no-
vada Pašvaldības policijas nolikums un apstipri-
nāta Ropažu novada pašvaldību veidojošo bijušo 
pašvaldību policiju reorganizācija; Ropažu novada 
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības departa-
menta nolikums; Ropažu novada pašvaldības Bā-
riņtiesas nolikums un apstiprināta Ropažu novada 
pašvaldību veidojošo bijušo pašvaldību bāriņtiesu 
reorganizācija; Ropažu novada Dzimtsarakstu 
nodaļas nolikums un apstiprināta Ropažu novada 
pašvaldību veidojošo bijušo pašvaldību dzimtsa-
rakstu nodaļu reorganizācija.

Par Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes no-
likuma apstiprināšanu un Ropažu novada paš-
valdību veidojošo bijušo pašvaldību būvvalžu 
reorganizāciju. Pieņemts lēmums “Par Ropažu 
novada pašvaldības Būvvaldes nolikuma apstip-
rināšanu un Ropažu novada pašvaldību veidojošo 
bijušo pašvaldību būvvalžu reorganizāciju” ar la-
bojumiem.
Par Ropažu novada pašvaldības saistošo notei-
kumu “Sociālā palīdzība Ropažu novadā trūcī-
gām un maznodrošinātām mājsaimniecībām” 
apstiprināšanu. Pieņemts lēmums “Par Ropažu 
novada pašvaldības saistošo noteikumu “Sociālā 
palīdzība Ropažu novadā trūcīgām un maznodro-
šinātām mājsaimniecībām” apstiprināšanu”.
U. c.

Sēdes protokols Nr. 11/2021
2021. gada 15. septembrī 
Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Ro-
pažu novada pašvaldības domes iekšējā nor-
matīvajā aktā “Profesionālās ievirzes izglī-
tības iestādes Vangažu pilsētas Mūzikas un 
mākslas skolas nolikums”” apstiprināšanu. 
Apstiprināts iekšējais normatīvais akts “Gro-
zījumi Ropažu novada pašvaldības domes iek-
šējā normatīvajā aktā “Profesionālās ievirzes 
izglītības iestādes Vangažu pilsētas Mūzikas un 
mākslas skolas nolikums””.
Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotāci-
jas un pašvaldības finansējuma aprēķina un 
sadales kārtība Ropažu novada izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai” apstip-
rināšanu. Apstiprināti Ropažu novada pašval-
dības domes noteikumi “Valsts budžeta mērķ-
dotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina 
un sadales kārtība Ropažu novada izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai”.
Par 2021. gada Ropažu novada pašvaldības 
apvienotā budžeta grozījumiem. Apstiprināti 
Ropažu novada pašvaldības saistošie notei-
kumi “Grozījumi novada pašvaldības domes 

2021. gada 19. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 6/21 “Par Ropažu novada pašvaldības apvie-
noto budžetu 2021. gadam””.
Par Ropažu novada pašvaldības Centrālās 
administrācijas nolikuma apstiprināšanu un 
Ropažu novada pašvaldību veidojošo bijušo 
pašvaldību administrāciju reorganizāciju. 
Pieņemts lēmums reorganizēt Ropažu novada 
Ropažu pagasta, Stopiņu pagasta Administrāci-
ju, Garkalnes pagasta administrācijas struktūr-
vienības un Vangažu pilsētas reformas ietvaros 
saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības un 
Ropažu novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija 
sadarbības līgumu Nr. SNP/2021/3 “Par Sigul-
das un Ropažu novada pašvaldību sadarbību 
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 
reformu regulējošajos normatīvajos aktos no-
teikto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, 
tiesību un saistību pārdali, attiecībā uz Vangažu 
pilsētu” 2021. gada 27. jūlijā noslēgto vienoša-
nos Nr. 1 pie sadarbības līguma Nr. SNP/2021/3 
pārņemtās amata vietas, ar 2021. gada 1. ok-
tobri izveidot vienotu Ropažu novada pašvaldī-
bas Centrālo administrāciju; apstiprināts Ropa-
žu novada pašvaldības Centrālās administrāci-
jas nolikums.
Par Ropažu novada pašvaldības Kancelejas 
nolikuma apstiprināšanu. Apstiprināts Ropa-
žu novada pašvaldības Kancelejas nolikums. 
Par Ropažu novada pašvaldības saistošo no-
teikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu Ropažu novadā” apstiprināša-
nu. Apstiprināti Ropažu novada pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Ropažu novadā”. 
U. c.

Ar visu Ropažu novada domes sēžu protokolu 
tekstiem un to pielikumiem var iepazīties Ro-
pažu novada pašvaldības interneta vietnē www.
ropazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā 
“Domes sēdes”. 

Par Ropažu novada pašvaldības domes lēmumiem

Ar daudzveidīgām, interesantām un aizrau-
jošām aktivitātēm septembrī norisinājušies 
Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi 
Ropažu novada Garkalnē, Stopiņos un Ropažos. 

2021. gads Eiropas Savienībā pasludināts par 
Eiropas dzelzceļa gadu, tāpēc šā gada Eiropas 
kultūras mantojuma dienas Latvijā galvenokārt 
bija veltītas transporta tēmai. Ropažu novada 
Mantojuma dienās stāsti vijās ap un par dzelzceļu 
kā pārvietošanās līdzekli, vides attīstības veicinā-
tāju un būtisku kultūras mantojuma sastāvdaļu. 

Garkalnes pagastā
Garkalnes stacijā Eiropas kultūras mantojuma 
dienas tika atzīmētas, pulcinot kopā vietējos 
Garkalnes pagasta iedzīvotājus, daloties atmiņu 
stāstos un piedzīvojumos, kas notikuši, pārvie-
tojoties ar vilcienu.

Sasildīties ar karstu kafiju varēja šim notiku-
mam radītajā STACIJAS BUFETĒ. 

Kā viens no agrākajiem pārvietošanās iemes-
liem ar vilcienu bija došanās uz mežu pēc rudens 
veltēm, tad nu arī vietējā zālienā bija iespēja 
apskatīt, kas labs atrodams mežā! Pasākuma 
noslēgumā apmeklētāji varēja pārbaudīt, cik 
vērīgi klausītāji bijuši, piedaloties viktorīnā par 
dzelzceļu!

Paldies Brigitai Taučkelei un Garkalnes pagas-
ta dāmu klubiņam “Pīlādzītis” par veiksmīgu un 
radošu pieeju pasākuma realizēšanā.

Krista Kleina,
Kultūras centra “Berģi” vadītāja

Ropažu pagastā
Ropažos Mantojuma dienas iesākās 11. septembrī 
ar viduslaiku dienu Ropažu viduslaiku pilsdrupās 
“Vairoga stāsts”. 

Lai izglītotu sabiedrību, īpaši bērnus un jaunie-
šus, par kultūras mantojuma vērtību un veicinātu 
zināšanu pārmantojamību, izmantojot dzīvās vēs-
tures metodi, Ropažu vēstures un rekonstruk-
cijas klubs “Rodenpoys” sadarbībā ar Ropažu 
novada pašvaldību Ropažu viduslaiku pilsdrupās 
organizēja pasākumu “Vairoga stāsts”. Ikviens 
pasākuma dalībnieks, piedaloties aktivitātēs un 
vērojot notiekošo, varēja izsekot līdzi tam, kā 
viduslaikos tika darināts vairogs.

Apmeklētājiem bija iespēja klausīties pētnie-
ku stāstījumā par vēstures atradumiem Ropažu 
viduslaiku pilī, kultūras mantojuma nozīmi un 
aizsardzību, vērot seno amatu demonstrācijas 
un arī pašiem piedalīties kādā radošajā darbnīcā, 
izspēlēt seno laiku galda spēles, iemēģināt roku 
loka šaušanā, seno laiku kaujas uzbrukumā, pirms 
tam uzvelkot atbilstošu viduslaiku apbruņojumu. 
Noslēgumā ikviens varēja baudīt pēc autentiskām 
viduslaiku receptēm gatavotu zupu.

Savukārt Kangaru stacijā valdīja īsta 
20./30. gadu gaisotne – joprojām darbojošas 
stacijas atmosfēra, atbilstoši tērpi un noformē-
jums. Interesentiem bija iespēja doties izzinošā 
velobraucienā pa kādreiz darbojošā, šobrīd Zaļā 
dzelzceļa Rīga–Ērgļi posmu Augšciems–Kangari. 
Gados jaunākie apmeklētāji piedalījās informatīvi 
izzinošā “Latvijas Dzelzceļa” pārstāves vadītā 

lekcijā par drošību dzelzceļa tuvumā, kā arī dar-
bojās radošajā darbnīcā. Savukārt pieaugušajiem 
bija iespēja iepazīt Kangaru stacijas vēsturi, gan 
apskatot lielformāta fotoizstādi, gan klausoties 
vēsturnieka Uģa Urtāna stāstījumā par dzelzceļa 
attīstību Latvijā un dzelzceļa līniju Rīga–Ērgļi, 
kā arī baudīt divus lieliskus koncertus – Kārļa 
Kazāka un grupas “Sudden Lights” izpildījumā. 

Inga Koleča,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ropažu novada pašvaldība

Stopiņu pagastā
Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros 

Stopiņu pagastā 17. septembrī  uz Dzelzceļa 
tilta pār Mazo Juglu pie Upeslejām ar Stopi-
ņu amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos tika 
uzburta 30. gadu gaisotne improvizētā skečā 
“Svinīgais pasākums, atklājot dzelzceļu”, video-
formātā skatāms šeit: https://www.youtube.com/
watch?v=FjsxV2HVPJI.

KC “Ulbrokas Pērle” izstādē “Dzelzs. Vakar. 
Ceļš. Šodien. Vilciens. Rīt” bija apskatāmi Ul-
brokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
plenēra darbi.

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ropažu novada pašvaldība

Akcentējot kultūras mantojumu un tā nozīmi
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Visi Ropažu novada pašvaldības normatīvie dokumenti pieejami: 
https://ropazi.lv/lv/ropazu-novada-dome/normativie-dokumenti/ 

Saistošo noteikumu 
nosaukums

Apstiprināšanas 
datums, numurs

“Latvijas Vēstnesī”
publicēšanas/stāšanās spēkā 

datums, numurs 
Ropažu novada pašvaldības no-
likums 07.07.2021., Nr. 1/21 Publicēts12.07.2021. Stājas spēkā 

13.07.2021.
“Par Ropažu novada domes 
saistošo noteikumu publicēša-
nas vietu”

21.07.2021., Nr. 2/21
Publicēts 20.08.2021., 
Nr. 2021/160.7. Stājas spēkā 
21.08.2021.

Grozījumi Ropažu novada do-
mes 2021. gada 7. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 1/21 
“Ropažu novada pašvaldības 
nolikums”

21.07.2021., Nr. 3/21
Publicēts 23.08.2021., 
Nr. 2021/161.5. Stājas spēkā 
27.07.2021.

“Grozījumi Ropažu novada paš-
valdību veidojošās bijušās Sto-
piņu novada pašvaldības domes 
2021. gada 27. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 6/21 “Par 
Stopiņu novada pašvaldības 
budžetu 2021. gadam””

21.07.2021., Nr. 4/21 Stājas spēkā 27.07.2021.

Par Ropažu novada pašvaldības 
apvienoto budžetu 2021. ga-
dam

19.08.2021., Nr. 6/21 Stājas spēkā 25.08.2021.

Grozījumi Ropažu novada do-
mes 2021. gada 7. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 1/21 
“Ropažu novada pašvaldības 
nolikums”

18.08.2021., Nr. 7/21
Publicēts 01.09.2021., 
Nr. 2021/168.7. Stājas spēkā 
24.08.2021.

“Grozījumi Ropažu novada paš-
valdību veidojošās bijušās Sto-
piņu novada pašvaldības domes 
2021. gada 27. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 6/21 “Par 
Stopiņu novada pašvaldības 
budžetu 2021. gadam””

18.08.2021., Nr. 8/21 Stājas spēkā 24.08.2021.

Grozījumi Ropažu novada do-
mes 2021. gada 7. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 1/21 
“Ropažu novada pašvaldības 
nolikums”

01.09.2021., 
Nr. 13/21

Publicēts 13.09.2021., 
Nr. 2021/176.3. Stājas spēkā 
07.09.2021.

“Grozījumi novada pašvaldī-
bas domes 2021. gada 19. au-
gusta saistošajos noteikumos 
Nr. 6/21 “Par Ropažu novada 
pašvaldības apvienoto budžetu 
2021. gadam””

15.09.2021., 
Nr. 16/21 Stājas spēkā 21.09.2021.

Ropažu novada pašvaldības domes 
izdotie saistošie noteikumi

21. septembrī tika atklāta Dižozolu takas 
2. kārta Garkalnes pagasta Skuķīšos. 

Kopīgi un čakli strādājot, ir paveikts pamatīgs 
darbs, kas vainagojies rezultātā. Ir papildināta 
takas infrastruktūra un vides objektu skaits, 
kā arī takas vides objektiem ir pievienotas 
10 bišu dores, kuras katra ir unikāls roku 
darbs. Ar šo doru izvietošanu ir plāns veicināt 
bišu populāciju dabā un veicināt bioloģisko 
daudzveidību. 

Takas atklāšanā uzrunas teica attīstības 

daļas vadītājs Gundars Krievs, bišu doru ini-
ciatīvas vēstules rakstītājs Garkalnes novada 
domei Mārcis Bauze-Krastiņš, Dižozolu ta-
kas darbu veicējs Kaspars Arnis no “Namdaru 
darbnīcas” un takas uzturētājs Miervaldis Ka-
ļāns.  Saiešanā tika dedzināts svētku uguns-
kurs, dziedātas senas dziesmas un aplūkots 
paveiktais un veicamais. 

Mārcis Bauze-Krastiņš,
sabiedrisko attiecību speciālists

Ropažu novada pašvaldība

Garkalnes pagastā atklāta 
Dižozolu taka

PAŠVALDĪBA

Šā gada 2. oktobrī noslēdzās biedrību “Ro-
pažu Garkalnes partnerība”, “Ropažu novada 
uzņēmēji”, “Stopiņu novada uzņēmēju bied-
rība” un Garkalnes uzņēmēju organizētie pa-
sākumi “GaRo_ZA 2021”, kuru ietvaros tika 
īstenoti četri uzņēmēju, amatnieku tirdziņi 
Ulbrokā, Vangažos, Ropažos un Upesciemā. 

Pasākumu programma tika veidota ar mērķi 
savstarpēji iepazīstināt vietējos un apkaimes 
uzņēmējus, kuri savas preces un pakalpojumus 
prezentēja jaunajiem novadniekiem un novada 
viesiem. Ulbrokā, Upesciemā un Vangažos šāda 
veida tirdziņi notika pirmo reizi un tie bija plaši 
apmeklēti un novērtēti. Savukārt Ropažu ciemā 
pasākuma ietvaros tika atvērts arī jaunais Tir-
gus laukums. Ņemot vērā pozitīvo sadarbības 
pieredzi un iedzīvotāju atsaucību, uzņēmēju un 
amatnieku tirdziņi tiks organizēti arī turpmāk. 

1. oktobrī piekto gadu pēc kārtas norisinājās 
novada uzņēmēju pasākums “GaRo_ZA 2021”, 
kuru uzņēmēji apmeklēja gan klātienē KC 
“Ulbrokas Pērle”, gan sekoja līdzi tiešraidē 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kame-
ras (LTRK) YouTube kanālā. Ievērojot epide-
mioloģiskos noteikumus, klātienē pasākumu 
apmeklēja 50 uzņēmēji un pašvaldību pār-
stāvji, savukārt attālināti pieslēdzās vairāk 
nekā 250 dalībnieku. Pasākuma ieraksts ir 

saglabāts, un to var noskatīties LTRK You-
Tube kanālā. 

Pasākumā “GaRo_ZA 2021” ar iedvesmas 
stāstiem piedalījās uzņēmēji no visiem četriem 
apvienotā novada pagastiem, pārsteidzot klau-
sītājus ar inovatīviem risinājumiem un jaudu, 
kādā darbojas vietējie uzņēmēji. 

Uzņēmēju dienas otrajā daļā par mūsdienās 
aktuālo influenceru mārketingu stāstīja blogere 
Anete Ozoliņa, biznesa vadības trenere Anita 
Gaile runāja par vadītāja lomu organizācijās 
un uzņēmumos, bet pasākuma noslēgumā nei-
ropsiholoģe Anita Millere dalījās ar vērtīgiem 
padomiem, kā uzlabot savu produktivitāti un 
radošumu ikdienā. 

Biedrības “Ropažu novada uzņēmēji” valdes 
priekšsēdētāja Nellija Štolcermane par pasāku-
mu: “Prieks un gandarījums saņemt tik daudz 
labu vārdu par paveikto! Komanda ir uz pareizā 
ceļa, radot to, ko ne tikai uzņēmēji, bet arī 
iedzīvotāji vēlas. Atzinība dod mums spēkus 
un iedvesmu turpināt! Turpinājums sekos!” 

“GaRo_ZA 2021” organizatoru komanda saka 
paldies visiem atbalstītājiem, uzņēmējiem, 
amatniekiem, pagastu pārvalžu darbiniekiem 
un Ropažu novada pašvaldībai. 

 Jana Mihailova,
biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”

Ropažu novada uzņēmēju dienas 
un mājražotāju, amatnieku 
iepazīšanās tirdziņu maratons ir 
noslēdzies

4. un 5. oktobrī Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” pulcējās Ropažu novada pedagogi un izglītības 
iestāžu darbinieki īpaši Skolotāju dienai veltītos svētku koncertos ar grupas “Drama” uzstā-
šanos. Ar uzrunu visus klātesošos sveica Ropažu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.

Starptautiskajā Senioru dienā ar koncertiem 
Vangažos, Ropažos un Ulbrokā sveicām novada 
seniorus. 
Visiem novada senioriem vēlējām priekpilnus svētkus, 
labu veselību, labklājību un aktīvu dzīvesveidu ikdienā. 
Pateicāmies par sadarbību un senioru aktivitātēm, 
kas dara mūsu ikdienu piepildītāku un veicina mūsu 
novada attīstību.

Skolotāju dienā sveicām visus novada 
pedagogus un izglītības iestāžu darbiniekus
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Atklāta līdz šim lielākā “Circle K” uzpildes 
stacija Latvijā – DUS “Apvedceļš”, kas at-
rodas “Laimes” Ūlupjos Ropažu novadā, uz 
autoceļa A4.

DUS atrašanās vieta, pieejamie pakalpojumi 
un platība paredz, ka tā būs pieturvieta gan 
vietējiem autovadītājiem, gan tranzīta auto 
plūsmai. DUS būvniecībā investēti 2,2 miljoni 

eiro, labiekārtojot 11 000 m2 plašu teritoriju un 
238 m2 ieviešot jauna koncepta DUS veikalu, 
pirmo Latvijā.

Jaunā DUS “Apvedceļš” atrodas stratēģiski 
svarīgā vietā, jo A4 autoceļš kalpo kā Rīgas 
apvedceļš un ietilpst starptautiskajos auto-
ceļos E67 un E77.

Avots: www.delfi.lv/bizness/

Atklāta vēl viena “Circle K” uzpildes stacija 
Ropažu novadā

No 2021. gada 25. septembra Garkalnes pasta 
nodaļa uzsākusi darbu jaunās telpās Vidzemes 
šosejā 1d Garkalnē.

Jaunās telpas atrodas netālu no līdzšinējās no-
daļas adreses un ir komfortablākas gan apmek-
lētājiem, gan darbiniekiem, nodrošinot pieejamību 
klientiem ar kustību traucējumiem un jaunajiem 
vecākiem ar bērnu ratiņiem. Jaunajās telpās 
pasta nodaļai būs cits darbalaiks. 

Sākot darbu jaunajās telpās, Garkalnes pasta 
nodaļai būs cits darbalaiks – pasta nodaļa turp-
māk strādās pirmdienās, trešdienās un piektdie-
nās no plkst. 8 līdz 15 un otrdienās, ceturtdienās 
no plkst. 8 līdz 18. 

Garkalnes iedzīvotāji par pasta nodaļas adre-
ses un darbalaika izmaiņām ir informēti ar pazi-
ņojumiem savās pastkastītēs, un šī informācija ir 
pieejama arī esošajās nodaļas telpās.

VAS “Latvijas Pasts”

Garkalnes pasta nodaļa uzsākusi darbu 
jaunās telpās Vidzemes šosejā 1d Garkalnē

No šā gada 16. septembra līdz oktobra beigām 
Vangažu pilsētā – Dārza ielā, Parka ielā, Zaļajā 
ielā un Skolas ielā – tiks veikta ielu apgaismes 
balstu un laternu nomaiņa. Iedzīvotājiem lū-
gums ņemt vērā, ka minētajās ielās diennakts 

tumšajā laikā apgaismojums var nedarboties 
vai darboties daļēji.

Ceram uz iedzīvotāju sapratni un atvaino-
jamies par sagādātajām neērtībām.

Vangažu pilsētas pārvalde

Līdz oktobra beigām Vangažu pilsētā vairākās 
ielās nedarbosies ielu apgaismojums

Ropažu novada dome 18.08.2021. pieņēma lē-
mumu “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa 
noteikšanu Palienas ielas un Lejaskulpu ielas 
daļai Līčos Stopiņu pagastā Ropažu novadā”, 
protokols Nr. 8/21, 36. punkts.

Pašvaldības nozīmes ielas statuss no-
teikts Palienas ielas posmam (zemes vienī-

bās ar kadastra apzīmējumiem 80960010457, 
80960010603, 80960010692, 80960010693, 
80960010694, 80960010695, 80960010696, 
80960010697, 80960010698, 80960010700, 
80960010702) un Lejaskulpu ielas pos-
mam (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
80960010457) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss 
Palienas ielas un Lejaskulpu ielas daļai Līčos 
Stopiņu pagastā Ropažu novadā

Garkalnes pagasta Upesciemā ir pabeigti 
siltumtrases rekonstrukcijas darbi. Nomai-
nīti vecie cauruļvadi, un siltums ir palaists 
jaunajās caurulēs. Pašlaik objektā turpinās 
labiekārtošanas un seguma atjaunošanas 
darbi.

Mārcis Bauze-Krastiņš,
sabiedrisko attiecību speciālists

Ropažu novada pašvaldība

Pabeigta siltumtrases 
rekonstrukcija 
Upesciemā

Ropažu Mūzikas un mākslas skolā “Ro-
denpois” šajā rudenī notiek vērienīgi re-
montdarbi. Neskatoties uz to, ka būvdarbu 
veikšanas laikā ir konstatēti nopietni ēkas 
defekti, būvuzņēmēja SIA “Corvid Būve” 
remontdarbu veicēji tos novērš un aktīvi 
strādā, lai skolas rekonstrukcija tiktu pa-
beigta novembra sākumā. 

Skolas ēkas iekštelpās plānots jauns grīdas 
segums, arī kabinetu durvju nomaiņa. 1. stā-
vā (mākslas nodaļā) tiek paplašināta garde-

robes telpa, ierīkoti jauni sanitārie mezgli. 
Abos stāvos tiek veidotas gaišas, dizainiski 
pievilcīgas mācību telpas.

Remontdarbu laikā mūzikas programmas 
audzēkņiem stundas tiek organizētas Ropažu 
Kultūras centrā un Ropažu vidusskolā. Paldies 
abu iestāžu administrācijai par atsaucību un 
atbalstu!

Daiga Jankovska,
Ropažu Mūzikas un mākslas skolas 

“Rodenpois” direktore 

Vērienīgi remontdarbi Ropažu Mūzikas un 
mākslas skolā

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža ekoloģisko, 
sociālo un ekonomisko vērtību saglabāšanu, 
uzturēšanu un attīstību, SIA “Rīgas meži” 
uzsāk meža kopšanas – mežizstrādes darbus 
Ropažu novada Stopiņu pagastā, starp Ulbro-
kas, Dzidriņu un Vālodzes ciemiem.

Darbi uzņēmuma Gaujas mežniecībā tiek veikti 
atbilstoši “Meža apsaimniekošanas plānam” un 
Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plā-
nojuma funkcionālajam zonējumam. Darbu laikā 
tiks veikta pameža izzāģēšana, savukārt koki tiks 
cirsti kopšanas un izlašu ciršu veidā:
- ainaviski vērtīgajos nogabalos mežistrāde tiks 
veikta ar zemāku intensitāti;
- kopšanas darbi netiks veikti 40 metru platā ceļa 
trokšņu slapējošajā zonā gar reģionālo autoceļu 
P4 (Rīga–Ērgļi). Šajā teritorijā tiks izzāģēti tikai 
bīstamie koki;
- kopšanas cirsmās tiks cirsti augšanā atpalikušie, 
slimību skartie un bojātie koki, atstājot vienmē-
rīgā izvietojumā mērķa kokus. Darbi nodrošinās 
optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem ko-
kiem, nodrošinot tiem vairāk gaismas un telpas, 
lai attīstītos tāda mežaudze, kas ir stiprāka un 
noturīgāka pret ārējiem vides un bioloģiskajiem 
faktoriem;
- vienlaikus ar mežizstrādi tiks uzlabota vides 
rekreatīvā vērtība: pamežā izzāģēti priežu mežam 
neraksturīgie koki un krūmi, bet saglabāti  kadiķi 
un atsevišķi ainaviski elementi, piemēram, ozoli 
un kļavas. Tāpat tiks nodrošināta zemsedzes bio-
loģiskās daudzveidības attīstība;
- izlases cirtes tiks veiktas vietās, kur mežaudzēm 
ir atbilstošs vecums. Koku ciršana tiks veikta at-
bilstoši meža nogabala izmantošanas mērķim, kas 
konkrēti nosaka izzāģējamo koku veidu un apjomu;

- zari un citi ciršanas atlikumi darba gaitā un pēc 
darbu pabeigšanas tiks izvesti no meža.
Mežistrādes darbu apjoms un laiks:
- kopējā mežizstrādes platība: 88 hektāri;
- darbu uzsākšana: 2021. gada septembrī;
- darbus plānots pabeigt: 2022. gada septembrī.
 Mežizstrādes darbu plānotā secība:
- meža ceļu sagatavošana, atbilstoši mežizstrādes 
transporta vajadzībām;
- pameža zāģēšana;
- koku ciršana un kokmateriālu izvešana;
- zaru un citu ciršanas atlieku izvešana;
- meža ceļu infrastruktūras sakārtošana.
Minētie darbi var notikt vienlaikus vai arī nelab-
vēlīgu laikapstākļu dēļ uz laiku apturēti.
Ierobežojumi mežistrādes darbu laikā
Informācija par ierobežojumiem mežistrādes darbu 
laikā tiks izvietota četrās vietās – attiecīgajā teri-
torijā iebraucamo ceļu malās. Drošības apsvērumu 
dēļ šajā teritorijā būs spēkā sekojoši ierobežojumi:
- aizliegta jebkādu mehanizētu transporta līdzekļu 
kustība, t. sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās 
brauktuvēs;
-  aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība.

Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA “Rīgas 
meži” darbiniekiem, kā arī uz mežizstrādes un 
kokmateriālu transportēšanas veikšanai piesais-
tītajiem uzņēmējiem.
Par darbiem atbildīgie:
- mežsaimnieciskā uzraudzība: Gaujas mežniecības 
mežzinis Andris Upenieks;
- mežistrādes uzraudzība: Mežizstrādes nodaļas 
vadītājs Intars Āboliņš.

Ieva Bērziņa,
SIA “Rīgas meži” Stratēģiskās komunikācijas 

un sabiedrisko attiecību daļa

“Rīgas meži” uzsāk meža kopšanu Ropažu novada 
Stopiņu pagastā

ATTĪSTĪBA

Vangažu pilsētā, Vidzemes ielā, pabeigti gājēju 
ietves izbūves darbi. Vairāk nekā 180 metru garās 
gājēju ietves bruģēšanu, kā arī teritorijas seguma 
nomaiņu, bruģēšanu Gaujas ielā 18 (pie pilsētas 
pasta nodaļas ēkas) veica uzņēmums SIA “RIKO”. 
Vangažu pilsētas pārvalde izsaka pateicību uzņē-
mumam par kvalitatīvo un operatīvo darbu, ka arī 
aicina iedzīvotājus iesniegt savus priekšlikumus par 
lietām un objektiem, kas, jūsuprāt, būtu realizējami, 
lai padarītu Vangažus vēl ērtākus dzīvošanai, sūtot 
tos uz e-pastu: vangazi.parvalde@ropazi.lv.

Vangažu pilsētas pārvalde

Vangažu pilsētā nobruģēta gājēju 
ietve un pasta ēkas teritorija



“TĒVZEMĪTE“
PIEKTDIENA, 8. OKTOBRIS, 2021 5

Šogad “Meža dienu” galvenā uzmanība tiek 
pievērsta parku, aleju, koku rindu, dendro-
loģisko stādījumu stāvoklim un to labiekār-
tošanai, kā arī ar mežu apsaimniekošanu 
saistītajiem jautājumiem.

Lai atjaunotu Ropažu muižas parka ainavisko 
vērtību, tā krāšņumu un veidotu to par patī-
kamāku uzturēšanās vietu novada iedzīvo-
tājiem un ciemiņiem, “Meža dienu” projekta 
ietvaros oktobrī notiks kokaugu stādīšanas 
darbi. Parka teritorijā plānots stādīt skuju un 
lapu kokaugus – baltegles, lapegles, divdai-

vu ginka kokus, kļavas, ceriņlapu katalpas, 
nokareno zeltzaru vītolu, baltos zīdkokus un 
ievas. Pasākuma ietvaros notiks arī izglītojoša 
lekcija par ainavu, tās veidošanu un nozīmi. 
Praktiskajos darbos un lekcijā tiks iesaistīti 
Ropažu vidusskolas bērni un jaunieši.

Šā gada projektu konkursa moto: “Veido-
sim daudzveidīgāku Latviju un tīkamāku tās 
ainavu!”.

“Meža dienas” noris, Ropažu novada pašval-
dībai piedaloties Latvijas Pašvaldību savienī-
bas projektā “Meža dienas”. Projektu atbalsta: 
Meža attīstības fonds.

Projekta “Meža dienas 2021” ietvaros Ropažu 
muižas parkā stādīs skuju un lapu kokaugus

 Augusta beigās projekta “Sabiedrība ar 
dvēseli 2021” ietvaros izdota grāmata 
“Ciparu pareizrakstība”. Grāmatas auto-
re Laura Graudiņa, kas ikdienā vada glīt-
rakstīšanas pulciņa nodarbības bērniem, 
grāmatā dalās ne vien ar darba lapām un 
radošiem uzdevumiem bērniem vecumā no 
4 līdz 7 gadiem, bet arī sniedz metodis-
kos norādījumus un vadlīnijas ciparu 0–10 
pareizrakstībā. Lai cipariņi bērniem šķistu 
draudzīgāki, tos ilustrējusi un par dzīvnie-
ciņiem pārvērtusi topošā māksliniece Rūta 
Graudiņa (12 gadu), kas datorgrafikas iema-
ņas tikai nupat apguvusi Garkalnes Mākslu 
un vispārizglītojošajā pamatskolā. 

Grāmata ir unikāla ar tajā iekļauto metodiku, 
kas nelīdzinās citiem ciparu rakstītprasmes 
apguves materiāliem, jo grāmatas autore snie-
gusi padomus un idejas, kā apgūt ciparu pa-
reizrakstību, izmantojot kaligrāfijas principus, 
sadalot ciparus pa elementiem. Grāmatā ie-
kļautas vadlīnijas un norādes katra cipara pa-
reizrakstībā, roku lelles Burtnieks niekošanās 
pantiņi, kas palīdz vieglāk iegaumēt rakstīša-
nas secību un līnijas vilkšanas virzienus. Tālāk 
seko darba lapas, kas sadalītas atbilstoši ve-
cumposmiem un bērnu attīstības pakāpēm – 
4, 5, 6 un 7 gadi, kā arī grāmatas noslēgu-
mā doti ciparu šabloni un idejas radošajiem 

darbiņiem. Grāmatā kopumā ir 74 lapas- 
puses, kas pilnas ar padomiem, praktiskiem 
un radošiem uzdevumiem.

Projekts norisinājās no 01.05. līdz 
31.05.2021., un to realizēja biedrība Kultūras 
un izglītības studija “Talantu pilsēta”. Vasaras 
laikā notika intensīva sadarbība ar izdevniecību 
un tika sagatavots grāmatas makets. Patei-
coties Garkalnes novada domes finansiālajam 
atbalstam, augusta beigās tika nodrukātas 
200 mīkstā sējuma grāmatas (74 lpp.), un tās 
dāvanā saņēma 5 un 6 gadu vecuma grupiņu 
bērni Garkalnes PII “Skudriņas” un Langstiņu 
PII “Čiekuriņš”. 

Ciparu pareizrakstība ir tikpat svarīga kā 
burtu glītrakstīšana, jo cipari un skaitļi ir mūsu 
ikdiena, ne vien pildot matemātikas uzdevu-
mus, bet arī pierakstot skaitu, daudzumu, 
datumu u. tml.

Grāmata tapusi projekta “Sabiedrība ar 
dvēseli 2021” ietvaros, un tā ir pieejama bez 
maksas tikai projekta pieteikumā definētajai 
mērķauditorijai. Grāmatas autortiesības ir aiz-
sargātas. Izdevumu reproducēt, kopēt vai citādi 
pavairot bez projekta īstenotāja rakstiskas 
atļaujas ir aizliegts. 

Lai izdodas glīti un skaisti cipariņi! 

Laura Graudiņa, 
glītrakstīšanas pasniedzēja 

Garkalnes un Langstiņu bērnudārzos mācīsies 
ciparu pareizrakstību

No 2. līdz 6. augustam Garkalnes skolā nori-
sinājās bērnu muzikāli radošā dienas nometne 
“Krāsainā mūzika”, ko organizēja Ropažu no-
vada biedrība “SIRDS MĀJA”.

Visas nedēļas garumā 23 bērni vecumā no 5 līdz 
14 gadiem tika aktīvi iesaistīti dažādās terapeitis-
kās un radošās nodarbībās. Ar bērniem strādāja 
profesionālas mūzikas, vizuāli plastiskās māks-
las, drāmas, deju un kustību terapeites – Agneta 
Volkova, Inga Dēliņa, kā arī mūsu novadnieces 
Dace Kravale un Inese Miķelšteine. Nometnes 
vadītāja Ilze Riže kopā ar saviem brīvprātīgajiem 
palīgiem – Garkalnes pagasta jauniešiem – Patrī-
ciju Skricku, Arti Tomsonu un Robertu Lielbārdi 
organizēja radošās darbnīcas (mūzikas instrumen-
tu izgatavošanu, sapņu ķērāju, kroņu, aproču un 
dekorāciju veidošanu), elpošanas prakses, sporta 
aktivitātes, kā arī gatavoja muzikālo programmu 
nometnes noslēguma koncertam 6. augustā Gar-
kalnes skolas pagalmā. Koncertam nosaukums 
tika dots “Vasaras stāsts”, jo tas bija ne tikai 

nometnes noslēguma pasākums, bet arī jaunā 
bērnu mūzikas albuma “Vasaras stāsts” prezen-
tācijas koncerts. Līdz ar to koncertā piedalījās 
ne tikai nometnes dalībnieki, bet arī jaunā bērnu 
albuma ieraksta dalībnieki, kuri savus talantus 
parādīja gan vokālajā, gan instrumentspēles 
mākslā. Koncertā tika atskaņotas 15 Ilzes Rižes 
autordziesmas, kas stāsta par pavasara un va-
saras gadalaikiem Latvijā.

Abi šie projekti – muzikāli radošā nometne 
“Krāsainā mūzika” un bērnu mūzikas albuma “Va-
saras stāsts” izdošana – ir saņēmuši Garkalnes 
pagasta līdzfinansējumu konkursā “Sabiedrība 
ar dvēseli 2021”.

Pateicamies visiem mūsu projektu atbalstītā-
jiem, bet īpašs paldies katram bērniņam, kurš 
drosmīgi dalās ar saviem talantiem, kā arī vecā-
kiem un skolotājiem, kuri pavada mazās zvaig-
znītes tik nozīmīgajā ceļā. Lai top!

Ilze Riže,
biedrības “SIRDS MĀJA” vadītāja

Ar koncertu “Vasaras stāsts” noslēdzas bērnu 
muzikāli radošā nometne “Krāsainā mūzika”

25. septembrī Ropažos, līdz ar trešo uzņēmēju 
tirdziņu “GaRo_ZA”, ar svinīgu lentes grieša-
nu atklāts Tirgus laukums un tirdzniecības 
nojumes.

Tirgus laukuma un gājēju celiņa gar Stadiona 
ielu būvniecība tika uzsākta 2020. gada beigās, 
ekspluatācijā nodots 2021. gada septembrī.

Projekta “Gājēju celiņa izbūve gar Stadiona ielu 
un stāvlaukuma izveide (Tirgus laukuma pārbūve)” 
ietvaros pārbūvēts Tirgus laukums, izveidojot 
30 vieglo automašīnu stāvvietas un 3 nemar-
ķētas smago automašīnu stāvvietas. Satiksmes 
drošības uzlabošanai posmā no Rīgas ielas līdz 
laukumam un pa laukuma perimetru izbūvēta 
gājēju ietve, bet virzienā no laukuma uz Ropažu 
pagasta Sociālo dienestu – gājēju ceļš. Savukārt 
uz Stadiona ielas pusi, pretī plaši izmantotajam 
gājēju ceļam, kas savieno apdzīvotās vietas cen-
tru un Ropažu vidusskolu, izbūvēta gājēju pāreja. 
Tāpat tika veikta apgaismojuma izbūve, ūdens 
novadīšanas sistēmu izbūve un atjaunošana, kā 
arī kanalizācijas tīklu un siltumtrases pārbūve.

Būvdarbus veica SIA “Vianova”, būvuzraudzību 

nodrošināja SIA “RS Būvnieks”, autoruzraudzību – 
SIA “RK Projekti”.

Vienlaikus ar Tirgus laukumu atklātas arī trīs 
labiekārtotas tirdzniecības vietas – divas tirdz-
niecības nojumes uzstādītas Ropažos, viena Si-
lakrogā. Tirdzniecības nojumju izgatavošanu un 
uzstādīšanu veica SIA “MK Dizains”.

Tirgus laukuma atklāšanas un uzņēmēju tir-
dziņa fotogalerija skatāma šeit: https://ropazi.
lv/lv/sakums/galerijas/o/ropazu-uznemeju-tirgus-
ropazos-garoza-2021-671. 

Tirdzniecības nojumes uzstādītas projekta 
“Tirgus laukumu labiekārtošana Ropažu nova-
dā” (Nr. 19-04-AL27-A019.2203-000002) ietvaros. 
Projekts īstenots, pateicoties Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” 
rīcības 3.1. “Atbalsts publiskas infrastruktūras 
attīstībai” atbalstam. Projekta attiecināmās iz-
maksas – EUR 28 423,26, no kurām publiskais 
finansējums sastāda EUR 25 580,93, Ropažu 
novada pašvaldības finansējums – EUR 2842,33.

Atklāts Tirgus laukums un tirdzniecības 
nojumes

4. oktobrī sākās nodarbības “Vingrošana ar fi-
zioterapeitu”, kas notiks līdz 6. decembrim tieš-
saistē – pirmdienās no plkst. 19.30 līdz 20.30. 
Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Baiba 
Narvila.

Otrdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 un sestdie-
nās no plkst. 10.00 līdz 11.00, pārorganizējoties 
no klātienes uz tiešsaistes nodarbībām, turpinās 
nodarbības “Pilates”, ko vada trenere Agrita 
Spēlmane. Nodarbības notiks līdz 26. oktobrim.

Otrdienās no plkst. 19.30 līdz 20.30 un sestdie-
nās no plkst. 11.30 līdz 12.30, pārorganizējoties no 
klātienes uz tiešsaistes nodarbībām, turpinās no-
darbības “Zumba”, ko vada zumbas trenere Agrita 
Spēlmane. Nodarbības notiks līdz 26. oktobrim.

Izglītības iestādēs septembrī sākās un oktobrī 
turpinās:
• Uztura rotaļnodarbības pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņiem;
• Brīvo sarunu cikls par seksuālo un reproduktīvo 

veselību 5. klašu bērniem;
• Aktuālo atkarību veidi un to izplatības mazinā-

šana 7.–12. klašu jauniešiem.
Dalība visās projekta aktivitātēs ir bez mak-

sas. Pieteikšanās nodarbībām e-pastā: veseli-
ba@ropazi.lv vai pa tālr. 26742199.

Diāna Viļčuka,
Ropažu novada pašvaldības

projektu vadītāja

Veselības veicināšanas projekta (“Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā”, 
Nr. 9.2.4.2/16/I/065) aktivitātes oktobrī
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20. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotē-
kā notika ikgadējā Ekoskolu apbalvošanas 
ceremonija, kurā par aktīvu darbību vides 
izglītības jomā 104 izglītības iestādes no 
visas Latvijas saņēma prestižo starptautis-
ko Zaļo karogu, divām izglītības iestādēm 
tika piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, 
bet 44 izglītības iestādes ieguva Ekoskolas 
sertifikātu. 

Arī Ropažu novada izglītības iestādes jau 
vairākus gadus ar lieliskiem panākumiem 
piedalās Ekoskolu kustībā. Šogad prestižo 
starptautisko Zaļo karogu saņēma Ulbrokas 
vidusskola un Ropažu vidusskola, kā arī Sto-
piņu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
“Pienenīte” un Ropažu pirmsskolas izglītības 
iestāde “Annele”. 

Ropažu vidusskola Ekoskolu kustībā darbo-
jas jau kopš 2009. gada, un šis skolai ir jau 
11. Zaļais karogs. Ropažu PII “Annele” Zaļā 
karoga apbalvojumu saņēma jau 9. reizi. Ul-
brokas vidusskola Zaļo karogu saņēma 7. reizi, 

bet PII “Pienenīte” 6. reizi. Berģu Mūzikas un 
mākslas skola, kas Ekoskolu kustībā darbojas 
jau kopš 2012. gada, šogad saņēma Ekoskolas 
sertifikātu. Savukārt Stopiņu pamatskola saņē-
ma pateicību par dalību Ekoskolu programmā. 

Ekoskolu aktivitātes aktīvākajām mūsu 
izglītības iestādēm jau kļuvušas par neatņe-
mamu ikdienas un arī mācību satura sastāvda-
ļu – nevienam vairs nav īpaši jāskaidro, kādēļ 
tas ir svarīgi, tas ir pašsaprotami.

Lepojamies ar mūsu novada izglītības ies-
tāžu aktīvo darbošanos vides izglītības jomā 
un vēlam nerimstošu izzinātprieku un enerģiju 
nākamajām aktivitātēm!

Ekoskolu programma ir viena no visaptve-
rošākajām un populārākajām vides izglītības 
pieejām pasaulē, kura šajā mācību gadā Latvi-
jā svinēs 20 gadu. Ekoskolu programmā Latvijā 
šobrīd darbojas 182 izglītības iestādes (no 
pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā 
pasaulē programmā ir iesaistītas 56 000 iz-
glītības iestāžu 70 valstīs. Programmā tiek 
aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, 

Ropažu novada izglītības iestādes saņem 
prestižo Zaļā karoga balvu

kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties 
vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības 
jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir 
vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes 
kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus 
citiem mērķiem programmā aktīvi tiek vei-

cināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās 
vides pārvaldībā.

Inga Koleča,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ropažu novada pašvaldība

Labdien, sveiki, čau, hei, hello – sveiciens 
visiem jaunajā mācību gadā!

Sākam jauno mācību gadu ar jaunu iedvesmu 
un jauniem izaicinājumiem. Katram šis izaicinā-
jums ir īpašs un svarīgs! Kādam tas ir pierast 
pie jaunās vides un dienaskārtības, kādam 
iejusties jaunā kolektīvā, kādam būt mīļam un 
saprotošam jebkurā situācijā, kādam kļūt vēl 
radošākam un iegūt jaunas zināšanas!

Septembris mūsu kolektīvam ir bijis ļoti pie-
pildīts mēnesis. Bērni ir izzinājuši tēmu: drau-
dzība, atklājuši emociju pasauli, pārliecinājušies, 
ka katrs kaut ko prot un var izdarīt. Jaunāko un 
arī dažu vecāko grupu bērnu vidū veiksmīgi ir 
noritējis adaptācijas laiks. Bērni kopā ar pieau-
gušajiem ir vienojušies par noteikumiem grupās, 
izveidojuši piederības zīmītes vai lellītes. Gru-
pu laukumos, stadionā, parkā, mežā, pie upes 
un dabas takā skolotājas aicinājušas bērnus 
pamanīt, saklausīt, izpētīt, sataustīt, sajust, 
izgaršot, izkustēties, būt mijiedarbībā ar dabu. 

Mums visiem bijusi lieliska iespēja iepazīt 
militāro tehniku, piedalīties sarunās ar Paš-
valdības un Valsts policijas pārstāvjiem, kā arī 
redzēt policijas inspektora suņu puikas Darko 
paraugdemonstrējumus. 

Kopā ar ciemata bibliotekāri Ilzi iepazīta 
grāmatu pasaule un izpildīti daudzi radoši 
uzdevumi. 

Vecāko grupu bērni uzsākuši nodarbī-
bas veselīga uztura izzināšanā, un topošie 
pirmklasnieki veido priekšzināšanas saru-
nām angļu valodā. Savukārt skolas medmāsa 
pārrunājusi ar bērniem higiēnas noteikumu 
pamatprincipus. 

Vecāki ir tikušies sanāksmēs, kuru laikā 
uzzinājuši par bērnu vecumposmu īpatnībām, 
pirmā pusgada mācību plāniem un program-
mas “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” 
īstenošanas gaitu. Kā arī iejutušies kolektīvā 
ar aicinājumu piedalīties fotogalerijas tapšanā 
un rīta vingrojumu veikšanā. 

Mums patika piedalīties “Eiropas Sporta un 
veselības nedēļas” aktivitātēs, kuras sagata-
voja kustīgā sporta skolotāja Agita un lustīgā 
mūzikas skolotāja Jeļena. 

Novēlu izdošanos un veiksmi visiem, īs-
tenojot savus šā mācību gada sapņus un 
sapnīšus!

Elīna Damme,
Ropažu vidusskolas direktora vietniece

izglītības jomā pirmsskolā

Ar jaunu iedvesmu un izaicinājumiem
Stopiņu pagasta 2021. gada finansēto projek-
tu ietvaros no 24. augusta līdz 23. septem-
brim norisinājās projekts “Ceļvedis, audzinot 
pusaudzi”. Projekts tika īstenots informatīvi 
izglītojošas vecāku atbalsta grupas formā. 
Grupas nodarbības notika ZOOM platformā otr-
dienās un ceturtdienās. Informatīvi izglītojošās 
vecāku atbalsta grupas desmit nodarbības 
apmeklēja desmit Stopiņu pagasta un Ropažu 
novada pusaudžu vecuma bērnu vecāki.

Nodarbību laikā vecākiem tika sniegta informā-
cija par pusaudžu vecuma bērnu audzināšanas 
aktuālākajiem jautājumiem, ierosinātas diskusi-
jas un dalīšanās praktiskajā pusaudžu vecuma 
bērnu audzināšanas pieredzē, piedāvāti praktiski 
uzdevumi saistībā ar katras nodarbības tēmu. 

Vecāki nodarbību laikā saņēma izdales mate-
riālus, kuros iekļauta nodarbībās sniegtā infor-
mācija un kuri arī nākotnē varēs kalpot kā labs 
palīgs pusaudžu vecuma bērnu audzināšanas 
jautājumos. Tāpat nodarbību noslēgumā vecāki 
saņēma apliecības par dalību informatīvi izglīto-
jošajā vecāku atbalsta grupā “Ceļvedis, audzinot 
pusaudzi”. 

Projekta “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” noslē-
gumā vecāki atzīmēja, ka visvērtīgākās no visām 
desmit apskatītajām tēmām bija tēmas par ve-
cāku un pusaudžu savstarpējām attiecībām un 
emociju pašregulāciju. Tāpat vecāku skatījumā 
aktuālas bija tēmas par pusaudžu seksualitāti 
un dzīves prasmēm. Par nodarbību norisi ZOOM 
platformā vecāki pauda divējādas izjūtas – no 
vienas puses, prieku, ka arī virtuālajā vidē ir 
iespējams socializēties un apgūt ko jaunu, no 
otras puses, nožēlu, ka nebija iespējas apmeklēt 
nodarbības klātienē, izbaudot īstu un patiesu 
tikšanās emociju spektru. 

Vēlos teikt paldies informatīvi izglītojošās vecā-
ku atbalsta grupas “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” 
dalībniekiem par atsaucību nodarbībās, uzdro-
šināšanos dalīties pieredzē, tādējādi papildinot 
teorētiskās atziņas ar praktiskiem dzīves piemē-
riem. Gribu cerēt, ka nodarbībās gūto informāciju 
izdosies izmantot ikdienā, audzinot pusaudžu 
vecuma bērnus. 

Evita Anča,
projekta “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” 

informatīvi izglītojošās atbalsta grupas 
vadītāja 

Projekts “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” 
Stopiņu pagastā

22. augustā Ropažu novada senioru ansamblis 
“Sarma” devās uz Cēsīm, lai tur piedalītos 
3. Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sa-
dziedāšanās svētkos “Dziedot dzimu, dziedot 
augu”. Šie svētki norisinājās Cēsu pils parka 
estrādē, kur tikās vairāk nekā 40 Latvijas 
dziedošo senioru kolektīvu no Kurzemes, Lat-
gales, Vidzemes, Rīgas un Zemgales reģioniem. 

Svētki iesākās ar dalībnieku gājienu, labklājības 
ministra G. Eglīša uzrunu un citiem svinīgiem 
apsveikumiem. Laika ziņas 22. augustam solīja 
Latvijas tradicionālajai vasarai atbilstošus aps-
tākļus – saule, lietus, stiprs lietus, saule utt. 
To arī mēs piedzīvojām. Pateicoties veiksmīgi 
izvēlētajam patvērumam zem kokiem, ar patiku 
izbaudījām dažādu kolektīvu priekšnesumus ar 
iemīļotām, sirdij tuvām dziesmām. Izjutām prieku 
atkal tikties, sirsnību un kopības sajūtu. 

Ansamblis “Sarma” izpildīja dziesmu “Gaujas 
valceris”, kuru veltīja visiem klātesošajiem un 
Latvijas skaistākajai upei. Skatītāji mūsu priekš-
nesumu atbalstīja pat ar valša dancošanu. 

Sakām paldies Latvijas Pensionāru federācijai 
par šiem jaukajiem svētkiem. Paldies arī Ropažu 
novada pašvaldībai un Ropažu Kultūras centra 
darbiniekiem par atbalstu un iespēju nokļūt 
svētkos.

Ansamblis “Sarma” šobrīd gatavojas ansambļa 
20 gadu darbības jubilejai. Ceram, ka vīrusi un 
citas likstas netraucēs mums satikties ar mūsu 
skatītājiem un klausītājiem un kopīgi izbaudīt 
šo pasākumu.

 
Sarmīte Zunde,

senioru vokālā ansambļa “Sarma” vadītāja
Baiba Lukaševiča,

senioru vokālā ansambļa “Sarma” dalībniece

Ropažu Kultūras centra senioru vokālais 
ansamblis “Sarma” sadzied Cēsīs
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Iestājoties rudenīgiem laikapstākļiem, tā vien 
gribas iekārtoties kādā ērtā, klusā un siltā 
nostūrī, paņemt grāmatu un doties lasīšanas 
piedzīvojumā...

Veicinot lasītprasmi un interesi par grāmatām, 
vienojot lasītājus un rosinot diskusijas, kā arī 
sekmējot augstvērtīgas literatūras izplatību, 
Ulbrokas bibliotēka aicina lielus un mazus lasī-
tājus pievienoties “Bērnu, jauniešu un vecāku žū-
rijas 2021” (BJVŽ) grāmatu ekspertu komandai.

Kas jādara, lai kļūtu par ekspertu?
1. Nāc uz bibliotēku un jautā bibliotekāram par 

iespēju lasīt BJVŽ grāmatas, kļūstot par ek-
spertu komandas dalībnieku;

2. Apskati plakātu “Lasi un vērtē” un izvēlies 
6 grāmatas, atbilstošas savai vecuma gru-
pai;

3. Izlasi grāmatas un pieraksti lasīšanas piedzī-
vojumā gūtās pārdomas;

4. Aizpildi grāmatas novērtējuma anketu;
5. BJVŽ sezonas noslēgumā piedalies lasīšanas 

svētkos, saņem balviņas un diplomu.
Tiem BJVŽ dalībniekiem, kas jau kļuvuši par 

ekspertiem un devušies literāros piedzīvojumos, 
ir pieejamas grāmatu vērtēšanas anketas aiz-
pildīšanai.

Daina Kalmane,
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre

Vai vēlies kļūt par BJVŽ grāmatu 
ekspertu?
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Šā gada aprīļa sākumā Ulbrokas bibliotēka 
ar vietnes Actionbound palīdzību izveidoja 
pastaigu svaigā gaisā, lai vienlaikus iepa-
zītos ar novadnieka Pētera Brūvera dzīves 
un darba takām. Šo literāri informatīvo 
pastaigu varēja uzsākt pie Ulbrokas bib-
liotēkas Pētera Brūvera lasītavas loga, kur 
tika izvietots QR kods un maršruta karte. 
Pastaigas gaitā tika veikti interaktīvi uz-
devumi, atbildēts uz jautājumiem, veidotas 
fotogrāfijas un noklausīti audioieraksti ar 
putna balss skaņām un dzejas lasījumiem. 

Laika posmā līdz Dzejas dienām pastaigu veica 
26 komandas, novērtējot to kā gana daudz-
pusīgu, interesantu, arīdzan informatīvu un 
sarežģītu. Pastaigā piedalījās ģimenes, ve-
cāka gadagājuma cilvēki un jaunieši. Dažas 
komandas pastaigu veikušas vairākas reizes, 
iegūstot lielāku punktu skaitu. Bet šoreiz šīs 
pastaigas – spēles uzdevums bija informācijas 
ieguve, tāpēc suvenīra maisiņu ar bibliotēkas 
reprezentācijas līdzekļiem ieguva laimīgais 
izlozes dalībnieks. Dalību maršruta izpētē 
ņēma gan kājāmgājēji, gan riteņbraucēji un 
automobilisti, vidēji iegūstot 2014 punktu. 
Ceram, ka ieguvēji bija tie, kas izmantoja ie-
spēju nostaigāt 11 kilometru, uzsākot ceļu 
no Ulbrokas caur Dzidriņām, gar Saveļiem uz 

Līčiem un atpakaļ – pa Jaunsišu ceļu, caur 
Vālodzēm uz Ulbroku, tādējādi iepazīstoties 
ar Stopiņu pagasta vietām, kuras savulaik 
skatījis dzejnieks un atdzejotājs Pēters 
Brūveris. Aicinām interesentus lasīt autora 
dzeju un iepazīt Pētera Brūvera lasītavas 
telpā iekārtoto privātkolekciju.

Atgādinām, ka iespieddarbu kolekcijā ie-
tilpst 346 izdevumi, no tiem 310 monogrā-
fiskie izdevumi un 36 periodiskie izdevumi. 
Grāmatu kolekcija lielā mērā atspoguļo Pētera 
Brūvera profesionālo darbību. Lielākā daļa no 
grāmatām ir dažādu valodu vārdnīcas, kas tika 
izmantotas tulkotāja darbā. Brūveris tulkoja 
no lietuviešu valodas un tjurku valodām, kā 
pazīstamākās no tām var pieminēt uzbeku, 
kirgīzu, azerbaidžāņu un turku valodas. Ko-
lekcijā var atrast mazskaitlīgu un pie mums 
nezināmu tautu valodu vārdnīcas, piemēram, 
karaīmu, kumiku, tatāru, tuviešu, altajiešu, 
čuvašu un jakutiešu. Lielākā daļa šo vārdnīcu 
ir ar krievu valodu kā otru valodu.

Vērtīgu kolekcijas daļu sastāda dzejas 
krājumi svešvalodās, kuros publicēti Pētera 
Brūvera dzejas tulkojumi. Varam iepazīties ar 
Pētera Brūvera dzeju angļu, krievu, zviedru un 
slovēņu valodās.

Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs

Noslēgusies literārā pastaiga “Sēdēju parkā 
uz sola”

Latvijas kinoteātru repertuāru nesen papildinā-
jusi režisores Daces Pūces pilnmetrāžas debijas 
spēlfilma “Bedre”, kas jau guvusi starptau-
tisku atzinību un galvenās balvas vairākos 
kinofestivālos. 

Filmas režisore Dace Pūce kopā ar ģimeni ilgus 
gadus dzīvojusi Stopiņu pagasta Ulbrokā, savukārt 
viens no filmas scenārija autoriem – Pēteris Ro-
zītis – savulaik strādājis Ropažu Kultūras centrā, 
aktīvi piedaloties kultūras dzīves veidošanā.

Pēc Janas Egles stāstu motīviem tapusī filma ir 
mūsu sabiedrības šķērsgriezums, skarot vairākas 
mūsdienās aktuālas tēmas – bērni, kas aug bez 
vecākiem un saskaras ar emocionālu vardarbību, 

savstarpēja iecietība, atvērtība pret citādo – un 
vienlaikus apliecinot mākslas mierinošo spēku.

Spēlfilma “Bedre” būs skatāma 14. oktobrī 
pulksten 19.00 Ropažu Kultūras centrā. Biļetes 
pieejamas uz vietas, Ropažu Kultūras centrā, 
pirms kino seansa. Pēc filmas – tikšanās un sa-
runa par filmas veidošanu ar režisori Daci Pūci un 
vienu no scenārija autoriem Pēteri Rozīti. 

Ropažu novada pašvaldības informatīvajā vietnē 
www.ropazi.lv varat uzzināt vairāk par filmu, lasot 
nelielu sarunu ar režisori Daci Pūci un scenārija 
autoru Pēteri Rozīti.

Katrīna Ķeķe,
Ropažu Kultūras centra 

kultūras pasākumu organizatore

Skarbs un sirdi plosošs stāsts, kas jāredz 
katram, – spēlfilma “Bedre” 

23. septembrī Ropažu pagasta Zaķumuižā, 
laukumā pie bibliotēkas, notika Dzejas dienām 
veltīts pasākums, kurā notika dzejas lasījumi 
un tika atklāta šā gada vasarā Zaķumuižā no-
tikušā glezniecības plenēra laikā tapušo darbu 
izstāde. Dzeju un mākslu baudīja Zaķumuižas 
iedzīvotāji un arī Ropažu vidusskolas Zaķu-
muižā mazie skolēni. 

Klātesošie Zaķumuižas iedzīvotāji lasīja savu 
mīļāko autoru dzejas rindas un arī pašu rakstītos 
dzejoļus, savukārt mākslinieki dalījās savā glez-
nošanas pieredzē un stāstīja par to, kā tapušas 
gleznas un kā tas ir – gleznot. 

Glezniecības plenēru aizvadītajā vasarā vadīja 
mākslinieks, Ropažu pagasta Gaidu ciema iedzīvo-
tājs, Artūrs Agadžanjans, kura vadībā Zaķumuižu 
apmeklēja mākslinieki un gleznošanas entuziasti 
un plenēra laikā tapa gleznas, kurās atainotas 

Zaķumuižas ainavas.  Mākslinieki klātesošajiem 
stāstīja, kā notiek gleznošana plenēra laikā, un 
iedrošināja ikvienu pamēģināt sākt gleznot, uz-
sverot, ka gleznošana ir lielisks brīvā laika pa-
vadīšanas veids. 

Mākslinieks Artūrs Agadžanjans ar sievu Līgu 
bija arī parūpējušies par patīkamiem un negaidī-
tiem pārsteigumiem, pateicībā par izveidojušos 
sadarbību un atbalstu savas gleznas dāvinot 
gan bibliotēkas darbiniecēm – Ilzei un Initai, gan 
Zaķumuižas bibliotēkai, gan arī Ropažu novada 
vidusskolai Zaķumuižā. Savukārt kāda cita māks-
linieku glezna pasākuma laikā izlozes rezultātā 
atrada jaunu mājvietu pie Zaķumuižas iedzīvotājas 
Valdas, kas bija patīkami pārsteigta un priecīga 
par skaisto ieguvumu.

Inga Koleča,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ropažu novada pašvaldība

Dzeja, māksla un pārsteigumi Zaķumuižā

Visu septembri ikviens dzejas cienītājs un au-
tors individuāli vai grupā, kam sirdij tuva un 
mīļa ir Vangažu pilsēta, neatkarīgi no vecuma 
un pieredzes, varēja iesniegt iepriekš nepub-
licētu dzejoli par tematu – Vangažu pilsēta. 
Bijām patīkami pārsteigti par iedzīvotāju at-
saucību. 

Nākamais etaps ir darbu vērtēšana, žūrija – Van-
gažu pilsētas iedzīvotāji. Balsošana norisināsies 
klātienē Vangažu pilsētas bibliotēkā, elektroniski 
bibliotēkas Facebook lapā https://www.facebook.
com/Vangazubiblioteka un Ropažu novada mājas-

lapā www.ropazi.lv laika posmā no 1. oktobra līdz 
1. novembrim.  Trīs labākajiem autoriem žūrijas 
vērtējumā tiks piešķirtas vērtīgas balvas. Pārējiem 
dalībniekiem paredzētas veicināšanas un atzinības 
balvas. Apbalvošana notiks līdz 2021. gada 18. no-
vembrim. Vieta un veids tiks precizēti atkarīgi no 
valdības izdotajiem noteikumiem un lēmumiem, kā 
arī no pasākuma organizētāju izdotajiem iekšējās 
kārtības noteikumiem. Vangažu pilsētas bibliotēkas 
svētku notikumi un aktivitātes notiek, ievērojot 
valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Kontakti saziņai: Vangažu pilsētas bibliotēka, 
vangazi.biblioteka@ropazi.lv , tālr. 67995502

Atskats uz “Septembris – Dzejas mēnesis” aktivitātēm 
Vangažu pilsētas bibliotēkā
4. septembrī lasītājiem bija lieliska iespēja ie-
pazīties ar grāmatas “Roņpils. Purva stāsti” 
autoru, jauno rakstnieku – Dāvidu Vikmani pa-
sākuma “Muzikālais autobuss – dzeja pieturās” 
ietvaros pie Vangažu Kultūras nama. Latvijas 
purvi autoram ir iemīļota pastaigu vieta, un 
viņš tos krustu šķērsu izstaigājis dažādos ga-
dalaikos. Autors atbildēja uz dažādiem lasītāju 
jautājumiem, kā arī sniedza ieskatu, kā tapusi 
grāmata, sasaistot to arī ar vēsturiski Vangažu 
purvaino apvidu.

Pasākuma videoieraksts un fotogalerija skatāmi 
Vangažu pilsētas bibliotēkas Facebook lapā https://
www.facebook.com/Vangazubiblioteka.  10. septem-
brī Vangažu pilsētas bibliotēka lasītājus aicināja uz 
sarunu pēcpusdienu ar vienu no pazīstamākajām 
mūsdienu latviešu dzejniecēm – ANNU AUZIŅU. 

Četru dzejoļu krājumu autore, kas saņēmusi vai-
rākas literārās balvas: Klāva Elsberga prēmiju (par 
krājumu “Atšķirtie dārzi”, 1995. g.), A/s “Preses 
nams” oriģinālliteratūras konkursa balvu (par krā-
jumu “Slēpotāji bučojas sniegā”, 2001. g.), div-
kārt – Ojāra Vācieša prēmiju (par krājumiem “Es 
izskatījos laimīga”, 2010. g., un “Annas pūra govs”, 
2017. g.), “Latvju Tekstu” dzejas balvu (par krā-
jumu “Es izskatījos laimīga”), Olivereto balvu par 
dzejoli “Man iekšā ir grāmata” (2008) u. c. Divreiz 
bijusi nominēta Latvijas literatūras gada balvai 
dzejā. Klātesošajiem bija iespēja ieklausīties pašas 
autores dzejas lasījumā un stāstā, kā radies un 
veidojies katrs no dzejas krājumiem.

Pilns raksts pieejams mājaslapā www.ropazi.lv. 
Pasākuma fotogalerija skatāma Vangažu pilsētas 
bibliotēkas Facebook lapā https://www.facebook.
com/Vangazubiblioteka. 

Noslēdzies darbu iesūtīšanas etaps jauno dzejnieku – 
iesācēju konkursā “Mana pilsēta – Vangaži”

Ropažu novada daudzbērnu ģimeņu biedrības “Māra” ģimenes izsaka pateicību Ropažu novada 
Sociālajam dienestam par piešķirtajiem pasta sūtījumu pakomāta “Omniva” sūtījumu atlaižu 
kodiem. Ģimenes piešķirtos atlaižu kodus izmantoja dažādu izmēru sūtījumu nosūtīšanai 
ģimenei un draugiem.

Liene Pļaviņa,
biedrības “Māra” Stopiņu pagasta daudzbērnu ģimenes mamma

Atgādinām, ka konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” noslēgumā Stopiņu novada 
pašvaldībai tika piešķirta balva nominācijā “Par īpašu atbalstu jaunajiem vecākiem” un konkursa 
atbalstītājs plašākais pakomātu tīkla nodrošinātājs Baltijā “Omniva” dāvāja iespēju nosūtīt 
100 sūtījumu ar 99% atlaidi. Šo dāvanu izmantoja Stopiņu pagasta daudzbērnu ģimenes. 
Paldies “Omniva” par dāvāto iespēju ģimenēm!

Daudzbērnu ģimeņu biedrības 
“Māra” pateicība par konkursa 
“Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2020” balvu

No 15. septembra līdz 12. novembrim ikvie-
nam interesentam visā Latvijā būs pieeja-
mas juridiskās konsultācijas. Zvanot darba 
dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 pa 
tālruņiem 67514224 vai 67514237, klients 
tiks savienots ar juridiskās palīdzības snie-
dzēju konsultācijas saņemšanai.

Konsultāciju tēmas: ģimenes tiesības, aizsar-
dzība no vardarbības, saistību izpilde, zaudē-
jumu piedziņa, maksātnespējas process u. tml. 
Lai konsultācijas būtu produktīvas, klienti ai-
cināti iepriekš sagatavoties sarunai, aprakstot 
situāciju un noformulējot jautājumus.

Ievērojot joprojām pastāvošos epidemiolo-
ģiskos ierobežojumus, attālinātās konsultācijas 
Juridiskās palīdzības administrācija organizē, 

piesaistot juridiskās palīdzības sniedzējus, 
tādējādi ikvienam, neatkarīgi no ienākumu 
līmeņa, nodrošinot juridisku atbalstu strīdu 
risināšanā un seku mazināšanā.

Iepriekšējā periodā, kad tika organizētas 
juridiskās telefonkonsultācijas, vislielākā in-
terese bija saistībā ar mantojuma tiesībām, 
īpašuma un dzīvokļa tiesībām, saistību izpildi 
un ģimenes strīdu risināšanas jautājumiem. 
Apkopojums par šā gada maijā un jūnijā or-
ganizētajām konsultācijām: https://jpa.gov.
lv/informacija-presei/pieprasijums-pec-atta-
linatam-juridiskam-konsultacijam-joprojam-
loti-augsts.

 
Juridiskās palīdzības administrācija,

www.jpa.gov.lv

Līdz 12. novembrim būs pieejamas attālinātas 
juridiskās konsultācijas
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“Dzejas dienai 2021” Stopiņu pagasta “Ka-
lējos” – sirsnīgs, intelektuāls, dzejisks un 
dvēselisks satvars. Citāds debess jums, un 
citāds pirmdienas rīts. Lietus mākoņu ne-
traucēti, jo tie līst citviet, amatierteātra 
“Dille” aktieru bērni un mazbērni – mazie 
“dillēni” un viņu draugi –, kā arī amatier-
teātra aktieri Ingrīda un Uldis nes sveicienu 
šai dienai. “Es dāvinu tev šo dienu”! Emo-
cionāli tīrs bērnu dzejas runas rīts. Skaisti, 
pasakaini un ar ļoti siltu sirdi tiek runāts 
dzejas meistara Pētera Brūvera radītais 
teksts. Neko neaizliedzot, bet ļaujot vaļu 
spēlēm, fantāzijām un vērojumiem. Līdz 
iegūta emocionāli sirsnīga, neatkārtojama 
un patiesa dzejas dāvana, ko pasniedz mazu 
bērnu prieks un silta sirds. 

Nudien, patiesi ieskanējās bērnu balsis, dzies-
mas un smiekli – brūveriski jautri, droši un 
koši. To visu iefilmēja ReTV. Tur arī vērosim vai 
skatīsim fotomirkļu galeriju https://ropazi.lv/
lv/sakums/galerijas/o/dzejas-dienas-2021-mu-
zikalais-celojums-pa-li-662.

Mazajiem runātājiem tiek pasniegtas mazas 
kalējmājas balvas – koka dzejas āmuriņi, kas 
tradicionāli ir amatnieka Jāņa Grazdanoviča 
darināti. Savukārt Ulbrokas bibliotēkas biblio-
tekāru dāvātais prieks ir mīklu minēšana un 
mīklu baudīšana. Autors ir ne tikai dzejnieks, 
tulkotājs, bet arī dažādu tautu mīklu meistars 
ar dāvināšanas prieku. Dzejnieka vārdiem, es 
dāvinu tev šo dienu/ ar sarmotiem kokiem 
un sniegu/ un zīlītes klauvējienu/ un zvirbuļu 
aušīgo prieku.

Nemanāmi ejam “rudeņot”, tā pietuvojoties 
dažādu sajūtu mākoņiem, ļaujoties krāsu un 
domu pavedieniem, lai lasītu, domātu, runātu 
un tiktos nākamgad.

Šajā dienā un pavisam drīz – bibliotēkā 
pulcējas literatūrzinātnieki, rakstnieki, dzej-
nieki, komponisti, aktieri, ģimenes locekļi un 
bibliotekāri. Tostarp pārstāvji no Rakstniecī-
bas un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas, Ulbrokas bibliotēkas, Ropažu no-
vada pašvaldības un Pētera Brūvera ģimenes 
locekļi. Starp viņiem Ingus Barovskis, Jānis 
Elsbergs, Inese Zandere, Māris Salējs, Māris 
Lasmanis, Zane Jančevska, Ginta Zalcmane, 
Ainārs Vaičulens, Inese Skrastiņa, Zane Brū-

vere-Kvēpa, Aleksandrs Kvēps, Iveta Brūvere, 
Ingrīda Balode, Uldis Bērziņš. 

Satikšanās nodoms ir dzejnieka un atdzejo-
tāja Pētera Brūvera (1957–2011) piemiņas un 
literārā mantojuma aktualizēšana Ulbrokas 
bibliotēkas jaunizveidotajās telpās. Pētera 
Brūvera vārdā nosauktā lasītava un portrets 
ir sarunas telpa, lai pieskartos personīgajam, 
galvenokārt atmiņu stāstos, vēstulēs, dzejas-
atdzejas klātesamībā un dziesmu melodijās. 
Norises tiešraides ieraksts Ulbrokas biblio-
tēkas Facebook kontā. Divu stundu garumā 
portretējām un runājām par laiku un radītām 
vērtībām. Autora dzejas rindas “Viss šajā pa-
saulē ar divi dalās” vieno caur rakstītā jēgu. 
Veidojas atklāta saruna, kas rod un runā par 
vienojošās apziņas stiprināšanu kultūrtelpā, 
kas nākotnes vārdā spēcina vietējo kopību un 
piederību literatūrai. 

Iepazīstam kultūridentitātes izprotošu pa-
audzi, kas iesaistoties rada izpratni par Pē-
tera Brūvera daiļrades daudzpusību. Ineses 
Zanderes vēstulē uzzinām par kopīgo vasaras 
kursu apmeklējumu Viļņā 1986. gadā, ar kuru 
aizsākās Brūvera gaitas leišu atdzejošanā. 
Jānis Elsbergs nupat rediģējis un sarakstī-
jis priekšvārdu Pētera Brūvera sagatavotajai 
Martinaiša dzejas izlasei, kas apliecina Baltijas 
Asamblejas balvas cienīga laureāta nopelnus. 
Māris Salējs dalās pārdomās, portretējot – ski-
cējot Pētera personību, stāstam klāt pieliekot 
zināmos Pētera pseidonīmus. 

Ingus Barovskis ieskicē vairāku pētnieku 
skatījumu uz atsevišķiem dzejnieka daiļra-
des aspektiem. Pats pievērsies mītiskajam 
Pētera Brūvera dzejā, savukārt baltu kopī-
bu – prūšu un lietuviešu tēmu Brūvera daiļ-
radē akadēmiskam skatījumam gatavo Janīna 
Kursīte, Ulbrokas bibliotēkā iegūtās kolekcijas 
pētniecība uzticēta literatūrzinātniecei Ieva 
Kalniņai. Gintas Zalcmanes vadībā uzsākts 
Pētera Brūvera bibliogrāfijas sagatavošanas 
darbs, iekļaujot autora literāros darbus un 
veiktos tulkojumus, Pētera Brūvera literāro 
darbu atdzejojumus cittautu valodās, kā arī 
autora dzeju komponēto dziesmu bibliogrāfiju 
un citu darbu aprakstus.

Muzikālā noskaņa un dzejas priekšlasījums 
piestāv Zanes Jančevskas aktiermeistarībai, 
deklamējot autora radītos portretus, pašpor-

Septītās Dzejas dienas dzejas meistara “Kalējos”, un pirmā tikšanās 
viņa vārdā nosauktās lasītavas telpās

tretus un rudens portretus dzejā. Komponis-
ta Māra Lasmaņa muzikālā rokraksta motīvs 
ikreiz piestāv, kad runājam par Pēteru. Visi 
kopā ar ģimenes atbalstu pieskaramies Pētera 
personības dziļākajai būtībai, saskatot perso-
nības nozīmību kopējā kultūrtelpā. Kā sākot-
nēji to uzsvēra un norādīja Ropažu novada 
domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks 
Ainārs Vaičulens, Stopiņu pagastā aktīvi 
tiek organizētas bibliotekāru talkas un ik-
gadējās Dzejas dienas dzejnieka dzimtajās 
mājās “Kalēji”, laiks portreta klātesamībai 
un notikumu attīstībai Pētera Brūvera la-
sītavas telpās. 

Paldies par ceļa vārdiem un vēlējumu! Vi-
zuālais materiāls skatāms fotogalerijas ap-
kopotajā resursā https://ropazi.lv/lv/sakums/
galerijas/o/dzejas-dienas-2021-muzikalais-
celojums-pa-li-662.

Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt Pētera 
Brūvera lasītavu, lai skatītu bibliotekāru darbu 
un izmantotu iespēju uzzināt par novadpētnie-
cības materiālu kopu un krājumu, kas rakstu-
ro vietējās vērtības, tradīcijas, sasniegumus, 
vietējo vēsturi un attīstību.

Paldies visiem tiem, kas pavasara – vasaras 
periodā apmeklēja pastaigu kājāmgājējiem/
velobraucējiem, par dzejnieka, novadnieka 
Pētera Brūvera literāro darbību, neklātienē 
atgādinot un veidojot jaunu saturu par bib-
liotēku un Pētera Brūvera teksta un viedokļa 
brīvību. Pastaiga dabā “Sēdēju parkā uz sola” 
iepazīstināja ar Stopiņu novada (tagad pagas-
ta) vietām, kuras savulaik skatījis dzejnieks 
un atdzejotājs Pēters Brūveris. 

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Jau ceturto gadu pēc kārtas Ropažu novada 
Jauniešu dome organizēja tradīcijām bagāto 
pasākumu “TVAIKS”. Pat šis sarežģītais 
pārmaiņu un ierobežojumu laiks neliedza 
mūsu novada jauniešiem izveidot un izbau-
dīt pasākumu, kur vienaudži var “nolaist 
tvaiku” un apzināties, ka jaunais mācību 
un darba cēliens ir sācies. 

Šogad pasākumā varēja darboties origami 
un drēbju apgleznošanas meistarklasēs, pie 
novada jauniešiem viesojās “Comedy Latvia”, 
kura komiķi Jānis Kreičmanis un Kalvis Troska 
prata labi sasmīdināt ikvienu. Projekts “Māju 
kafejnīcu dienas” šogad notika katrā Latvijas 
novadā, bet Ropažu novadā bija tikai viens 
realizēts pieteikums, ar kuru lepojamies, jo 
varējām izbaudīt veidotās delikateses tieši no 
Ropažu novada Jauniešu domes pārstāvju un 
Azerbaidžānas brīvprātīgo recepšu klāsta, tā 
rezultātā baudījām sklandraušus, zemesriek-

stu zupu, autentisko plovu un citus šedev-
rus. Fantastiska atmosfēra bija arī izjūtama 
sadziedāšanās laikā, kad, gruzdošu desiņu 
un karamelizētu zefīru smaržā, ugunskura 
sprakšķēšanas un ģitāras skaņās, plecu pie 
pleca no sirds dziedājām līdzi mūsu iemīļota-
jām dziesmām. No Garkalnes skautu un gai-
du pārstāvjiem mēs arī mācījāmies, kā siet 
dažādus mezglus, iekurt ugunskuru un citas 
noderīgas zināšanas turpmākai dzīvei. Vakara 
noslēgumā kārtīgi izdejojāmies, jo DJ Toro 
uzblieza mežonīgus ritmus, dodot superīgas 
emocijas atlikušajam gadam.

Kā arī milzīgs paldies pasākuma veidošanā 
jāsaka Kultūras centram “Ulbrokas Pērle”, 
SIA “Marko”, Līču, Upesleju un Ulbrokas ra-
došās attīstības centriem, Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolai par palīdzību tehniskajā 
nodrošinājumā. Ja esi ieinteresēts šādu un 
līdzīgu vai pavisam citādu pasākumu un pro-
jektu veidošanā un ja Tu esi vecumā no 14 

Jauniešu aktivitātes septembrī!

līdz 25 gadiem – pievienojies mums uz sēdēm 
Jauniešu studijā Ulbrokā, Institūta ielā 14, 
otrdienās plkst. 19.00 vai arī, ja vēlies izteikt 
komentārus vai ierosinājumus, raksti uz mūsu 
sociālo tīklu kontiem @ropazu_jd. Ar žilbino-

šu smaidu un skatu nākotnē, tā tik turpināt 
rudenī!

Kristaps Jānis Dzirnieks,
Ropažu novada Jauniešu domes pārstāvis
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11. septembrī Ropažu novada Ropažu pagastā, 
Ropažu ciemata centrā pie Ropažu vidussko-
las notika biedrības “Sporta klubs “Brīze”” 
2021. gada sezonas pēdējais  fizisko aktivitāšu 
pasākums “Veselība un prieks, darbojoties 
kopā” ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu, 
rast iespēju interesentiem piedalīties dažādu 
veidu fiziskajās aktivitātēs, nodarbojoties ar 
sportu un pavadot brīvo laiku saturīgi. 

Pasākums notika ļoti jaukā atvasaras dienā. 
Aktivitātēs piedalījās bērni kopā ar vecākiem. 
Jaunākajiem dalībniekiem bija nedaudz vairāk 
par diviem gadiem, un bija patiess prieks vērot, 
ar kādu aizrautību viņi pildīja uzdevumus.

Dalībnieku skaits sezonas noslēgumā nebija 
liels, domājams, tas varēja būt saistīts ar to, ka 
Ropažos notika arī citi pasākumi. 

Katram dalībniekam jāveic desmit uzdevumu ar 
dažādām grūtības pakāpēm, lai sev noskaidrotu 
savas spējas, prasmes, veiklību un vēlmi apgūt 

jaunas iemaņas un, iespējams, atrastu iespēju 
regulāri trenera vadībā nodarboties ar kādu no 
sporta veidiem, kurus piedāvā SK “Brīze”. 

Aktīvie sportotgribētāji tika apbalvoti ar SK 
“Brīze” diplomiem un Ropažu novada pašvaldības 
sarūpētiem suvenīriem. 

Liels paldies jāsaka SK “Brīze” jaunās paau-
dzes dalībniekiem, kuri palīdzēja novadīt pasāku-
mu, vienlaicīgi iegūstot iemaņas sporta pasākumu 
vadīšanā un tiesāšanā. Paldies vēlamies pateikt 
arī tiem brīvprātīgajiem palīgiem, kuri, vēl nebū-
dami SK “Brīze” biedri, palīdzēja uzstādīt trases 
un piedalījās tiesāšanā.

 Nobeigumā vēlamies pateikties visiem tiem, 
kuri visa gada laikā atbalstīja SK “Brīze” rīkotos 
pasākumus, un ceram, ka tas palīdzēja saprast, 
kāds ir  gandarījums no fiziskām aktivitātēm, 
darbojoties kopā visai ģimenei, un radīja vēlmi 
atrast sev tuvāko sporta veidu, ar ko nodarboties 
brīvajā laikā.

Sporta klubs “Brīze”

Aizvadīts šīs sezonas pēdējais fizisko 
aktivitāšu pasākums “Veselība un prieks, 
darbojoties kopā”

No 23. septembra līdz 30. septembrim no-
risinājās Eiropas Sporta nedēļa #BeActive#. 
Ropažu pagastā tika organizētas diska golfa 
sacensības Zaķumuižas disku golfa parkā. 
Lietainais rīts potenciālos dalībniekus aiz-
baidīja, piedalījās vien 4 drosmīgi dalībnie-
ki, turklāt lietus jau bija mitējies. Nākamās 
disku golfa spēles apmācības – iesācēju 
sacensību pasākums – jau novembrī.

Īsts paraugs aktivitātēm nedēļas garumā nori-
sinājās VSAC “ Zemgale” filiālē “Ropaži”, kurā 
katru dienu norisinājās kāda sportiska aktivi-
tāte. 23.  septembrī notika “Rudens kross”. 
Produktīvam skrējienam vispirms visi kopā 
iesildījās. Izvērtējot savas spējas, dalībnieki 

skrēja mazo, vidējo vai garo distanci. Laiks bija 
ļoti jauks un noskaņojums pozitīvs, visi izvēlēto 
distanci veica godam. Pēc tiesnešu vērtējuma, 
pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma diplomus un 
medaļas par iegūto vietu, bet pārējie piemiņas 
medaļas par dalību #BE Active#. 24. septembrī, 
Eiropas Sporta nedēļas laikā, VSAC “ Zemgale” 
filiālē “Ropaži” notika “Bocce” turnīrs. Klientu 
komandas no citām filiālēm ar azartu piedalījās 
sacensībās. Šoreiz galvenais nebija uzvarēt, bet 
nostiprināt iemaņas “Bocce” spēlē un veselīgi 
un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Madara Tīģere-Bernharde,
Ropažu Sporta centra veselības veicināša-

nas un sporta pasākumu organizatore

Eiropas Sporta nedēļas #BeActive# 
aktivitātes Ropažu pagastā

Jau otro gadu pēc kārtas Stopiņu pagastu 
pārstāvētā komanda “Stopiņi Velo” izcīnīja 
3. vietu Jūrmalas velomaratonā, kas norisi-
nājās 22. augustā Jūrmalas pilsētas ielās.

Komanda plāno piedalīties arī Rīgas veloma-
ratonā, kas plānots 18. oktobrī.

“Stopiņi Velo” komandu pārstāvēja: Ro-

berts Jaunzems, Edmunds Dārznieks, Agris 
Bokvalds, Aigars Šveicars, Andris Turciņš, 
Renārs Mūrnieks.

Apsveicam un vēlam panākumus arī turp-
māk!

Liene Glaudāne,
Ulbrokas sporta komplekss

Komanda “Stopiņi Velo” izcīna trešo vietu 
Jūrmalas velomaratonā

Sēlijas vārds pēdējā laikā locīts visos iespē-
jamajos līmeņos. Gala rezultātā – pazaudēts 
novada nosaukums, bet vai tādēļ pazudīs 
seno sēļu zeme? Braucam aplūkot.

Lauki, lauki… Plašums līdz apvārsnim. Siena 
ruļļi un govju ganāmpulki. Viensētās apsviedī-
gas saimnieces cienā ar vecvecmāmiņas Alīdas 
kafeju. Cigoriņi, burkāni un ozolzīles. Viss pašu 
audzēts. Garšīgi. Cita saimniece Aknīstes pusē 
pusdienās pasniedz guļbišņikus un pašbrūvē-
tu kalvadosu. “Atbrauciet vēl!” saka. “Rudens 
pusē, kad ruksis dosies viņsaules ceļos, pa-
cienāšu ar šļurbuļiem.” – “Kas tas tāds?” – 
“Atbrauc, nogaršosi!”

Salas. Tādas ir tikai Sēlijā – pļavu ziedu sa-

las. Dabiskas. Un tām ir pašām savs muzejs, 
kur augi runā, dzied un latviskā maigumā spēlē 
uz emocijām. Knipelēta balta Lielvārdes josta… 
bail pieskarties, tik trausla un spēkpilna. Kā 
simbols Sēlijai.

Kulminācija visai dienai – Subates luterāņu 
baznīca. Ja lielās Eiropas un Krievzemes baz-
nīcas pārsteidz ar savu varenumu, tad šī –  ar 
īpašu sajūtu. Dieva klātbūtne, vienkāršu latvie-
šu zemnieku izcili kokgriezumi (17. gs.), un pašu 
subatiešu attieksme pret sava novada vērtībām.

Ekskursijā brauca un Sēlijas sauli baudīja 
Ropažu pagasta iedzīvotāji kopā ar Multifunk-
cionālo centru “Mucenieki”. 

Ekskursijas dalībniece

Pa Sēliju

11. septembrī Rīgā, stadionā “Daugava”, 
notika Latvijas Skriešanas centra atklātā 
čempionāta stadionā 5. posma sacensības.

Ropažu pagasta vieglatlētikas un kamaniņu 
nodaļas audzēkņi kuplā skaitā treneres Ingrīdas 
Amantovas virsvadībā devās pārbaudīt savus 
spēkus gan dažādās skriešanas distancēs, 
gan arī tāllēkšanā no vietas. Jaunie sportisti 
startēja 60 m, 300 m un 800 m skrējienos un 
izrādīja atzīstamu cīņas sparu un motivāciju, 
kas vainagojās ar visai ievērojamiem panāku-
miem – kopumā mūsu jaunieši ieguva 15 visu 
kalumu medaļas!

Savās vecuma grupās apbalvoti tika: Marga-
rita Vancāne – 2. vieta 60 m un arī 800 m; Elza 
Robežniece – 1. vieta 800 m; Keita Avota – 
1. vieta 60 m, 3. vieta 800 m; Katija Rimicā-
ne – 2. vieta 60 m, 3. vieta 800 m; Everts Pre-
cinieks – 2. vieta 800 m, 3. vieta 60 m; Margita 

Sirsniņa – 1. vieta 800 m, 3. vieta 60 m; Gerda 
Brakmane – 2.  vieta 60 m; Roberts Sprukuls – 
3. vieta 800 m; Svens Tīlans – 3. vieta 800 m; 
Tomass Grīnfelds – 1. vieta 800 m.

Lepojamies ar jaunajiem, uzņēmīgajiem 
sportistiem! Paldies Ropažu novada pašval-
dībai par atbalstu – transporta nodrošināšanu 
uz sacensībām, kā arī vecākiem – gan tiem, 
kas atbalsta un uzmundrina bērnus klātienē, 
gan tiem, kas dod savus izdošanās vēlējumus 
ceļamaizē ne tikai sacensību dienā, bet arī 
ikdienas treniņu procesā.

Nav šaubu, ka Ropažu pagasta vieglatlētikas 
un kamaniņu nodaļas nepārtrauktais, neiz-
sīkstošais dzinējspēks un bērnu “dīdītājs” ir 
brīnišķīgā trenere Ingrīda Amantova – izturību 
un izdošanos arī turpmāk!

Ilona Robežniece,
vecāks

Ar Latvijas florbola virslīgas komandu 
“OXDOG ULBROKA LU” un “TALSU NSS/
KRAUZERS” spēli tika atklāta jaunā sezona. 

Par nozīmīgu ieguldījumu florbola attīstībā 
Stopiņu novadā tika teikts paldies ilggadē-
jajam komandas trenerim Andrim Pīlupam, 
kā arī tika sveikts jaunais komandas treneris 
Remārs Vikānis. 

Līdz ar šo spēli tika atklāts arī jaunais Ul-
brokas sporta kompleksa sporta zāles segums, 
kas tapa sadarbībā ar SIA “TOLEDO”. Vēlamies 
teikt milzīgu paldies visiem, kas iesaistījās grīdas 
seguma uzstādīšanā. Un vēlam sportistiem sa- 
sniegt augstākos rezultātus pie mums, Ulbrokas 
sporta kompleksā!

Edijs Bērziņš,
Ulbrokas sporta kompleksa direktors

Ropažu pagasta jauniešiem 15 visu kalumu 
medaļas atklātajā čempionātā stadiona skriešanā

Ulbrokas sporta kompleksā atjaunots lielās zāles 
grīdas segums

Gūstot pozitīvas emocijas un gandarījumu no 
savstarpējas komandas sadarbības, jūtot savu 
sportisko izaugsmi, jaunie futbolisti cīnījās par 
katru bumbu. Tomēr pāri visam pozitīvas emocijas 
un futbola prieks. Turnīrā piedalījās komandas 
no Rīgas, Jūrmalas, Carnikavas, Vangažiem un 
Ventspils.
Paldies dalībniekiem, viņu vecākiem, atbalstī-

tājiem un līdzjutējiem par izturību un atbalstu.
Turnīrā piedalījās: Viesturs Āboltiņš, Ralfs Viziņš, 
Roberts Jupatovs, Markuss Krūmiņš, Georgijs 
Zuters, Emīls Feldmanis, Rendijs Kaufelds, Ri- 
nalds Kalugins, Nikijs Teteris un Gustavs Šreibers.

Dāvids Čudars,
FK “VALOR”

FK “VALOR” U-6 un U-7 vecuma jaunieši piedalījās 
turnīrā “Lion Farion Cup 2021” Rīgā

Kopš septembra sākuma “Rīgas meži” pie-
dāvā Latvijā pirmo pastāvīgi darbojošos En-
duro taku motobraucējiem. Tā atrodas sporta 
kompleksa “333” apkārtnē Ropažu novadā. 
Līdzīgu taku vēl šogad “Rīgas meži” plāno 
ierīkot Mārupes mežos.

Taka 19,7 kilometru garumā izveidota, “Rīgas 
mežiem” sadarbojoties ar Latvijas Motosporta 
federāciju un sporta kompleksu “333”. Tā atrodas 

uzņēmuma teritorijā – Gaujas mežniecībā, netālu 
no sporta kompleksa “333”, un izveidota tā, lai 
varētu braukt motociklisti ar dažādu pieredzi un 
spēkratiem. 
Video par to, kā gāja pirmajiem takas iekarotā-
jiem: https://bit.ly/3tDeOYN. 

Ieva Bērziņa
SIA “Rīgas meži” Stratēģiskās komunikācijas 

un sabiedrisko attiecību daļa

“Rīgas meži” piedāvā: Latvijā pirmā Enduro taka 
motobraucējiem

“Garkalnes runču” 3x3 basketbola koman-
das spēlētāji – Arvīds Dambenieks, Kristaps 
Brēmers, Andris Epners un Edgars Lācis – 
saņēma zelta medaļas par uzvaru Ķekavas 
novada 3x3 basketbola sezonā, kļūstot par 
trīskārtējiem čempioniem jaunajā olimpiskajā 
sporta veidā.

“Garkalnes runču” komandas vairākus ga-

dus regulāri piedalās dažādos 3x3 basketbola 
turnīros Latvijā un kaimiņvalstīs. 2021./2022. 
gada sezonā “Garkalnes runči” turpinās spēlēt 
Latvijas Maksibasketbola čempionāta 40+ ve-
cuma grupā, pretendējot uz ceturto čempionu 
titulu pēc kārtas.

Renārs Buivids

“Garkalnes runču” 3x3 basketbolisti kļūst par 
trīskārtējiem čempioniem
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Interešu izglītības sportā iespējas Ropažu pagasta Zaķumuižas sporta zālē (t.67958498) 
2021.-2022. m./g. Pašvaldības licencētās programmas interešu izglītībai sportā (bezmaksas)

Sporta izglītības 
programma Mērķa auditorija Nodarbību laiks Treneris, kontakti

“Vispārējā fiziskā 
sagatavotība jauniešiem”  

7. - 12. klašu 
skolēniem

otrdienās, ceturtdienās 
15.30 -17.00

M. Tīģere-Bernharde, 
22194213

“Kustības priekam un 
veselībai” 1.- 4. klašu skolēniem otrdienās, ceturtdienās 

piektdienās 14.00 - 15.30
M. Tīģere-Bernharde, 
22194213

“Vieglatlētika - ievads 
kamaniņsportā”   

1. - 12. klašu 
skolēniem 

pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās 16.00 -17.30 I. Amantova, .26553241

“Volejbols skolēniem” 5. -12. klases 
skolēniem 

pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās 14.30 -16.00 M. Kalniņš, 26469505

Maksas  licencētās interešu izglītības sporta programmas, ar daļēju pašvaldības finansiālo 
atbalstu (telpu izmantošanai, dalībai sacensībās, transportam uz sacensībām – sadar-
bības līgumu ietvaros)

“Sporta karatē”  Grupās tiek uzņemti  
no 5 g.v.

pirmdien, trešdien, piektdien  
16.50 -18.10

SK  “Hagakure”, M. Robermans,   
V. Fetkuļins, 26300284

“Futbols “    pirsmsskolas vecums, 
sākumskolas klases 

pirmdien, trešdien: 
17.00 -18.30

  FS “ Garkalne”, V.Klibuss, 
29476314

“Futbols “    1. - 9. klašu skolēniem otrdienās un ceturtdienās 
15.30  -17.00 FK “Valor”, M. Kalniņš, 26469505

“Basketbols “  2. - 9. klašu skolēniem otrdienās un ceturtdienās 
14.30  -17.00 BK “Garkalne”, E. Kuks, 20072112

Interešu izglītības sportā iespējas Ropažu Sporta centrā Ropažos (t. 67918406) 2020.-
2021. m./g. Pašvaldības licencētās programmas interešu izglītībai sportā (bezmaksas)

Sporta veids, grupas 
nosaukums Vecums Nodarbību laiks Vieta

“Kustības priekam un 
veselībai”

1.- 4. klašu 
skolēniem

 pirmdienās, trešdienās 
14.00 - 15.30

M. Tīģere-Bernharde, 
22194213

“Tenisa spēles pamati”   1.- 9. kl. skolēniem

sestdienās 10.00 - 11.00 (no 
1. maija līdz 15. oktobrim 
kortos: piektdienās -  
18.00, svētdienās - 10.00)

Z.& R. Upīši, 29233304

“Vieglatlētika - ievads 
kamaniņsportā”   

1. - 12. klašu 
skolēniem

otrdienās, ceturtdienās,  
16.00 -17.30. I. Amantova,  26553241

“Volejbols skolēniem” 5. -12. klases 
skolēniem 

otrdienās, ceturtdienās, 
piektdienās 17.00 -18.30 Z. Balbārdis, 26559821

“Sporta spēles 5. - 9. 
klašu skolēniem”

5.-9. klašu 
skolēniem

otrdienās, ceturtdienās, 
piektdienās 16.00 -17.00 Z. Balbārdis, 26559821

Maksas  licencētās interešu izglītības sporta programmas, ar daļēju pašvaldības finansiālo 
atbalstu (telpu izmantošanai, dalībai sacensībās, transportam uz sacensībām – sadar-
bības līgumu ietvaros)

“Sporta karatē”  Grupās tiek uzņemti  no 
5 g.v.; 

pirmdienās, trešdienās, piektdie-
nās  18.00 - 21.00

SK  “Hagakure”,  
V.Fetkuļins, 26300284

“Futbols “    1. - 9. klašu skolēniem pirmdienās, trešdienās, piektdie-
nās 16.00  - 18.00, 

FK “Valor”, D.Čudars, 
26470416

“Basketbols “’    2. - 9. klašu skolēniem. pirmdienās, trešdienās  
14.30  -17.00

BK “Garkalne”, E.Kuks, 
20072112

Pašvaldības un Sporta klubu neformālās izglītības  programmas jauniešiem, pieaugušajiem

“Basketbols 16+”
vismaz 16 gadus veci jaunieši - 
pagasta komanda basketbolā, 
dalībai DDL u.c. 

Pirmdienās, trešdienās Zaķumui-
žas sporta zālē  19.00 - 20.30

Treneri E&O.Pentjuši,  
26359269

“Futbols 16+”

vismaz 16 gadus veci jaunieši -  
pagasta komanda futbolā, dalī-
bai RAFČ, Pludmales futbola č., 
Baltijas Kauss  u.c. 

Ropažu sporta zālē otrdienās, 
ceturtdienās  20.30 - 22.00

Treneris M.Busels, 
28335251

“Nūjošana 
senioriem” 55+ Zaķumuižas stadiona apkārtne, 

sestdienās 8.30 -10.30 A.Razgaila

“Nūjošana 
senioriem” 55+ Grupa tiek veidota, laiki tiks 

precizēti
M. Tīģere-Bernharde, 

22194213
“Vingrošana 
senioriem” 55+ Zaķumuižas sporta zāle, otrdie-

nās 10.00 . Ar 1. novembri A.Razgaila

“Vingrošana 
senioriem” 55+ Ropažu sporta zāle, trešdienās, 

piektdienās 8.30 - 9.30
I.Amantova, tālrunis 
26553241

VK “Ropaži”  
“Volejbols 16+”

vismaz 16 gadus vecām 
jaunietēm - pagasta komanda 
volejbolā, dalībai EVL u.c.  

otrdienās  Zaķumuižas sporta 
zālē 20.30 - 22.00; ceturtdienās 
Ropažu sporta zālē 19.00 -20.30

“VK Ropaži” 
B.Bukeviča, 29966012

FK “Ropaži”  
“Florbols 16+”

vismaz 16 gadus veci jaunieši -  
pagasta komanda florbolā, 
dalībai OČF u.c. 

Ropažu sporta zālē pirmdienās 
19.00-20.30; trešdienās 
20.30 -22.00

“FK Ropaži”, I.Sauliņš, 
26623396

SK “Brīze”  tenisa 
apmācība vismaz 16 gadus veci interesenti

Ropažu sporta zālē sestdienās 
11.00 -13.00 ( no 1. maija līdz 
15. oktobrim kortos: piektdienās 
18.00, svētdienās 10.00); Zaķu-
muižas sporta zālē sestdienās 
10.00-11.00

SK “Brīze”, I.Zunde

SK “Brīze” novusa  
apmācība un 
pilnveidošana

jebkurš novusa spēles inte-
resents, komandas, izlases 
veidošanai, sporta veida pilnvei-
došanai novusā

otrdienās, piektdienās Ropažu 
sporta zālē 18.00-21.00

SK “Brīze”, A.Ploriņš, 
29212457

SK “Brīze” šautriņu 
spēles  apmācība 
un pilnveidošana

jebkurš šautriņspēles intere-
sents no 14 gadu vecuma

trešdienās  Zaķumuižas sporta 
zālē 19.00-22.00

SK “Brīze”, 
R.Mežeckis, 29142707

Ar visām interešu izglītības iespējām sportā Ropažu novadā varat iepazīties šeit: https://ropazi.lv/lv/sports/interesu-izglitibas-iespejas-sporta/

Interešu izglītības iespējas Garkalnes pagasta Upesciema stadionā 2021./2022. m.g.
Maksas licencētās interešu izglītības sporta programmas
“Vispārējā fiziskā sa-
gatavotība ar futbola 
novirzienu”

No 4 gadu vecuma Otrdien 17.00 - 21.00, ceturtdien 17.00 - 
21.00, sestdiena 9.00 - 12.30

J. Klibuss, mob. 25139891,
V. Klibuss, mob. 29476314

“Vispārējā fiziskā sa-
gatavotība ar futbola 
novirzienu”

No 4 gadu vecuma Pirmdien 17.00 - 20.00, trešdien 17.00 -  
20.00, piektdien 17.00 - 20.00 G. Zankovskis

“Petanka” No 10 gadu vecuma Pirmdien 18.30 - 21.30, trešdien 18.30 - 
21.30, piektdien 18.30 - 21.30 E. Silovs, mob. 28648986

“Regbijs” No 10 gadu vecuma Otrdien 18.30 - 21.30, ceturtdien 18.30 - 
21.30, piektdien 18.30 - 21.30

A. Baranovskis, mob. 
26670708

“Basketbols” No 4 gadu vecuma
Pirmdien 17.30 - 20.00, otrdien 17.30 - 
20.30, trešdien 17.30 - 20.00, ceturtdien 
17.30 - 20.30

I. Minusa, mob. 25442299

Pieaugušo neformālā izglītība

 “Futbols” Vismaz 16 gadus veci 
jaunieši, pieaugušie

Pirmdien 18.30 - 21.30, trešdien 18.30 - 
21.30, piektdien 18.30 - 21.30

G. Zankovskis, mob. 26024330, 
J. Avots, mob. 29128383

“Regbijs” Vismaz 16 gadus veci 
jaunieši, pieaugušie

Otrdien 18.30 - 21.30, ceturtdien 18.30 -  
21.30, piektdien 18.30 - 21.30 A. Baranovskis, mob. 26670708

“Regbijs”
Vismaz 16 gadus 
vecas jaunietes, 
sievietes

Otrdien 18.30 - 21.30, ceturtdien 18.30 - 
21.30, piektdien 18.30 - 21.30 A. Baranovskis, mob. 26670708

“Petanks” Pieaugušie Pirmdien 18.30 - 21.30, trešdien 18.30 - 
21.30, piektdien 18.30 - 21.30 E. Silovs, mob. 28648986

“Fitnesa 
treniņi” Pieaugušie Pirmdien 19.00 - 20.00, trešdien 19.00 - 

20.00, piektdien 19.00 - 20.00 A. Vanaga, mob. 26138354

Interešu izglītības iespējas Garkalnes stadionā (skola/Upes ielā) 2021./2022. m.g.
Maksas licencētās interešu izglītības sporta programmas
 “Vispārējā fiziskā sagatavo-
tība ar futbola novirzienu”

No 4 gadu 
vecuma

Pirmdiena 16.00-18.00, trešdiena 
16.00-18.00

J. Klibuss, mob. 25139891,
V. Klibuss, mob. 29476314

“Teniss”

No 4-6 g.v.
No 6-8 g.v.
No 8-10 g.v.
No 10-12 g.v.
No 13-16 g.v.
No 16-18 g.v.

Trešdien-piektdien 18-19.00
Trešdien-piektdien 16.00-17.00
Trešdien-piektdien 16.00-18.00
Trešdien-piektdien 19.00-20.00
Otrdien-ceturtdien 17.00-18.00
Otrdien-ceturtdien 17.00-18.00

I. Horste, mob.29161418

Pieaugušo neformālā izglītība
“Teniss” Pieaugušie Iepriekš piesakoties pie trenera I. Horste, mob.29161418

Interešu izglītības iespējas sportā Ulbrokas sporta kompleksā 2021./2022. m.g. 
Maksas  licencētās interešu izglītības sporta programmas  
Sporta veids, grupas 
nosaukums Vecums Treneris, kontakti Vieta

“Sporta karatē” 4 - 7.g.v.  
7. - 14.g.v.

Otrdien, ceturtdien plkst. 
18.00-20.30

SK  “Hagakure”, M. Robermans,  
tālrunis 22849765

“Kamaniņsports” No 7.g.v - 18.g.v. Pirmdien, trešdien un piekt-
dien plkst. 15.30 -17.00. A. Orlova, tālrunis 29433875

“Mūsdienu un laikmetīgo 
deju nodarbības” 7.g.v. līdz 14.g.v. Otrdien, ceturtdien plkst. 

15.00-17.30 A. Skriņņikova, tālrunis 29476314

Pašvaldības licencētās programmas interešu izglītībai sportā (bezmaksas) 

“Futbols” 1. - 4. kl. Pirmdien, trešdien plkst.18.00 - 20.00, 
trešdien plkst. 19.00 - 20.00

V. Puzirevskis, tālrunis 
29177643

“Futbols” 1. - 5.kl. Pirmdien, trešdien, piektdien plkst. 
15.00 - 16.30 A. Čebans,  tālrunis 2941476

“Kamaniņsports” 1. -12.kl. Otrdien, ceturtdien plkst. 15.30 - 17.00. V. Zozuļa, tālrunis 29467427

“Florbols” 1. - 8. kl.
Pirmdien plkst.15.00 - 19.00, otrdien 
plkst. 15.00 - 16.30, ceturtdien plkst. 
15.00 - 18.00

A. Juškēvičs, tālrunis 22041438

“Handbols” 3. - 4. kl. trešdien, piektdien plkst.15.00  - 16.30 Ē. Drobots, tālrunis 22070846

“Džudo”
4 - 6.g.v; 
7.g.v - 12.g.v; 
13. - 18.g.v. 

Otrdien, ceturtdien no plkst. 18.00 - 
21.00, piektdien no 17.30 - 20.30 V. Šults, 29771558

Pieaugušo neformālā izglītība

“Handbols” Vismaz 16 gadus veci 
jaunieši, pieaugušie Otrdien, piektdien plkst. 20.15 - 22.00 I. Čerņavskis, tālrunis 

26471967

“Handbols Vismaz 16 gadus vecām 
jaunietēm, sievietēm

Otrdien plkst.18.30 - 20.15, ceturtdien 
no plkst. 18.00 - 19.00, piektdien plkst. 
18.30 - 20.00

Trenere I. Asare, 
tālrunis 29230384

“Florbols” Pieaugušie Pirmdien plkst. 19.00 - 20.30, 
ceturtdien plkst. 19.00 - 20.30,

R. Vikānis, tālrunis 
26711158

“Futbols” Pieaugušie Ceturtdien plkst. 20.30 - 22.00, 
svētdien plkst. 19.30 - 21.00

E. Martinsons, tālrunis 
22194213

“Fitnesa 
treniņi” Pieaugušie

Pirmdien plkst. 19.00 - 20.00, 
otrdien plkst. 20.30 - 21.30, 
trešdien plkst. 19.30 - 20.30,
Ceturtdien plkst. 20.30 - 21.30

A. Silicka, tālrunis 
26406990
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JUBILĀRI

Cik labi, ka vasara cauri
Un visādu puķu laiks – 

Nav jābaidās – noglāstīs galvu
Kāds saules pieskāriens maigs,

Asinis uzvirmos dzīslās
Un atļauto ātrumu pārsniegs.

Jau kļavlapas aizzīmogo vārtus
Un sniegs uz deniņiem pārslo.

/A. Līce/
Sirsnīgi sveicam septembra mēnesī dzimušos 
novada jubilārus 70 gadu, 75 gadu, 80 gadu, 

85 gadu un 90 gadu jubilejās!
Vēlam stipru veselību, gaišu noskaņu  

un mīļus cilvēkus līdzās!

JAUNDZIMUŠIE

Bērns kā solījums ienāk pasaulē
ar auglīgu sirdi un radīt gribu –
smagāko vārpu nobriedēt spēj 
mazā graudā ieliktā bagātība.

/L. Brīdaka/

2021. gada septembra mēnesī 
Ropažu novadā dzimuši 

27 mazuļi – 
14 meitenes un 13 zēni.

Sveicam mazos novadniekus un viņu vecākus!

Lai veselība, sirds siltums un daudz prieka 
Jūsmājās!

LAULĪBAS

Starp mūsu vārdiem ir Bezgalības
Bet nekad nav Vientulības

Jo mīlestība Ir
/G. Račs/

2021. gada septembra mēnesī – 
•	 Garkalnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģis-

trētas četras laulības
•	 Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē-

tas četras laulības
•	 Inčukalna novada Dzimtsarakstu nodaļā reģis-

trēta viena laulība 
•	 Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē-

tas astoņpadsmit laulības
Sirsnīgi sveicam jaunās ģimenes – lai balts 

jums Mīlestības ceļš!

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Laiks kā smiltis tek, un redzi – jau 
Mūsu mūžu aizdzied smilšu graudi.

       /I. Ziedonis/

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 
Raisu Dangeli, Juri Lancenieku, 

Nikolaju Lavrenoviču, Igoru Martišunu, 
Annu Poli, Raisu Pomozovu, Silviju Pūci, 
Aleksandru Geruļski, Larisu Portnovu, 

Zentu Rozentāli, Māri Kudlu, 
Nadeždu Stoļarovu, Jevgeniju Ivanovu, 

Helmūtu Kaliksonu, Juriju Ščepetkovu un 
Dzidru Zariņu  mūžībā aizvadot.

PASĀKUMI

Radošās attīstības centrs “Upeslejas”, Stopiņu pagasts
Datums, laiks Aktivitāte

Pirmdienās plkst. 19.00 – 20.00 Stepa nodarbības bērniem un jauniešiem. Vadītāja  B. Miķelsone, t. 22026488

Pirmdienās plkst. 12.00 – 14.00 Nūjošana

Otrdienās plkst. 16.00 – 17.00 Ārstnieciskā vingrošana senioriem ar fizioterapeiti I. Smalko. Iepriekšēja 
pieteikšanās RAC pa  t. 67956939

Otrdienās plkst. 18.00 – 20.00 Līnijdejas. Vadītāja A. Smirnova, t. 25434023
Otrdienās plkst. 18.00 – 20.00 Vēderdejas

Trešdienās plkst. 18.00 – 19.00 Vingrošana ar Valēriju. Iepriekšēja pieteikšanās RAC pa t. 67956939

Trešdienās plkst. 18.00 – 20.00 Galda teniss

Ceturtdienās plkst. 16.00 – 17.00 Ārstnieciskā vingrošana senioriem ar fizioterapeiti I. Smalko

Ceturtdienās plkst. 18. – 20.00 Vēderdejas. Vadītāja I. Alijeva, t. 29173901
Piektdienās plkst. 15.00 – 18.00 Solo dziedāšanas nodarbības. Vadītāja  S. Andževa, t. 29392883
Piektdienās plkst. 18.00 – 20.00 Galda teniss. Koordinators M. Šķipsna

09.10. Centra apmeklētāju ekskursija. Iepriekšēja pieteikšanās RAC pa t. 67956939

08., 15., 22. un 29.10. plkst.
17.00 – 19.00 Filcēšanas nodarbības. Vadītāja M. Puzankova

Centra darba laikā skatāmas izstādes: Natālijas Pumpures gleznu izstāde “Pasaule manī” un Anitas Miķel-
sones kartīšu izstāde “Diegu grafika – simegrāfija”.

Radošās attīstības centrs “Cekule”, Stopiņu pagasts
Datums, laiks Aktivitāte

09.10. plkst. 13.00 – 14.00 Nūjošana
15.10. plkst. 17.00 “Brīnumu lauks”
16.10. no plkst. 14.00 Pastaiga Cekules apkārtnes mežā
22.10. plkst. 17.00 “Māmiņas virtuves noslēpumi”
23.10. plkst. 13.00 – 14.00 Nūjošana
29.10. plkst. 17.00 Attīstoša spēle bērniem

Radošās attīstības centrs “Saurieši”, Stopiņu pagasts
Datums, laiks Aktivitāte

Pieteikšanās RAC “Saurieši”, tālr. 67956786; 29479166, rac.sauriesi@ropazi.lv
08.; 15.; 22.; 29.10.  plkst. 15.00 – 17.00 Filca nodarbības. Vada Marija Puzankova
07.; 14.; 21.; 28.10. plkst. 15.00 – 17.00 Floristikas nodarbības 

06.; 13.; 20.; 27.10. plkst. 16.00 “Jauno saimnieču pūra somiņa” – Ropažu novada finansētais projekts. 
Nodarbības vada Silvija Eriņa

12.10.

“Mākslas terapijas nodarbības Sauriešos” –  Ropažu novada finansē-
tais projekts. Nodarbības vada Sindija Meluškāne.
1. Nodarbība senioriem RAC “Saurieši”.
2. Nodarbība Stopiņu pamatskolas skolotājiem.
3. Nodarbība Stopiņu pirmsskolas darbiniekiem

01.10. – 31.10. Aicinām pieteikties uz nūjošanas nodarbībām

Radošās attīstības centrs “Līči”, Stopiņu pagasts
Datums, laiks Aktivitāte

Otrdienās,ceturtdienās plkst. 10.00 – 11.00 Senioru vingrošana. RAC “Līči” pagalmā

Sestdienās plkst. 11.00 – 13.00 Nūjošana. Starts un finišs pie RAC “Līči”

09.10. RAC ekskursija. Jelgavas novads
16.10. Nūjošana Ogres Zilajos kalnos

Oktobra otrdienās un ceturtdienās RAC “Līči” Tiešsaistes rīka ZOOM apmācība individuāli (iesācēja 
līmenī – pieslēgšanās, reģistrēšanās, sapulces izveide)

Visu oktobri Izstāde “Latvijas valsts apbalvojumi” RAC “Līči”

ULBROKAS BIBLIOTĒKA
Datums, laiks Aktivitāte

04.–29. oktobris Tematiska izstāde “Latvijas dziedātāji”. 1. X – Starptautiskā mūzikas diena

11. oktobris LNB Bibliotēku attīstības centra darbinieki iepazīs kolēģu darbu un jauno telpu paplašinātās 
darba iespējas

11. oktobris Upesleju sākumskolas projekta “N.H.M.A. – Noesis. Vēsture. Atmiņa. Darbība.” “Tu un es 
laikā...” dalībnieki iepazīs Ulbrokas bibliotēkas telpu paplašinātās darba iespējas

18., 19., 21., 
22. oktobris

Zinības! Individuāla datorprasmju apguve senioriem, pensionāriem pēc pieraksta noteiktos 
laikos. Apmeklējot nodarbību, nepieciešama pieteikšanās un saziņa ar Ulbrokas bibliotēku par 
nosacījumu atbilstību epidemioloģiskajai situācijai.
Pieteikšanās: Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālruni 67910503

25. oktobris,
plkst. 18.00 – 
19.30

Tikšanās un saruna ar grāmatas “Iedvesmas upe” autorēm. Kopīgi pārlaposim grāmatā 
paustās atziņas un diskutēsim par to, kā tās atbalsojas dažāda vecuma lasītājos. Redzēsim, 
kā top gleznojumi grāmatas tekstam.  Apmeklējot pasākumu, nepieciešama pieteikšanās 
un saziņa ar organizatoru par nosacījumu atbilstību epidemioloģiskajai situācijai. 
Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālruni 67910503

02.–29. novembris Tematiskā izstāde “SMIĻĢA SKATUVE”. Režisoram, aktierim Eduardam Smiļģim – 135 
(23.11.1886. – 19.04.1966.)

16. novembris,
plkst. 17.30 – 
19.00, klātienē un 
Zoom platformā

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Krēslas stunda” – “SAPŅI UN ILGAS ZIEMEĻVALSTĪS”.
Apmeklējot pasākumu, nepieciešama pieteikšanās un saziņa ar organizatoru par nosacī-
jumu atbilstību epidemioloģiskajai situācijai. 
Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālruni 67910503

Multifunkcionālais centrs “Silakrogs”, Ropažu pagasts
Datums, laiks Aktivitāte

Otrdienās plkst. 16.00 “Čaklās rociņas.” Radoša nodarbība bērniem 7+ ar Silviju. 
Piesakies – tālr. 20016262 vai 27889965

Trešdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00
“Iekustini savu ķermeni.” CIGUN nodarbība Zoom platformā ar instruk-
tori Kristīni. Pieteikties Multifunkcionālajā centrā, vai zvanot pa tālruni 
27889965 

19. oktobrī plkst. 14.00 “Čaklās rociņas.” Radoša nodarbība bērniem 7+ ar Silviju

Skolēnu brīvlaikā. Datums un laiks 
tiks precizēti “Aktīva sporta spēļu pēcpusdiena bērniem”

Skolēnu brīvlaikā. Datums un laiks 
tiks precizēti Izglītojoša meistarklase “Virtuālā realitāte”

Datums un laiks tiks precizēti Sarunas par grāmatām ar Liegu

28. oktobrī plkst. 19.00
Meistarklase “Veselīgs uzturs”. Uztura skolas “Vegus” vadītāja Dita. 
Pieteikties Multifunkcionālajā centrā, vai zvanot pa tālruni 27889965. 
Vietu skaits ierobežots! BEZ MAKSAS

Multifunkcionālais centrs “Tumšupe”, Ropažu pagasts
Datums, laiks Aktivitāte

19. oktobrī plkst. 13.00 Zīmēšanas nodarbība
21. oktobrī plkst. 13.00 Jautrās stafetes ārā

ROPAŽU PAGASTA BIBLIOTĒKA
Datums, laiks Aktivitāte

01. oktobris – 01. decembris Radošo stāstu konkurss “Ropažnieku pasaciņas”
04. oktobris – 29. oktobris Literatūras izstāde  “Aleksandram Čakam 120”
13. oktobris, PII “Annele” Ropažu bibliotēkas pasaku stunda bērnudārzā
01. oktobris – 31. oktobris Fotoizstāde “Lasām dabā”
28. oktobris Halovīnu spoku stāstu vakars
01. oktobris – 01. decembris Makulatūras vākšanas akcija

SAURIEŠU BIBLIOTĒKA
Datums, laiks Aktivitāte

01. – 31. oktobris Grāmatu izstāde “Pētījiet manus darbus, bet ne manu dzīvi; pirmā vietā stāv 
mans darbs, bet ne mana dzīve.” (A. Brigadere)

02. oktobris Fotostāsta “Vasara Sauriešos” prezentācija. Dalībnieku apsveikums
15. – 31. oktobris Grāmatu izstāde “Veltīts sievietei!”

Vangažu bibliotēka
Datums, laiks Aktivitāte

01. – 31.10. Jauno dzejnieku – iesācēju konkursa “MANA PILSĒTA VANGAŽI” darbu vērtēšana
01. – 28.10. Literatūras izstāde “Skaidra, skarba, stipra, spītīga, strādīga”. ANNAI BRIGADEREI – 160

01. – 28.10. Literatūras izstāde  “Č-a-k-s: Es un šis laiks”.  Aleksandram Čakam – 120

01. – 28.10. Bērnu un jauniešu literatūras izstāde dzejniekam “Uldim Auseklim – 80”
01. – 28.10. Bērnu un jauniešu literatūras izstāde rakstniekam “Valdim Rūmniekam – 70”
18. – 28.10. Jaunieguvumu izstāde
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*Rakstu izmantošanas gadījumā 
atsauce obligāta

PASĀKUMI

Ropažu Kultūras centrs, Ropažu pagasts
Datums, laiks Pasākuma nosaukums Mākslinieki un apraksts

01.10. – 30.10. TLMS “Madaras” rokdarbu 
izstāde

Izstāde. Lietišķā māksla un amatniecība. 
Ieeja: bez maksas

01.10. – 30.10. “Mans tautastērps pasaulē”
Izstāde. Fotogrāfijas un stāsti par trimdas latviešu 
dažādajiem tautastērpu ceļiem. 
Ieeja: bez maksas

01.10. – 30.10. “Jelgavas ziedu šalles veido-
šana”

Līdzdalības projekts – akcija. Biedrības “Mans Tau-
tastērps” projekts, kurā katrs interesents var ieadīt 
savu rindiņu. 
Ieeja: bez maksas

14.10.
plkst. 19.00 “Bedre”

Daces Pūces debijas spēlfilma, kas piedalījusies un 
guvusi atzinību vairākos prestižos starptautiskos 
festivālos. 
Tikšanās ar filmas režisori Daci Pūci un vienu no 
scenārija autoriem Pēteri Rozīti. 
Ieeja: 3,00 eiro

27.10. 
plkst. 18.00

Tikšanās ar TLMS “Madaras” 
dalībniecēm

Sarunas par tautas lietišķo mākslu, aktualitātēm 
nozarē. Ieeja: bez maksas

29.10. 
plkst. 18.00

Tikšanās ar biedrības “Mans 
Tautastērps” dalībniecēm

Sarunas par tautastērpu ceļu ārpus Latvijas ro-
bežām, par nacionālās identitātes saglabāšanu 
mūsdienās. 
Ieeja: bez maksas

Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle”, Stopiņu pagasts
Datums, laiks Pasākums Apraksts

15.10. plkst. 19.00 Teātris “KĀ TOP IZRĀDE” Amatierteātris “DILLE”
20.10. plkst. 19.00 Jānis Skutelis  “STAND-UP” Jānis Skutelis

22.10.
plkst. 19.00

Akordeonistu ansambļa 
“AKCENTS” 10 gadu jubilejas 
koncerts

Akordeonistu ansamblis “AKCENTS”

23.10.
plkst. 11.00

Koncerts
“PASAKA PAR PUĶUZIRNĪTI”
ģimenēm ar bērniem no 
3 gadu vecuma, kā arī 
jaunāko klašu skolēniem

Atis Ieviņš, balss, ģitāra (Elfrīdas tante un 
Nezāle)
Evija Martinsone, balss (Lilija)
Ieva Šmite, klavieres (Roze)
Sonja Misiņa, sitaminstrumenti, deja (Magone)
Jānis Porietis, trompete (Dadzis)
Sergejs Jēgers, balss (Puķuzirnītis)
Baleta studija “Grande” (horeogrāfs Tālis Sils)
Karina Bērziņa, koncerta vadītāja

30.10.
plkst. 19.00

Koncerts
“SATIKT ČAKU”

Zigfrīds Muktupāvels – balss, vijole
Jānis Strazdiņš – balss
Jāņa Lūsēna trio:
Jānis Lūsēns – klavieres
Jānis Lūsēns jun. – basa ģitāra
Harijs Gūtmanis – sitamie instrumenti

06.11.
plkst.16.00

Koncerts
“SKAISTA MANA TĒVU 
ZEME”

Latvijas koklētāju ansambļi
(ieeja ar ielūgumiem, kurus var saņemt Kultūras 
centrā pie dežuranta no 11. oktobra)

11.11. Lāčplēša dienas pasākums
12.11.
plkst. 19.00

Pianistes Dzintras Erlihas 
solokoncerts Latviešu komponistu klaviermūzika

Biļetes uz pasākumiem var iegādāties “Biļešu paradīzes” kasē vai bilesuparadize.lv
Pasākumu norise epidemioloģiskās situācijas dēļ var mainīties. Lūdzu, sekojiet aktuālajai informācijai.

Vangažu pilsētas Kultūras nams
Datums, laiks Aktivitāte Īss apraksts

08. oktobris
plkst. 17.00

Latviešu filma – ko-
mēdija “Tizlenes”

Klases apsmietākās “tizlenes” ir nolēmušas izmainīt 
savu dzīvi un kļūt par skolas populārākajām meitenēm. 
Taču, kad plāns gandrīz izbojā patiesu draudzību, mei-
tenēm nākas saprast, kas ir svarīgāks – popularitāte vai 
draudzenes

No 18. septembra līdz 
18. oktobrim darba 
dienās no plkst. 15.00 
līdz 21.00

Mākslinieces Ingū-
nas Lindes gleznu 
izstāde “Pieskā-
riens”

Māksliniece Ingūna Linde ir vangažniece un VMMS vizuā-
li plastiskās mākslas nodaļas skolotāja, kura fantastiski 
glezno, izstādē ir apskatāms neliels fragments no māks-
linieces iedvesmas

11. novembris 
plkst. 17.00

Lāčplēša dienai vel-
tīts svecīšu ceļš un 
koncerts

Viena no pazīstamākajām Lāčplēša dienas tradīcijām, 
kas aizsākusies 1988. gadā, ir svecīšu aizdedzināšana, 
ko Vangažu pilsētas Kultūras nams aizsāka arī Vanga-
žos. Šogad kopā aizdegsim Laika upi ne tikai Gaujas, bet 
arī Vidzemes un Meža ielās

17. novembris 
plkst. 19.00

LR proklamēšanas 
103. gadadienai 
veltīts svinīgs sarī-
kojums “Kā pērli tevi 
dārgu”

Svinīgā pasākuma koncertā piedalīsies mūziķi – Jolanta 
Gulbe-Paškevica un Deniss Paškevics

SIA “VILKME” aicina darbā santehniķi 
Ropažu pagastā

Pieteikties līdz 2021. gada 20. oktobrim, zva-
nīt pa tālr. 26335737 vai 67901050, vai sūtīt 
pieteikumu uz e-pastu vilkme@vilkme.lv
Profesijas kods: 7126 01, darba vietas adrese: 
Ropažu pagasts
Nepieciešamā kvalifikācija un prasības pre-
tendentiem:
• vidējās pakāpes izglītība;
• priekšroka pretendentiem ar pieredzi;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• prasme organizēt un plānot savu darbu, ie-

vērojot noteiktos termiņus, precizitāte darbu 
veikšanā, spēja veikt darbu patstāvīgi un 
uzņemties atbildību par sava darba rezul-
tātu, labas saskarsmes prasmes.

Darba pienākumi:
• veikt sanitārtehnikas, inženierkomunikāciju 

un to iekārtu ekspluatācijas apkalpošanu, 
remontu un inženierkomunikāciju sistēmu 
darba stāvokļa atjaunošanu;

• noteikt inženierkomunikāciju sistēmu bojā-
jumus, veikt sanitārtehnikas, inženierkomu-
nikāciju un to iekārtu montāžu, pārbaudi, 
ieregulēšanu un darbības nodrošināšanu;

• pildīt dežurējoša santehniķa pienākumus 
avāriju gadījumos.

Mēs piedāvājam:
• darba algu pēc pārbaudes laika beigām 

1100 EUR mēnesī;
• darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes 

laika beigām.

Pieteikties līdz 2021. gada 20. oktobrim, 
zvanīt pa tālr. 26335737 vai 67901050, 

vai sūtīt pieteikumu 
uz e-pastu vilkme@vilkme.lv.

Vakance

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas gru-
pas aicina darbā pirmsskolas skolotāju

Prasības pretendentiem:
• Atbilstoša augstākā izglītība (var būt arī stu-

dents).
• Latviešu valodas prasmes “C” līmenī, ja 

izglītība nav iegūta latviešu valodā.
• Labas, pozitīvas komunikācijas prasmes ar 

bērniem, vecākiem, kolēģiem.
Piedāvājam:
• Darbu uz pilnu slodzi,

• atbildīgu, aktīvu un radošu darbu ar bēr-
niem,

• draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu, iespēju 
profesionāli pilnveidoties,

• stabilu atalgojumu 950,00 EUR (pirms no-
dokļu nomaksas);

• sociālās garantijas, veselības apdrošināša-
nas polisi pēc pārbaudes laika.

Pretendentus lūgums pieteikties pie di-
rektores, mob. 29132891, vai metodiķes, 

mob. 29677777.

Ulbrokas pirmsskolas iestāde 
“Pienenīte” aicina darbā iestādes 

medmāsu uz 1,5 slodzi

Pretendentus pieteikties pie vadītājas dar-
ba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00 vai tel.: 
26558646, 67910984, e-pasts: vaditaja@ul-
broka-pienenite.lv.

Galvenie pienākumi: sniegt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību, veikt infekcijas kon-
troles nodrošināšanu, veikt profilaktiskos pa-
sākumus bērnu veselības uzturēšanai, veikt 
bērnu ēdināšanas uzraudzību, veikt darba 
dokumentēšanu.
Prasības pretendentam:
• Profesionālā vidējā izglītība medicīnas jomā 

un māsas sertifikāts.
• Jābūt reģistrētam Ārstniecības personu 

reģistrā (māsu).
• Valsts valodas zināšanas – C līmeņa 1. pa-

kāpe.
• Darba pieredze māsas amatā vismaz 1 gads.
• Augsta atbildības sajūta,
• spēja plānot un organizēt savu darbu.
Piedāvājam:  
• Darbu uz pilnu slodzi,
• atbildīgu un intensīvu darbu komandā,
• stabilu atalgojumu – 880,00 EUR (pirms 

nodokļu nomaksas), sociālās garanti- 
jas;

• speciālo piemaksu no 3% līdz 15%,
• veselības apdrošināšanas polisi pēc pār-

baudes laika.

Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde 
PII “Pienenīte” aicina darbā 

pirmsskolas skolotāju

Prasības kandidātam:
• Atbilstoša augstākā izglītība.
• Latviešu valodas prasmes “C” līmenī, ja 

izglītība nav iegūta latviešu valodā.
• Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
• Teicamas saskarsmes un sadarbības spējas.
• Mērķtiecība un neatlaidība darbā.

Mēs piedāvājam:
• Iespēju strādāt dinamiskā kolektīvā;
• labus darba apstākļus un atsaucīgu kolek-

tīvu;
• atalgojumu no 950,00 EUR (bruto) par vienu 

slodzi;
• sociālās garantijas un veselības apdrošinā-

šanu pēc pārbaudes laika beigām.
Aicinām pieteikties pie vadītājas 

pa tālr.: 67910984, mob.: 26558646 
vai klātienē darba laikā.

Vakance

Vakance

Vakance


