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Ropažu novada pašvaldības informatīvais izdevums

Ropažu novada pašvaldības domes vārdā sirsnīgi sveicu Latvijas Republikas proklamēšanas
103. gadadienā!
Lai patriotiskas, sirds mīlestības un laba vēlējumiem piepildītas novembra
mēneša Latvijas svētku un atceres dienas! Kopīgiem spēkiem mēs turpināsim
veidot mūsu valsts šodienu un nākotni. Paldies iedzīvotājiem, visu iestāžu
darbiniekiem un uzņēmējiem par ikdienas labajiem darbiem, par sadarbību,
atbalstu un ieteikumiem! Novēlu būt spēcīgiem, saliedētiem, iecietīgiem un

spēt virzīties uz vienotiem mērķiem pandēmijas pārbaudījumu laikā. Lai
stipras ģimenes un ikvienam patiesi laba veselība, izturība, spēks, griba,
radošums, zināšanas un atbildība labiem darbiem Latvijas izaugsmei un
attīstībai!
Vita Paulāne, Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Darbu uzsāk reorganizētās iestādes
Ar 1. oktobri reorganizācijas rezultātā apvienotas un darbu uzsākušas sekojošas iestādes – jaunā Ropažu novada Bāriņtiesa,
Sociālais dienests, Būvvalde, Pašvaldības
policija un Dzimtsarakstu nodaļa.
No 2021. gada 1. oktobra savu darbu ir uzsākušas vairākas jaunās reorganizētās pašvaldības
iestādes:
Ropažu novada Bāriņtiesa, kurā apvienotas
bijušās Stopiņu novada Bāriņtiesa, Ropažu novada Bāriņtiesa, Garkalnes novada Bāriņtiesa
un Vangažu pilsētas Bāriņtiesa, kas atdalīta
no Inčukalna novada Bāriņtiesas. Ropažu novada Bāriņtiesa atrodas Institūta ielā 30–4A
Ulbrokā, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, tālrunis 67911305, e-pasts: barintiesa@ropazi.
lv. Bāriņtiesas pakalpojumus var saņemt arī
tuvāk savai dzīvesvietai bijušo bāriņtiesu telpās:
Garkalnes pagastā – Brīvības gatvē 455 Rīgā,
bijušās Garkalnes novada Bāriņtiesas telpās,
tālrunis saziņai 67800921; Ropažu pagastā –
Rīgas ielā 13, Ropažu pagasts, Ropažu novads,
tālrunis saziņai 67918218 vai 29133315; Vangažu pilsētā – Meža ielā 1 Vangažos, Ropažu
novads, tālrunis saziņai 20228027 vai 29424944.
Ropažu novada Sociālais dienests, kuru
veido Stopiņu novada, Ropažu novada, Gar-

kalnes novada un Vangažu pilsētas sociālie
dienesti. Ropažu novada Sociālais dienests atrodas Acones ielā 4 Ulbrokā, Stopiņu pagasts,
Ropažu novads, tālrunis 67910792, e-pasts:
socialais.dienests@ropazi.lv. Sociālā dienesta
pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt arī tuvāk
savai dzīvesvietai: Garkalnes pagastā – Brīvības gatvē 455 Rīgā, tālrunis saziņai 67800931,
25446777; Ropažu pagastā – Rīgas ielā 13,
Ropažu pagasts, Ropažu novads, tālrunis saziņai 67186491; Vangažu pilsētā – Meža ielā 1
Vangažos, Ropažu novads, tālrunis saziņai
65795140, 26463106.
Ropažu novada pašvaldības Būvvalde, kurā
apvienotas bijušās Stopiņu novada Būvvalde,
Ropažu novada Būvvalde, Garkalnes novada
Būvvalde.
Ropažu novada pašvaldības Būvvalde atrodas Institūta ielā 1 Ulbrokā, Stopiņu pagasts,
Ropažu novads, tālrunis 67911328, e-pasts:
buvvalde@ropazi.lv.
Būvvaldes pakalpojumus turpina nodrošināt
teritoriālās struktūrvienības:
Ropažu novada Būvvaldes Garkalnes pagasta
nodaļas adrese – Brīvības gatve 455, Rīga, tālrunis saziņai 6780 0935, buvvalde@garkalne.lv,
nodaļa apkalpo Garkalnes pagasta un Vangažu
pilsētas teritoriju;

Ropažu novada Būvvaldes Ropažu pagasta
nodaļas adrese – Sporta iela 2, k. 2, Ropažu
Kultūras un izglītības centrs, Ropažu pagasts,
Ropažu novads, tālrunis saziņai 67918221 vai
29133315, buvvalde@ropazi.lv, nodaļa apkalpo
Ropažu pagasta teritoriju;
Ropažu novada Būvvaldes Stopiņu pagasta
nodaļas adrese – Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, tālrunis saziņai
67911328, buvvalde@ropazi.lv, nodaļa apkalpo
Stopiņu pagasta teritoriju.
Ropažu novada Pašvaldības policija, kuru
veido bijušo Stopiņu, Ropažu un Garkalnes
novadu pašvaldības policijas. Ropažu novada
Pašvaldības policijas juridiskā adrese ir Acones
iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, tālrunis informācijai 67910158, e-pasts:
policija@ropazi.lv. Turpinās darbs pie vienota
Operatīvās vadības centra un diennakts tālruņa
izveidošanas, tāpēc pagaidām diennakts tālrunis izsaukumiem Stopiņu pagastā ir 67910901,
Garkalnes pagastā un Vangažu pilsētā izsaukumiem – 25411811, Ropažu pagastā – 67918219.
Pašvaldības policijas konsultācijas un informāciju iedzīvotāji var saņemt arī tuvāk savai
dzīvesvietai: Garkalnes pagastā – Vidzemes
šosejā 1 Garkalnē, Garkalnes pagasts, Ropažu
novads, tālrunis informācijai un konsultācijām

67998590, kā arī Ropažu pagastā – «Stārasti»,
Ropaži, Ropažu novads.
No 2021. gada 1. oktobra savu darbu ir uzsākusi jaunā reorganizētā
Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Institūta ielā 3 Ulbrokā, Stopiņu pagasts,
Ropažu novads, LV-2130.
Tālrunis: +371 67910564.
E-pasts: dzimtsaraksti@ropazi.lv.
Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja
pieraksta:
pirmdienās – 11:00–13:00 / 14:00–19:00,
ceturtdienās – 9:00–13:00 / 14:00–18:00.
Stopiņu pagastā – Institūta ielā 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads;
tālr. +371 67910564, +371 27757381; e-pasts:
sandra.graudina@ropazi.lv;
Garkalnes pagastā – Brīvības gatvē 455,
Rīga; tālr. +371 67800937;
e-pasts: elga.liepina@ropazi.lv;
Ropažu pagastā – Rīgas ielā 13, Ropažu
pagasts, Ropažu novads;
tālr. +371 67918522; +371 28327129; e-pasts:
gunta.grinberga@ropazi.lv;
Vangažu pilsētā – Meža ielā 1, Vangaži, Ropažu novads;
tālr. +371 29994556; e-pasts: jautrite.silina@
ropazi.lv.

2

AT TĪSTĪBA

“TĒVZEMĪTE“
OTRDIENA, 9. NOVEMBRIS, 2021

Atklāta Upesciema Ulbrokas Ambulance
velotrase

20. oktobrī tika atklāta Upesciema velotrase. Šīs būvniecības ierosinātājs bija
Garkalnes novada bijušais priekšsēdētājs
Alvis Zīriņš, kurš stāstīja, ka ideja par velotrases tapšanu bija radusies jau deviņdesmito gadu beigās. Tajos laikos iedzīvotāji
vērsās pie Garkalnes novada vadības, bet
dažādu iemeslu dēļ šī projekta realizācija
tika vairākkārt atlikta.
Savukārt tagad ir izbūvēta pilnvērtīga velotrase, kas jau ir iecienīta jauniešu un sportistu
vidū. Šī trase ir piemērota BMX tipa riteņiem,
skrejriteņiem un skeitbordiem.

svin Spāru svētkus

Ropažu novada pašvaldības projektu nodaļas vadītājs Gundars Krievs informēja, ka
šis projekts uzreiz ir piesaistījis uzmanību,
jo trases izstrādātāji ir entuziasti šajā jomā,
tāpēc tie lietai piegājuši ar īpašu vērību katrai
virāžai un detaļai. Nākotnē ir iecerēta grandioza atklāšana ar veloentuziastu piedalīšanos
starptautiskā vērienā.
Izmantojot trasi, svarīgi ir ievērot trases
ekspluatācijas noteikumus, lai negūtu traumas.
Lai labi ripo!
Mārcis Bauze-Krastiņš,
sabiedrisko attiecību speciālists

Ropažu novada pašvaldība sniedz atbalstu
ģimenes ārstiem, aicinot novada seniorus
vakcinēties
Ropažu novada pašvaldība atsaucās uz
veselības ministra un Nacionālā veselības
dienesta aicinājumu sniegt atbalstu ģimenes ārstiem sazvanīt un aicināt vakcinēties
nevakcinētos seniorus.
Uzrunājot ģimenes ārstus, pašvaldība piedāvāja cilvēkresursus, kas sniedz palīdzību
sazvanīt un uzrunāt mūsu novada seniorus

vakcinēties. Šobrīd četri ģimenes ārsti ir
vienojušies ar pašvaldību par sadarbību un
notiek aktīvs darbs ar mērķi skaidrot vakcinācijas nozīmi Covid-19 izplatības mazināšanā un kā vakcinācija palīdz izvairīties
no Covid-19 izraisītajām smagajām sekām.
Paldies ģimenes ārstiem, Sociālā dienesta un
pašvaldības iestāžu darbiniekiem par papildu
brīvprātīgo darbu.

Aptauja par iedzīvotāju apmierinātību ar
Ropažu novada nosaukumu ir noslēgusies,
un iedzīvotāju domas ir noskaidrotas!
Pēc datu pārbaudes par derīgām ir atzītas
1210 anketas, kas iesniegtas gan klātienē,
gan elektroniski. 598 iedzīvotāji jeb 49%
uz jautājumu “Vai jūs apmierina esošais –
Ropažu novada – nosaukums?” atbildējuši
ar “nē”, savukārt 570 iesniegtajās anketās
norādīta atbilde “jā”, bet 4% savu viedokli
nav pauduši.
Starp tiem iedzīvotājiem, kas aptaujā izteica
savu neapmierinātību ar esošo novada nosaukumu un atbildēja uz jautājumu, kādam,
viņuprāt, vajadzētu būt novada nosaukumam,
37% atzīmējuši atbildi “Stopiņu novads”, 27%
norāda, ka tas varētu būt “Ulbrokas novads”,
savukārt 12% izvēlējušies atbildi “Garkalnes
novads”. Tikpat daudz – 12% – norādījuši
atbildi “cits”, bet 2% dalībnieku norāda, ka
novada nosaukumam vajadzētu būt “Vangažu

Atzīmējot Ulbrokas Ambulances konstrukciju
izbūves būvdarbu pabeigšanu, 29. oktobrī
tika svinēti Spāru svētki.

novads”. Katrs desmitais aptaujas dalībnieks
nav norādījis vai nu nevienu no piedāvātajiem novada nosaukumiem, vai arī norādījuši
vairākas atbildes.
Aptaujā varēja piedalīties ikviens Ropažu
novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis
16 gadu vecumu, kā arī ikviens iedzīvotājs,
kuram novadā pieder nekustamais īpašums
vai uzņēmums.
Vispopulārākā izvēle dalībai aptaujā bija to
darīt elektroniski iniciatīvu platformas “manabalss” portālā “lemejs.lv”, autorizējoties
ar drošu autentifikāciju – tā darījuši 88% jeb
1070 aptaujas dalībnieku.
Aptaujas norises vietās klātienē tika iesniegtas 140 anketas.
Ropažu novada dome izsaka pateicību
ikvienam, kas aktīvi piedalījās viedokļa noskaidrošanā!

Ievērojot tradīcijas, celtnieki ēkas jumta karkasam piestiprināja vainagu. Līdz šim ir izbūvētas paplašinātās ēkas sienas un jumta siju

konstrukcija, kā arī notiek darbi pie vecās ēkas
pārbūves un komunikāciju izbūves.
Šajos Spāru svētkos pateicamies visiem
būvniecības procesā iesaistītajiem par ieguldīto
darbu un kvalitāti, lai Ulbrokas un visa novada
iedzīvotājiem jau drīzumā būtu pieejama jauna
un mūsdienīga Ambulances ēka.

Apstiprināti saistošie noteikumi
Saistošo noteikumu nosaukums
“Par Ropažu novada profesionālās
ievirzes Mūzikas un mākslas skolu
līdzfinansējumu”
“Kārtība par pašvaldības atbalstu
privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropažu
novadā un samaksas kārtība”
“Par Ropažu novada pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā”
Par mājsaimniecības atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu
novada pašvaldībā
“Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Ropažu novadā”
Par sociālajiem pakalpojumiem Ropažu novada pašvaldībā
Par pašvaldības pabalstu ģimenei
Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu
Pašvaldības pabalsti bez vecāku
gādības palikušam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ropažu novadā
“Grozījumi novada pašvaldības domes
2021.gada 19.augusta saistošajos
noteikumos Nr.6/21 “Par Ropažu no-

Apstiprināšanas
datums, numurs

‘’Latvijas Vēstnesī’’
Publicēšanas/
stāšanās spēkā datums

01.09.2021., Nr. 9/21

06.10.2021. publicēts. Spēkā
stājušies 07.10.2021.

01.09.2021., Nr. 10/21

16.10.2021. publicēts. Spēkā
stājušies 15.10.2021.

01.09.2021., Nr. 11/21

16.10.2021. publicēts. Spēkā
stājušies 15.10.2021.

01.09.2021., Nr. 12/21

16.10.2021. publicēts. Spēkā
stājušies 15.10.2021.

15.09.2021., Nr. 14/21
15.09.2021., Nr. 15/21
29.09.2021., Nr. 17/21

28.10.2021. publicēts. Stāsies
spēkā 2022.gada 1.janvārī
04.10.2021. publicēts. Stājās
spēkā 01.10.2021.
28.10.2021. publicēts.
Stāsies spēkā 2022.gada
1.janvārī

13.10.2021., Nr. 18/21

05.11.2021. publicēts. Stāsies
spēkā 06.11.2021.

13.10.2021., Nr. 19/21

20.10.2021. stājās spēkā.
Mājaslapā.

vada pašvaldības apvienoto budžetu
2021.gadam””
Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Par nekustamā īpašuma “Purlīči”, kadastra
27.10.2021., Nr. 20/21
apzīmējums 8060-008-0001, apbūvi”
atcelšanu

Mājaslapā.
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Par Ropažu novada
pašvaldības domes
lēmumiem
Sēdes protokols Nr. 12/2021 2021. gada
29. septembrī
Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības
pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar
bērna piedzimšanu” apstiprināšanu. Apstiprināti saistošie noteikumi “Par pašvaldības
pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar
bērna piedzimšanu”.
Par Ropažu novada pašvaldības līgumu
slēgšanas un izpildes kontroles noteikumiem. Apstiprināti Ropažu novada pašvaldības līgumu slēgšanas un izpildes kontroles
noteikumi.
Par Ropažu novada pašvaldības izglītības
iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas
izmaksām. Ropažu novada dome nolemj: Apstiprināt ar 2021. gada 1. septembri Ropažu
novada Stopiņu pagasta izglītības iestāžu
izmaksas par vienu audzēkni izdevumus pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. Apstiprināt
ar 2021. gada 1. septembri Ropažu novada
Garkalnes pagasta izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni izdevumus pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. Apstiprināt
ar 2021. gada 1. septembri Ropažu novada
Ropažu pagasta izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni izdevumus pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. Apstiprināt
ar 2021. gada 1. septembri Ropažu novada
Vangažu pilsētas izglītības iestāžu izmaksas
par vienu audzēkni izdevumus pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Par Ropažu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku Atlīdzības
nolikuma apstiprināšanu. Apstiprināts Ropažu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikums.
Par sadzīves atkritumu un dalīto sadzīves atkritumu līgumu termiņu pārjaunojumu Ropažu pagastā. Ropažu novada
dome nolemj: Pārjaunot starp Ropažu novada pašvaldību un SIA “VILKME” 2011. gada
01. februārī un 2011. gada 24. oktobrī noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi” un dalīto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu termiņus līdz brīdim, kad tiek noslēgts iepirkuma līgums par
atkritumu apsaimniekošanu Ropažu pagastā,
bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 28. februārim.
Sēdes protokols Nr. 13/2021 2021. gada
13. oktobrī
Par dārzu un parku bioloģiski noārdāmo
atkritumu savākšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas laukumu. Ropažu novada dome
nolemj izvietot zemes vienībā Vidzemes šoseja 1N Garkalnē Garkalnes pagastā Ropažu
novadā, LV-2137, dārzu un parku bioloģiski
noārdāmo atkritumu savākšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas laukumu.
Par Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Pašvaldības pabalsti bez
vecāku gādības palikušam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ropažu novadā”
apstiprināšanu. Apstiprināti Ropažu novada
pašvaldības saistošie noteikumi “Pašvaldības pabalsti bez vecāku gādības palikušam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ropažu
novadā”.
Par 2021. gada Ropažu novada pašvaldī-

bas apvienotā budžeta grozījumiem. Apstiprināti Ropažu novada pašvaldības saistošie
noteikumi “Grozījumi novada pašvaldības
domes 2021. gada 19. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 6/21 “Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam””.
Par Garkalnes pagasta, Ropažu pagasta, Stopiņu pagasta ģerboņu atjaunošanu
Ģerboņu reģistrā. Ropažu novada dome nolemj lūgt Valsts heraldikas komisiju atjaunot
Ģerboņu reģistrā Garkalnes pagasta, Ropažu
pagasta un Stopiņu pagasta ģerboņus.
U. c.
Ar visu Ropažu novada domes sēžu protokolu tekstiem un to pielikumiem var iepazīties
Ropažu novada pašvaldības interneta vietnē
www. ropazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Domes sēdes”.
Sēdes protokols Nr. 14/2021
2021. gada 27. oktobrī
Par Ropažu novada bibliotēku nolikuma
apstiprināšanu. Apstiprināti: Vangažu pilsētas bibliotēkas nolikums; Garkalnes bibliotēkas nolikums; Ulbrokas bibliotēkas nolikums;
Sauriešu bibliotēkas nolikums; Ropažu bibliotēkas nolikums.
Par pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma saglabāšanu privātām pirmsskolas
izglītības iestādēm un privātām izglītības
iestādēm valsts noteikto ierobežojumu
laikā, kas saistīti ar Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanu. Pieņemts lēmums
“Par pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma
saglabāšanu privātām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātām izglītības iestādēm
valsts noteikto ierobežojumu laikā, kas saistīti ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” apstiprināšanu.
Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas un izsoles
komisijas sastāvā. Pieņemts lēmums “Par izmaiņām Ropažu novada pašvaldības Īpašuma
novērtēšanas un izsoles komisijas sastāvā”.
Par aizņēmumu investīciju projektam
“Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas
vecās ēkas rekonstrukcijas Upesciemā Garkalnes pagastā projektēšana, būvniecība
un autoruzraudzība”. Pieņemts lēmums “Par
aizņēmumu investīciju projektam “Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas vecās ēkas
rekonstrukcijas Upesciemā Garkalnes pagastā
projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība””.
Par Ropažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un Bāriņtiesas locekļu amatu konkursa
rezultātu apstiprināšanu un Ropažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu
amatā. Pieņemts lēmums “Par Ropažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku un Bāriņtiesas locekļu amatu konkursa rezultātu apstiprināšanu
un Ropažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
iecelšanu amatā” ar labojumiem.
U. c.
Ar visu Ropažu novada domes sēžu protokolu tekstiem un to pielikumiem var iepazīties
Ropažu novada pašvaldības interneta vietnē
www. ropazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Domes sēdes”.
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Stājas spēkā saistošie noteikumi, kas paredz paaugstinātu
likmi par tiem mājokļiem, kuros nav deklarēti iedzīvotāji
Ropažu novadā no 2022. gada 1. janvāra stāsies spēkā jauni Ropažu novada pašvaldības
domes saistošie noteikumi Nr. 14/21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanu
Ropažu novadā”, kas paredz paaugstinātu likmi
par tiem mājokļiem, kuros nav deklarēti iedzīvotāji taksācijas gada 1. janvārī.
Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” pašvaldībām dotas tiesības saistošajos noteikumos
noteikt nodokļa likmi no 0,2% līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības (lielāku par
1,5% likmi var noteikt tikai tad, ja īpašums nav
uzturēts kārtībā (piemēram, graustam)).
Lai motivētu iedzīvotājus deklarēt savu dzīvesvietu sev piederošajos mājokļos Ropažu novadā, tādējādi sasniedzot arī Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto mērķi par personas
sasniedzamību savā dzīvesvietā, pašvaldībā ir
pieņemti saistošie noteikumi par NĪN likmi, kas
ir atkarīga no īpašumā deklarēto personu esamības. Tādējādi ir iespējams palielināt novadā
deklarēto iedzīvotāju skaitu un attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības
budžetā. Pašvaldību sniegtie pakalpojumi, kuru
avots ir nodokļu ieņēmumi, primāri ir orientēti uz
pašvaldības iedzīvotājiem, savukārt šādu iedzīvotāju galvenā pazīme ir deklarētā dzīvesvieta.
Piemērojot kritēriju “deklarētā dzīvesvieta” uz
nodokļa likmes apmēru, pašvaldība apzina savā
teritorijā esošos iedzīvotājus, kas izmanto konkrētās pašvaldības infrastruktūru un piedāvātos
pakalpojumus sabiedrībai.
Noteikumu Nr. 14/21 2. punktā paredzēta samazināta nodokļa likme zemei 1% apmērā nodokļa maksātājiem – fiziskām personām (juridiskām
personām), kuru deklarētā dzīvesvieta (juridiskā
adrese) taksācijas gada 1. janvārī ir Ropažu novada administratīvajā teritorijā. Pārējiem tiek piemērotas likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktās likmes (1,5%).
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem no nākamā

gada NĪN likmi 0,2 procentu apmērā piemēros
tikai tiem objektiem, kuros taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz
vienai personai (papildus deklarētā adrese netiek
ņemta vērā), savukārt NĪN likmi 1,5 procentu
apmērā no kadastrālās vērtības paredzēts noteikt
tiem mājokļiem – dzīvokļiem un privātmājām,
kuru lietošanas veids ir dzīvošana, bet kuros dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.
Paaugstināto nodokļa likmi nepiemēros:
– ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts
iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai
atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma, reģistrēts jauns objekts);
– dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību
līdz 40 m2;
– ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem,
kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;
– objektiem, kuri Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) klasificēti kā jaunbūve,
vai nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz
Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes izsniegto
izziņu par objekta atzīšanu par jaunbūvi;
– ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
miris laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada
1. jūlija un ir bijis vienīgā dzīvesvietu deklarējusī
persona šajā objektā.
Aicinām izmantot iespēju taupīt laiku un naudu,
deklarējot savu dzīvesvietu elektroniski portālā
www.latvija.lv. Savukārt, izmantojot pakalpojumu
“Manā īpašumā deklarētās personas”, var noskaidrot, kurš ir deklarēts jūsu īpašumā.
Vairāk par Ropažu novada pašvaldības domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 14/21 var iepazīties portālā www.likumi.lv, sadaļā “Pašvaldības
saistošie noteikumi”.

Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt
papildus pārtikas pakas komplektus
2021. gada 5. oktobrī valdībā pieņemti
grozījumi Ministru kabineta 2014. gada
25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības
programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām
personām 2014. – 2020. gada plānošanas
periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk –
MK noteikumu grozījumi).
MK noteikumu grozījumi paredz, ka šā gada
ceturtajā ceturksnī, no 1. oktobra līdz 31. decembrim, katrai personai mājsaimniecībā ir
iespēja Eiropas Atbalsta fonda palīdzības
sniegšanas vietās saņemt papildu pārtikas
komplektu, uzrādot spēkā esošu pašvaldības

Sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību:
· trūcīgas mājsaimniecības statusam;
· maznodrošinātas mājsaimniecības statusam;
· krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības
statusam.
Pārtikas pakas Ropažu novadā var saņemt:
· Acones ielā 4 Ulbrokā Stopiņu pagastā, tālrunis 67910792;
· Parka ielā 2 Vangažos, tālrunis 29706572;
· Brīvības ielā 455 Rīgā, Garkalnes pagasta
pārvaldē, tālrunis 29398021;
· Vidzemes šosejā 1 Garkalnē, tālrunis 29996490;
· Rīgas ielā 13 Ropažu pagastā, tālrunis 67918515.

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 15. novembrim veicams
kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums
Nomaksāt NĪN iespējams arī bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.
latvija.lv.
Lai veiktu maksājumus par nekustamā īpašuma
nodokli, kā saņēmējs ir jānorāda: ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas nr. 90000067986.
Maksājumus var veikt kādā no bankām:
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts
LV79UNLA0033300130908;

AS “Swedbank”, kods HABALV22, konts
LV91HABA0551024208997;
AS “Luminor Bank”, kods RIKOLV2X, konts
LV76RIKO0002013196683.
Atgādinām, ka pašvaldība pārcēla nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus no
31. marta un no 15. maija uz 15. augustu. Aicinām iedzīvotājus, ja maksājums vēl nav veikts,
to izdarīt.
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Paziņojums

Paziņojums

Par detālplānojuma “Mazskripsti” atcelšanu

Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Garā iela 31 Dreiliņos Stopiņu
pagastā Ropažu novadā publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Ropažu novada dome 2021. gada 29. septembra domes sēdē pieņēma lēmumu (prot.
Nr. 12/2021, 39.§, lēmums Nr. 175) atcelt Ropažu novada domes 2008. gada 28. maija
lēmumu Nr. 5, prot. 24.§, “Par detālplānojuma projekta un saistošo noteikumu apstiprināšanu īpašumam “Mazskripsti”” un attiecīgi saistošos noteikumus Nr. 15 “Detālplānojums
“Mazskripsti” (kadastra Nr. 8084 016 0156), Ropažu novads”.

Paziņojums
Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mazā Paparžu iela 1 Bukultos Garkalnes pagastā Ropažu novadā redakcijas publisko apspriešanu

Ropažu novada dome 27.10.2021. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 322 “Lēmums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads,
nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr. 14/2021, 27.§), ar kuru nodod detālplānojuma
projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 15.11.2021. līdz 13.12.2021.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19117 un izdrukas veidā Ropažu novada domes
vestibila telpā – Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads. Apmeklētāju
pieņemšana iespējama pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti Zoom platformā 29.11.2021. plkst. 18.00.
Saite uz sanāksmi – https://ej.uz/garaiela31.
Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt Ropažu novada domei, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz
e-pastu: novada.dome@ropazi.lv vai Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv līdz 13.12.2021.
Papildu informāciju par detālplānojuma risinājumiem var iegūt, sazinoties telefoniski vai
e-pastā ar detālplānojuma izstrādātāju vai izstrādes vadītāju.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Ģeodēzija S”, zemes ierīkotāja Saiva Sokolova, e-pasts
info.geodezija@inbox.lv, tālr. 29275154.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada domes teritorijas plānotāja Andra
Valaine, tālr. 67910546, e-pasts: andra.valaine@ropazi.lv.

Paziņojums
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vāveru ielā 15
Ulbrokā Stopiņu pagastā Ropažu novadā

Ropažu novada dome 2021. gada 13. oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 246 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mazā Paparžu
iela 1 Bukultos Garkalnes pagastā Ropažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 13/2021, 33.§).
Lokālplānojuma risinājumi paredz funkcionālā zonējuma grozīšanu Mazajā Paparžu ielā
sarkano līniju izmaiņām, tajā skaitā apgriešanās laukumam, atbilstoši precizējot Transporta
infrastruktūras teritorijas (TR6) funkcionālo zonējumu un tenisa kortu teritorijā nosakot
Publiskās apbūves teritorijas (P2) funkcionālo zonējumu.
Publiskās apspriešanas norises laiks no 2021. gada 8. novembra līdz 2021. gada
6. decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta attālināti interneta
tiešsaistes sarunu platformā Zoom 2021. gada 22. novembrī plkst. 17.00. Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/paparžu.
Aicinām iepazīties ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem Valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā (Ģeoportāls): https://ej.uz/document_19849.
Lokālplānojuma redakcijas materiāli izstādīti pie ieejas Ropažu novada pašvaldības
Garkalnes pagasta pārvaldes vestibilā Brīvības gatvē 455 Rīgā. Par iespēju iepazīties ar
lokālplānojuma redakcijas materiāliem klātienē, informācijai vai konsultācijas pieteikšanai
zvanīt uz tālruni 67800936.
Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju iesniegt līdz
2021. gada 6. decembrim, rakstveidā iesniegumu nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130)
vai Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta pārvaldei (adrese: Brīvības gatve 455,
Rīga, LV-1024), elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtīt uz e-pastu novada.dome@
ropazi.lv vai garkalne.parvalde@ropazi.lv, vai Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā (Ģeoportāls) https://ej.uz/document_19849, sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”.
Saite publiskās apspriešanas sanāksmei
2021. gada 22. novembrī plkst. 17.00
https://ej.uz/paparžu

Saite lokālplānojuma materiāliem Valsts
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
(Ģeoportāls) https://ej.uz/document_19849

Ropažu novada dome 29.09.2021. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 182 “Lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Vāveru iela 15 Ulbrokā, Stopiņu pagasts,
Ropažu novads” (prot. Nr. 12/2021, 46.§).
Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8096 003 1532 zemes
vienība Vāveru iela 15, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, ar kadastra apzīmējumu
8096 003 1505, platība ir 1,8005 ha.
Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu,
pamatojot zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo transporta infrastruktūru un
inženiertehniskās apgādes tīklus.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: zemes vienības Vāveru iela 15 īpašniece.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada domes teritorijas plānotāja Andra
Valaine (tālr. 67910546, e-pasts: andra.valaine@ropazi.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Ropažu novada domei (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130,
e-pasts: novada.dome@ropazi.lv) līdz 19.11.2021.
Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21719.
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Paziņojums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu
8060 004 0154 un 8060 004 0165 Garkalnē Garkalnes pagastā Ropažu novadā

Pievērs uzmanību! Izmaiņas autobusa
maršrutā Nr. 6826 Rīga–Vangaži
VSIA “Autotransporta direkcija” informē, ka,
atsaucoties uz iedzīvotāju ierosinājumiem, no
novembra mēneša sākuma gaidāmas izmaiņas sešos maršrutos – Nr. 6826 Rīga–Vangaži,
Nr. 6876 Sigulda–Allaži–Mālpils, Nr. 5591 Sigulda–Mālpils, Nr. 5612 Rīga–Ragana–Sigulda,
Nr. 6255 Rīga–Sigulda un Nr. 3112 Sigulda–
Turaida–Krimulda.

Ropažu novada dome 2021. gada 13. oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 244 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 8060 004 0154
un 8060 004 0165 Garkalnē Garkalnes pagastā Ropažu novadā” (protokols Nr. 13/2021,
31.§). Ar lēmumu var iepazīties domes mājaslapā www.ropazi.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.–2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8060 004 0165 un 8060 004 0154 noteikts
atļautais izmantošanas veids – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8060 004 0165
un 8060 004 0154 sadalīšana, veidojot jaunas apbūvei paredzētas zemes vienības ar vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām, kā arī paredzot
nepieciešamos inženiertehniskās apgādes tīklus. Detalizēt detālplānojuma teritorijā jaunizveidoto zemes vienību izmantošanas un apbūves parametrus atbilstoši spēkā esošajam
Garkalnes novada teritorijas plānojumam 2013.–2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
8060 004 0165 un 8060 004 0154 īpašniece.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Ropažu
novada pašvaldībai (adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads,
LV-2130, e-pasts: novada.dome@ropazi.lv) vai Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta pārvaldei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, e-pasts: garkalne.parvalde@
ropazi.lv) līdz 2021. gada 30. novembrim. Informācijai tālrunis 67800936.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
Granīta ielā 13D Rumbulā Stopiņu
pagastā Ropažu novadā izsoli
Ropažu novada pašvaldība atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās nekustamo īpašumu (kadastra Nr.
8096 007 0091) Granīta ielā 13D Rumbulā
Stopiņu pagastā Ropažu novadā, kas sastāv
no zemes vienības (kadastra apzīmējums
8096 007 0091) 2,42 ha platībā.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – saskaņā ar teritoriālo plānojumu no 2017. gada
nekustamais īpašums atrodas rūpnieciskās
apbūves teritorijā (R1~96%), transporta infrastruktūras teritorijā (~3%) un nacionālās
nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijā
(TIN71~1%). Negatīvi ietekmējošie apgrūtinājumi: Atzīme – 200 m aizsargjoslas teritorija
gar dzelzceļu pilsētās un ciemos – 2,42 ha;
uz zemes gabala atrodas nereģistrētas dārza
mājiņas.
Nekustamā īpašuma apskati pretendents (ieinteresētais) veic patstāvīgi.
Pretendenti var uzsākt reģistrāciju elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā 20 dienu

laikā no izsoles sākuma datuma. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv izsoles sludinājumā norādītajā izsoles
sākuma datumā 10.11.2021. plkst. 13.00.
Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus
papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz
e-pasta adresi izsoles@ropazi.lv.
Izsoles sākumcena 50 500,00 EUR (piecdesmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
Izsoles solis 500,00 EUR (pieci simti euro,
00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t. i.,
5050,00 EUR (pieci tūkstoši piecdesmit euro,
00 centi) – jāieskaita Ropažu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000067986, norēķinu
kontā: AS “SEB banka”, SWIFT UNLALV2X
konts: LV79UNLA0033300130908, ar atzīmi
“Nekustamā īpašuma Granīta iela 13D izsoles
nodrošinājums”.
Samaksa par pirkumu jāpārskaita divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: Ropažu novada pašvaldības mājaslapā www.
ropazi.lv.
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Maršruta Nr. 6826 Rīga–Vangaži reiss Rīgas
starptautiskajā autoostā sestdienās un svētdienās tiks uzsākts plkst. 6.50 un 21.10 (līdz
šim tika uzsākts attiecīgi plkst. 7.00 un 21.00).
Reiss pieturā “Vangaži” sestdienās un svētdienās tiks uzsākts plkst. 22.20 (līdz šim tika
uzsākts plkst. 22.10). Savukārt darbdienās pieturā “Vangaži” reiss tiks uzsākts plkst. 6.40 un
7.20 (līdz šim tika uzsākts attiecīgi plkst. 6.30
un 7.40). Reiss Rīgas starptautiskajā autoostā
darbdienās tiks uzsākts plkst. 17.50 (līdz šim
tika uzsākts plkst. 17.40).
Maršrutā Nr. 5612 Rīga–Ragana–Sigulda tiks

atklāts jauns reiss, kurā autobuss no Siguldas autoostas no pirmdienas līdz sestdienai
izbrauks plkst. 6.35, tajā iekļaujot pieturas
“Sili”, “Ģimnāzija”, “Barona iela” un “1. pamatskola”. Reiss, kas Rīgas starptautiskajā autoostā darbdienās tiek uzsākts plkst. 6.20 un Siguldas autoostā sestdienās – plkst. 6.55, vairs
netiks izpildīts. Savukārt maršrutā Nr. 6255
Rīga–Sigulda tiks atklāts jauns reiss, kurā
autobuss no Rīgas starptautiskās autoostas
darbdienās izbrauks plkst. 6.35.
“Autotransporta direkcija” aicina iedzīvotājus
izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus
un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par
konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem
pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā
diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa
tālruni 27776621. Plašāka informācija par autobusu kustības maršrutiem pieejama: https://
www.atd.lv/lv/jaunumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunsudrabkalni”
Stopiņu pagastā Ropažu novadā izsoli
Ropažu novada pašvaldība atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās nekustamo īpašumu (kadastra
Nr. 8096 009 0014) “Jaunsudrabkalni” Stopiņu pagastā Ropažu novadā, kas sastāv no
zemes gabala 1,7 ha platībā.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – saskaņā ar teritoriālo plānojumu no 2017. gada nekustamais īpašums atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R~97%), ūdeņu teritorijā (Ū~3%).
1.4. Negatīvi ietekmējošie apgrūtinājumi: nav.
Nekustamā īpašuma apskati pretendents (ieinteresētais) veic patstāvīgi.
Pretendenti var uzsākt reģistrāciju elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā 20 dienu
laikā no izsoles sākuma datuma. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv izsoles sludinājumā norādītajā izsoles
sākuma datumā 10.11.2021. plkst. 13.00.

Papildu informāciju par izsoļu norisi vai citus
papildjautājumus iespējams uzdot, rakstot uz
e-pasta adresi izsoles@ropazi.lv.
Izsoles sākumcena 215 000,00 EUR (divi
simti piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles solis 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro,
00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t. i.,
21 500,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) – jāieskaita
Ropažu novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr. 90000067986, norēķinu kontā: AS “SEB
banka” , SWIFT UNLALV2X konts: LV79UNLA0033300130908, ar atzīmi “Nekustamā
īpašuma “Jaunsudrabkalni” izsoles nodrošinājums”.
Samaksa par pirkumu jāpārskaita divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:
Ropažu novada pašvaldības mājaslapā
www.ropazi.lv.

Sociālie pabalsti noteiktām mērķa grupām valsts svētkos
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienu, Ropažu novadā dažādām mērķa grupām ir paredzēti svētku sociālie pabalsti. Ņemot
vērā Administratīvi teritoriālo reformu un minēto
apdzīvoto vietu apvienošanu, sociālo pabalstu
apmēri un to izmaksas kārtība var atšķirties.
Ropažu novada Stopiņu pagastā deklarētajām
politiski represētām personām svētku pabalsts
150,00 EUR apmērā tiek piešķirts vienu reizi gadā,
novembra mēnesī. Stopiņu pagastā deklarētajiem
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem pabalsts 150,00 EUR
apmērā tiek piešķirts vienu reizi gadā, novembra
mēnesī.
Ropažu novada Ropažu pagastā deklarētajām
politiski represētām personām svētku pabalsts
100,00 EUR apmērā tiek piešķirts vienu reizi gadā,
novembra mēnesī.
Ropažu novada Garkalnes pagastā deklarētajām
politiski represētām personām svētku pabalsts
100,00 EUR apmērā tiek piešķirts vienu reizi gadā,
novembra mēnesī.
Ropažu novada Vangažu pilsētā deklarēta-

jām politiski represētām personām ikgadējais
pabalsts 80,00 EUR apmērā jau ir izmaksāts šā
gada 25. martā. Savukārt 1991. gada barikāžu dalībniekiem ikgadējais pabalsts 60,00 EUR apmērā
jau ir izmaksāts šā gada 20. janvārī.
Politiski represētās personas, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un 1991. gada barikāžu dalībnieki, kuri ir
deklarēti Ropažu novada teritorijā un vēlas saņemt
minētos pabalstus, ir aicināti sazināties ar Ropažu
novada Sociālo dienestu.
Plašāka informācija par sociālajiem pabalstiem
noteiktām mērķa grupām ir pieejama, sazinoties
ar Ropažu novada Sociālo dienestu. Kontakti Stopiņu pagastā – Acones ielā 4 Ulbrokā Stopiņu
pagastā Ropažu novadā, tālrunis saziņai 67910792.
Kontakti Ropažu pagastā – Rīgas ielā 13 Ropažu
pagastā Ropažu novadā, tālrunis saziņai 67186491.
Kontakti Garkalnes pagastā – Brīvības gatvē 455
Rīgā, tālrunis saziņai 67800931. Kontakti Vangažu
pilsētā – Meža ielā 1 Vangažos Ropažu novadā,
tālrunis saziņai 65795140.
Ropažu novada Sociālais dienests

6

PAŠVALDĪBA / PROJEKTI

Projekta “Meža dienas 2021” ietvaros Ropažu
muižas parkā stādīti skuju un lapu kokaugi
Arī šogad, Ropažu novada pašvaldībai piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības projektu konkursā, īstenotas “Meža dienas”.
“Meža dienas” tiek īstenotas ik gadu ar
mērķi radīt zaļāku un sakoptāku Latviju,
veicinot sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu
meža apsaimniekošanu, liekot padomāt par
koku nozīmi mūsu dzīvē un vērtībām, ko tie
dod cilvēkiem.
Pasākuma ietvaros 5. oktobrī Ropažu vidusskolas 4. klasei notika izzinoša un izglītojoša
lekcija ar prezentāciju par ainavu labiekārtošanu un tās nozīmi, ko vadīja ainavu arhitekte
Valda Eglīte.
Savukārt 8. oktobrī stādīšanas darbos, pie-
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daloties pašvaldības pārstāvjiem, Ropažu vidusskolas skolotājiem un skolēniem, atjaunots
Ropažu muižas parka krāšņums un ainaviskā
parka vērtība. Projekta ietvaros šogad iestādīti
20 skuju un lapu kokaugi – baltegles, lapegles, divdaivu ginka koki, kļavas, ceriņlapu
katalpas, nokarenais zeltzaru vītols, baltie
zīdkoki un ievas.
Latvijas sabiedrība “Meža dienās 2021” tika
aicināta pievērst uzmanību parku, aleju, koku
rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un
palīdzēt risināt ar labiekārtošanu, kā arī ar
meža apsaimniekošanu saistītus jautājumus.
Šā gada moto: “Veidosim daudzveidīgāku Latviju un tīkamāku tās ainavu!”
Projektu atbalsta: Meža attīstības fonds.

Veselības veicināšanas projekta (“Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu
novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/065) aktivitātes novembrī
Aicinām iedzīvotājus pieteikties fiziskās veselības veicināšanas pasākumiem, kas notiek
novembra mēnesī:
Jogai – nodarbības fiziskās labsajūtas uzlabošanai. Joga var būt labs sabiedrotais ceļā,
lai atklātu savus radošos resursus un talantus,
izprastu savas patiesās vērtības un dzīvotu
pašpietiekami, produktīvi un skaisti, palīdz
līdzsvarot attiecības starp ķermeni, prātu un
garu, māca pārvaldīt savu enerģiju un paplašina apziņu. Nodarbības notiek tiešsaistē no
3. novembra līdz 5. decembrim trešdienās
no plkst. 18.30 līdz 20.00 un svētdienās
no plkst. 10.00 līdz 11.30. Nodarbības vada
sertificētas jogas pasniedzējas Tatjana Novojevska un Ilvita Kārkliņa.

Vingrošanai ar fizioterapeitu – vispārattīstošas vingrošanas nodarbības, kuru laikā
tiek pielietoti muskuļus spēcinoši vingrinājumi, muskuļu stiepšanās vingrojumi, locītavu mobilizācijas, līdzsvara un koordināciju
treniņi. Liels uzsvars tiek likts uz korsetes
muskuļu stiprināšanu, lai saturētu iekšējo
kodolu un veicinātu mugurkaula stabilitāti
un vispārējo veselību. Nodarbības notiek
tiešsaistē no 4. oktobra līdz 6. decembrim pirmdienās no plkst. 19.30 līdz 20.30.
Nodarbības vada sertificēta fizioterapeite
Baiba Narvila.
Dalība visās projekta aktivitātēs ir
BEZ MAKSAS. Pieteikšanās e-pastā:
veseliba@ropazi.lv vai pa tālr. 26742199.

Noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss Strēlnieku
ielas daļai Sauriešos Stopiņu pagastā Ropažu novadā

Ropažu novada domes 27.10.2021. sēdē tika
pieņemts lēmums Nr. 328 “Par pašvaldības
nozīmes ielas statusa noteikšanu Strēlnieku
ielas daļai Sauriešos Stopiņu pagastā Ropažu
novadā” (prot. Nr. 14/2021,33.§) noteikt pašvaldības nozīmes ielas statusu Strēlnieku ielas

posmam Sauriešos Stopiņu pagastā Ropažu
novadā saskaņā ar grafisko pielikumu (lēmums
apskatāms šeit).
Strēlnieku ielas posms (zemes vienībās
ar kadastra apzīmējumiem 80960080268,
80960080044, 80960080439 un 80960080024).

Projekta “Eko Ziemeļos” jeb “Eko North” īstenošana sākās jau 2019. gada janvārī, kad
biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” sadarbībā ar partneriem no Latvijas – biedrību
“Partnerība ”Daugavkrasts”” un biedrību
“Lauku attīstības partnerība” – uzsāka īstenot projektu jauniešiem, kura mērķis bija
veicināt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu jauniešu vidū, tajā skaitā iepazīstinot
ar labo praksi – “zaļās” uzņēmējdarbības
pieredzi un metodēm partneru teritorijās.
Viens no projekta rezultātiem – radīta īsfilma.
Projekta starptautiskie partneri ir vietējās rīcības grupas no četrām dalībvalstīm: Somijas,
Polijas un Igaunijas.
Projekta dalībnieki: jaunieši vecumā no 15
līdz 20 gadiem, kuriem ir interese par nepieciešamajām prasmēm, kā nākotnē veidot videi
draudzīgu un inovatīvu uzņēmējdarbību.
Projektu uzsākot, sadarbībā ar jauniešu
komandu bijām plānojuši, ka mācību un iedvesmas videomateriāls jeb īsfilma “Kā es
radu uzņēmumu” taps pamazām, līdz ar katras
aktivitātes, semināra vai nometnes īstenošanu.
Taču 2020. gads nāca izaicinājumu pilns un
visas klātienes apmācības, semināri, pieredzes
apmaiņas un nometnes bija jāatliek uz nezināmu laiku, kā vēlāk izrādījās, tās nevarēja
notikt nemaz.
Sadarbībā ar nelielu jauniešu grupu, kuri
cieši bija apņēmušies novest iesākto līdz galam, – Asnāti, Dāvidu, Andri, Elizabeti, Krišjāni,
Anniju – un kinorežisoru Pēteri Rozīti turpi-

nājās darbs pie īsfilmas tapšanas. Tika radīti
“story board” un scenārijs, kurš filmēšanas
ierobežojumu dēļ tika vairākkārt mainīts.
Taču, neskatoties uz visiem sarežģījumiem
un neparedzētajiem izaicinājumiem, ir tapis
fantastisks seriāls “Kā izveidot uzņēmumu”
jauniešu auditorijai, kas kalpos kā mācību
materiāls, lai pašmācības ceļā, vai pedagogu
mudināts, jaunietis tiktu iedrošināts un spētu
izveidot savu pirmo uzņēmumu. Projekta partneru mājaslapās atrodamas arī darba lapas
pedagogiem, kas atvieglo mācīšanās procesu.
Seriāls “Kā izveidot uzņēmumu” ir pilnībā
jauniešu komandas darbs, gan scenārijs, kas
tapis sadarbībā ar skolēnu mācību uzņēmumu eksperti Agnesi Slišāni, gan aktierspēle
un aktieru atlase, gan filmēšanas process,
rekvizīti, kadrējums. Jauniešu komandai tika
dota pilnīga radošā brīvība, kas tika atalgota
ar lielisku darba rezultātu 6 filmiņu seriālā.
Sausais formulējums “bizness” ir kļuvis par
interesantu, jauniešu radītu stāstu, kas var būt
noderīgs gan jaunietim, jaunajam uzņēmējam,
gan ikvienam, kuram nepieciešama iedvesma
un zināšanas, lai uzdrīkstētos uzsākt savu
idejas realizāciju.
Seriāls skatāms biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” YouTube kanālā.
Projekta Nr. 18-00-A019.333-000018. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un
starpvalstu sadarbība” atbalstu.
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Izstrādāti jauni MK noteikumi dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas vērtību
saglabāšanai
Lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu un
sugu saglabāšanu, kā arī veicinātu zemes
īpašnieku un pašvaldības iesaisti sugu un
biotopu apsaimniekošanā, dabas liegumam
“Garkalnes meži” ir izstrādāti jauni Ministru kabineta individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi.
Dabas aizsardzības pārvalde tuvākajā laikā
informēs ikvienu dabas lieguma “Garkalnes
meži” (Garkalnes meži) zemes īpašnieku par
jauno likumprojektu un zonējuma maiņu.
Vienlaikus izstrādātais projekts ikvienam interesentam pieejams https://www.daba.gov.
lv/lv/publiski-apspriezamie-dokumenti. Līdz ar
zemes īpašnieku informēšanu, jaunie noteikumi
tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Garkalnes meži 1789 ha platībā atrodas Ropažu novada Garkalnes pagastā un Vangažu
pilsētā. 2004. gadā dibinātā teritorija ir iekļauta
Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju Natura 2000 tīklā īpaši aizsar-

gājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu
aizsardzībai ar mērķi saglabāt teritorijas galvenās dabas vērtības – zaļo vārnu un mežainas
piejūras kāpas ar veciem priežu mežiem.
Garkalnes mežos sastopami deviņi ES un
Latvijā īpaši aizsargājamie biotopi, tostarp
viens piejūras, viens zālāju un trīs mežu
biotopi ar prioritāru aizsardzības nozīmi ES.
Kopumā aizsargājamie biotopi aizņem 73%
jeb 1310 ha platību no visas teritorijas, bet
vislielākās platības aizņem biotops Mežainas
piejūras kāpas.
Šis dabas liegums ir arī dzīvotne 16 īpaši
aizsargājamām augu, 15 īpaši aizsargājamām
putnu, vienai rāpuļu un abinieku, kā arī 15 īpaši aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām.
Turklāt 11 no tām ir iekļautas Padomes Direktīvā 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras
aizsardzību.
Garkalnes mežu ilgtermiņa mērķis ir saglabāt stabilu zaļās vārnas, meža baloža, sila
cīruļa, stepes čipstes, pupuķa, sila ķirzakas un

citu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un tām
nepieciešamās ekosistēmas – atklātus virsājus
un skrajus priežu mežus ar sausokņiem un
kritalām, kā arī veicināt teritorijas apmeklētāju un vietējo iedzīvotāju iesaisti dabas
lieguma dabas vērtību apsaimniekošanā un
saglabāšanā.

Patlaban teritorijas izmantošanu regulē Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumi Nr. 930 “Dabas lieguma “Garkalnes
meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
Dabas aizsardzības pārvalde

Meža īpašnieka ieguvumi no derīgas inventarizācijas
Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet arī uzliek pienākumus. Viens no tādiem ir veikt
meža inventarizāciju vismaz reizi 20 gados.
No derīgas inventarizācijas meža īpašniekam
ir vairāki ieguvumi. Aktuāli meža dati ir būtiski arī valsts iestādēm, piemēram, meža
ugunsgrēku gadījumā, kā arī gadījumos, ja
mežu apsēduši kaitēkļi un slimības.
Inventarizācija jāveic vismaz reizi 20 gados
Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana
par mežu un tam piegulošiem purviem, meža
infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem
pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm
konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās
informācijas dokumentēšana. Datus par veiktajām meža inventarizācijām uzglabā Valsts meža
dienests (VMD) informācijas sistēmā Meža valsts
reģistrs.
Ikvienam meža īpašniekam vismaz reizi
20 gados ir jāatjauno meža inventarizācija, to
paredz Meža likums. Šogad meža inventarizācija beidzas tiem, kas to pēdējo reizi veica
2001. gadā. 20 gadu ir ilgs laika posms, un
tajā mežā var būt notikušas būtiskas izmaiņas,
piemēram, šo gadu laikā mežu var būt skārušas
vētras, lūzuši koki, mežu postījis ugunsgrēks,
stādīts jauns mežs vai ir veikta cirte. Veicot

inventarizāciju, varēs uzzināt aktuālo situāciju
mežā un tā vērtību.
Ja derīga inventarizācija, var saņemt atbalstu
un nodokļu atlaides
Meža īpašniekiem jāņem vērā, ka saimniecisko
darbību var veikt tikai tad, ja ir derīga meža
inventarizācija. Bez tās nevarēs saņemt apliecinājumu koku ciršanai mežā. Izņēmums ir sauso,
bojāto un vēja gāzto koku ciršana.
Inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu atmežošanu – pārveidotu mežu citā zemes lietošanas
veidā, piemēram, pārveidotu par lauksaimniecības
zemi. Tāpat inventarizācija nepieciešama, lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pretendētu
uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai
līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu
realizācijā.
Meža inventarizācijas datus ņem vērā, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli. Ja inventarizācija ir spēkā, meža īpašnieks saņem nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām
jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.
Nodokļu atlaides attiecas uz mežaudzēm,
kuras VMD atzinis par atjaunotām meža zemē
vai ieaudzētām lauksaimniecības zemē un kurās
valdošās koku sugas koku vecums pārbaudes
gadā nepārsniedz:
• skuju un cietajiem lapu kokiem 40 gadu;

• mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni)
20 gadu;
• baltalksnim 10 gadu.
Kas jādara, lai veiktu meža inventarizāciju?
VMD aicina meža īpašniekus pārliecināties par
inventarizācijas derīguma termiņu, ja tas beidzies
vai tuvojas beigām, veikt inventarizāciju un jaunos
datus iesniegt VMD. Meža inventarizācijas veikšana jāplāno laicīgi, jo to nav iespējams veikt dažās
dienās, tas var prasīt pat vairākus mēnešus.
Par derīguma termiņu meža īpašnieks primāri
var pārliecināties inventarizācijas izdrukā, kuru
viņam izsniedzis inventarizācijas veicējs. Jāņem
vērā, ka atsevišķos gadījumos inventarizācijas
izdruka var pievilt, piemēram, ja meža īpašnieks
inventarizāciju nav iesniedzis VMD, ja pēc meža
inventarizācijas izgatavošanas ir veikta īpašuma
sadalīšana, kuras rezultātā tiek sadalīta arī meža
zeme, šādā situācijā pastāv prasība izgatavot
jaunu meža inventarizāciju.
Īpašnieki, kas ir noslēguši vienošanos ar VMD
par Meža valsts reģistra lietošanu, attiecīgo informāciju var iegūt paši no Meža valsts reģistra.
Noskaidrot sava meža inventarizācijas statusu
var arī, attālināti vēršoties jebkurā VMD mežniecībā neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas.
Lai veiktu meža inventarizāciju, brīvi jāizvēlas
kāds no sertificētiem meža inventarizācijas veicējiem. Inventarizācijas darbus ir tiesīgas veikt

tikai sertificētas personas. Meža inventarizācijas veicēju saraksts pieejams ej.uz/inventarizacijasveiceji. Jānoslēdz līgums ar sertificēto meža
inventarizācijas veicēju par meža inventarizācijas
veikšanu. Sertificētajam meža inventarizācijas
veicējam jānodod zemes robežu plāna kopija un
aktualizētie meža inventarizācijas dati, ja īpašumā
jau ir bijusi veikta meža inventarizācija. Sagatavotās meža inventarizācijas dati jāiesniedz VMD
lēmuma pieņemšanai par meža inventarizācijas
pievienošanu Meža valsts reģistram.
VMD aicina meža īpašniekus būt atbildīgiem
un veikt uzliktos pienākumus – aktualizēt sava
meža inventarizācijas datus.
Vairāk informācijas par meža inventarizāciju
var iegūt www.vmd.gov.lv.
Vineta Vilcāne,
Valsts meža dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste, 29386203;
vineta.vilcane@vmd.gov.lv, www.vmd.gov.lv

Starptautisks projekts “Baltu literatūras nedēļa”
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā
20. septembrī 6.a un 7.b klases skolēni
ieskandināja starptautisko projektu “Baltu literatūras nedēļa”. Skolēni izmantoja
iespēju un iepazinās ar lietuviešu našķiem,
pagatavojot saldo desu trīs dažādās variācijās, žagariņus, kūčukus (kūčiukai), šakoti neierastā formā, tomēr tikpat gardu, ko
cienāties pie tējas.
Kad bija iestiprinājušies, skolēni iepazina lietuviešu valodas alfabētu, mēģināja lasīt, tulkot,
iepazinās ar meiteni, vārdā Eglė, kura iemācīja
sasveicināties un iepazīties lietuviski. 7.b klases skolēni kopā ar Lauri Reiniku un Moniku

Bleikšu dziedāja dziesmu “Pasaka”. Prieks, ka
7.b klases skolēni bija gatavojušies stundai –
ne tikai našķus sagādāt tējas stundai, bet arī
iepazīt Lietuvu, tās vēsturi, valodu, izveidojot
Kahoot spēles klasesbiedriem un pārbaudot
viņu zināšanas atraktīvā veidā.
9. klases skolēni atzīmēja Baltu vienības dienu ar dziesmu lietuviešu valodā, bet stundas
izskaņā mācījās lietuviešu danci “Pankūkas”,
poļu danci “Krakovjaks”, kā arī latviešu danci
“Cūkas driķos”. Paldies Juglas Mūzikas skolas
audzēknēm Rasai un Marei Martinovām!
Savukārt ar 5.a klases skolēniem, kuri
piedalījās pirmo reizi Baltu literatūras dienu
nedēļā, starptautiskais projekts Berģu Mūzi-

kas un mākslas pamatskolā izskanēja. Šiem
skolēniem pirmo reizi bija iespēja piedalīties
tējas stundās, kurās skolēni prezentēja pašu
pagatavotos ēdienus (kartupeļu pankūkas,
šakoti, saldo desu, žagariņus, ābolu raušus)
vai veikalā iegādātos lietuviešu našķus. Skolēni
pētīja, meklēja kopīgo un atšķirīgo lietuviešu un
latviešu valodas alfabētā, mēģināja izdziedāt
alfabētu un tulkot dzirdētos vārdus, iepazinās
ar lietuviešu meiteni, vārdā Eglė. Bija iespēja
noskatīties nelielu video par Lietuvu, tās kultūru, vēsturi, tradīcijām, sportu, lai pēc tam
atbildētu uz klasesbiedru sagatavotiem Kahoot
jautājumiem, pārbaudot savas zināšanas un
nostiprinot jau esošās.

Vairāk
lasīt
html?id=1765,
html?id=1760,
html?id=1771.

https://bmmp.lv/raksts.
https://bmmp.lv/raksts.
https://bmmp.lv/raksts.
Ieva Križevica,

projekta koordinatore skolā
Projekta organizatori: Jonavas rajona Žeimju skoladaudzfunkciju centrs, Jonavas rajona skolu bibliotēku
metodiskais pulciņš. Projekta partneri: Vītauta Dižā
universitāte, Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā,
Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā, Jonavas rajona
pašvaldība, Latvijas Nacionālais kino centrs, Lietuvas
Kino centrs. Projekta atbalstītāji: “Kafijas Draugs”,
“RT TAX”, “Baltic Logistic Solutions”, “Power Sport”,
“Save24”.
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“Garā pupa 2021”
Tagad paskaties uz sevi
Paskaties uz sevi no augšas!
Kā saule, kas tevi silda,
Kā mākoņi, kas viegli slīd.
Ko tu redzi, ko tu domā?
Es redzu, cik zeme ir skaista,
Cik patiesībā liela tā ir.
Es redzu sevi pavisam mazu lielā ļaužu jūrā,
Tik bezspēcību, tik jaunu.
Tagad paskaties uz sevi no apakšas!
Kā mazs kukainītis, kas rāpo pie kājām,
Kā ziediņš, kas tikko no zemes izlīdis.
Ko tu redzi, ko tu domā?
Es redzu sevi lielu un spēcīgu,
Tomēr mazliet bēdīgu.
Redzu, ka iespējams ir viss,
Un jūtos kā lācis.

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas
9. klases skolēna Tomasa Roberta Brenčeva
dzejolis “Tagad paskaties uz sevi” publicēts
grāmatā “Garā pupa 2021”, kurā publicēti
labākie skolēnu iesūtītie darbi dzejoļu konkursam no visas Latvijas!
Tomasa mamma Aiga raksta:
“Esam patīkami pārsteigti par šādu atzinību
un Tomasa dzejoļa nokļūšanu “Garās pupas”
izdevumā. Milzīgs PALDIES Jums, skolotāja (Ieva Križevica), par ieguldīto darbu!”

Dzejas gadagrāmata bērniem “Garā pupa”
iepazīstina lasītājus ar gada garumā tapušajiem jaunākajiem latviešu dzejnieku darbiem, pārsteidz ar izgudrojumiem, dalās ar
atradumiem un atgādina par dārgumiem, kas
atrodami literatūras un folkloras pūra lādēs,
aizved tālos dzejas ceļojumos. “Garā pupa”
palīdz bērniem augt un meklēt vārdus savām
domām un jūtām.
https://satorilv.podbean.com/e/1-gara-pupabernu-dzejas-dienas-1631290113/

Noslēdzies balsošanas
etaps jauno dzejnieku –
iesācēju konkursā
“Mana pilsēta – Vangaži”
Kopā tika iesniegtas 340 balsis un bibliotēkas Facebook lapā dzejoļus skatījuši
2100 cilvēku.
Esam ļoti pateicīgi visiem konkursa dalībniekiem par izrādīto interesi un dalību, bet īpaša
pateicība veltīta Vangažu vidusskolas skolotājai Solvitai Vencjunai un 5.a klases skolēniem
par īpaši aktīvo dalību.
Apsveicam uzvarētājus!
Pirmo vietu ieguvis dzejolis “Ak, mīļie
Vangaži!”(dzejolis nr. 18) ar 61 balsi.
Otro vietu – “Vangažu pilsēta” (dzejolis
nr. 19) ar 40 balsīm.
Trešo vietu – “Tu mana pilsēta…” (dzejolis
nr. 15) ar 28 balsīm.
Ar visiem autoriem sazināsimies individuāli!
Gunda Keiša,
Vangažu pilsētas
bibliotēkas bibliotekāre

1. vieta – Ak, mīļie Vangaži! (Nr. 18)
Starp Siguldu un Rīgu
Ir pilsēta – Vangaži.
Tā allaž ir atvērta,
Bet prom visi garnadži.
Tai skola ir ar gudrību
Un bērnudārzs ar sirsnību.
Tur vienmēr gribas atgriezties
Un jautrā dejā iegriezties.
Kur pīlītes ziemo,
Tur laši un foreles rudenī lec;
Pie tiltiņa viens maksķernieks
To vietu par straujupīti sauc.
Nāc līdzi – iesim kopā!
Tā Vangažu kultūras nams sauc.
Dejās un dziesmās
Droši pie mums ciemos brauc.
Ak, mīļie Vangaži – pilsēta labākā!
Vieta, ko saukt par mājām, mums vismīļākā!

Kākciema stāsti. 3. daļa
“Laika liecinieki” ceļā pie lasītājiem
Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas
mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai
māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds,
kas to saņem.
/Zenta Mauriņa/
Šo prieku saviem lasītājiem sūta “Kākciema
stāstu” 3. daļas “Laika liecinieki” 40 autori.
Tā ir grāmata par dzīves ritmiem kolhoza
kopdarba gados. Grāmatā varēsiet iepazīties
ar arhīva materiāliem un presē publicētajiem rakstiem par Kākciema Oškalna vārdā
nosaukto kolhozu, apskatīt fotogrāfijas no
kolhoza laikiem. Domājams, vislielāko interesi
izraisīs cilvēku atmiņu stāsti par darbu un
dzīvi kolhozā.

Stāstnieki neslavina tā laika politisko vai
ekonomisko sistēmu. Viņu stāstos varat lasīt
par cilvēku patiesu darba mīlestību, mīlestību
pret savu ciemu. Tajos ir tā īpašā kopības sajūta, kas reiz vienoja gan darbā, gan svētkos,
arī caur smagu darbu, grūtībām, tā laika sistēmas divkosību. Kopā būšanas prieks.
10. novembrī grāmata no izdevniecības nonāks Kākciemā. 28. novembrī Ropažu Kultūras
centrā (ja atļaus situācija valstī) notiks grāmatas atvēršanas svētki, tikšanās ar grāmatas
autoriem, būs arī svētku pārsteigums.
Māra Priede,
Ropažu pagasta Multifunkcionālā centra
“Kākciems” darba organizatore

Literatūras zinību stunda Ulbrokas
vidusskolas 3. un 4. klases skolēniem
Novembra pirmajā nedēļā Ulbrokas bibliotēka sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolu
piedalījās mācību projektā, kura laikā notika
tiešsaistes stundas MSTeams platformā.
Šajā mācību procesā piedalījās skolas trešo un ceturto klašu izglītojamie jeb astoņi
klašu komplekti. Mums, bibliotekāriem, tā
jau ir otra pieredze mācību stundas darba
organizēšanā. Šoreiz – jaunajos apstākļos,
gan darbojoties ar tehnoloģijām, gan netieši
tiekoties ar Ulbrokas vidusskolas skolēniem,
sagatavojām literatūras zinību stundu par
novadnieku, dzejnieku Pēteru Brūveri.
Centāmies mācību stundu padarīt interaktīvu
ar prezentācijas un īsu videoklipu starpniecību.
Stāstījām un runājām par to, kas bija Pēters
Brūveris, kā izpaudās viņa radošā darbība,
kādu ieguldījumu veikusi Ulbrokas bibliotēka,
lai apzinātu Pētera Brūvera veikumu un radītu
jaunu saturu – pasākumus (bibliotekāru talka,
Pēterdienas pasākumi, Dzejas dienas), bibliotēkas sagatavotās spēles, literāro pastaigu
“Sēdēju parkā uz sola” un novadpētniecības
resursu kopu “Pēters Brūveris fotogrāfijās”.
Patīkami, ka skolēni bija aktīvi un dalījās domās, sniedzot atbildes uz bibliotekāres Ievas
uzdotajiem jautājumiem, kā arī paši uzdeva
jautājumus. Bija jauki dzirdēt daudzos “Paldies!”.
Ulbrokas bibliotēkas projektu vadītāja un
informācijas speciāliste Elīna bija sagatavojusi

darba lapas ar uzdevumiem, kurus var pildīt
gan attālinātajā mācību stundā, gan pabeigt
vēlāk – mājās. Darba lapās bija gan jāpabeidz
Pētera Brūvera dzejoļa “Triku meistars” rindas, gan jāatrisina burtu juceklis, kurā jāatrod P. Brūvera lasītavā atrodamās lietas, gan
jāsagatavo zīmējums par labāko draugu, uz
papīra lapas jāiziet labirints, jānoskatās video
ar Pētera Brūvera dzejas lasījumu Baltvilka
balvas dienās un šā gada Dzejas dienu video,
kur dzeju attēlo amatierteātra “Dille” aktieru
pieaicinātie bērni, mazbērni.
Īpašu paldies sakām skolotājai Ivetai Ozolai
un citām viņas kolēģēm! Cerot uz turpmāku
sadarbību,
Ulbrokas bibliotēka un bibliogrāfe
Ieva Mūrniece

Ropažu novada jaunieši saņem
Vītolu fonda administrētās
stipendijas
Mūsdienu mainīgajā pasaulē vienīgais kapitāls, par kura drošību varam sniegt garantiju, ir cilvēka izglītība. Tā ir vērtība, kuras
iegūšana ir tikpat nepiepildāma kā cilvēka
personības attīstība, ir tikai soļi, neatlaidīgi
un apņēmīgi soļi pareizajā virzienā…
Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no
Latvijas, Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas un Zviedrijas, jaunajā
mācību gadā ar stipendijām Latvijas augstskolās studē 825 studenti – no tiem 290 stipendiju saņem pirmo reizi, 451 stipendiāts

studijas turpina un 84 jaunieši tika izraudzīti
citos papildkonkursos.
2021./2022. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Ropažu novada saņem divi jaunieši: Boriss Verbickis (SEB (RBS) stipendija) un Renāte
Grudule (Gunāra Šterna piemiņas stipendija).
Pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām nākamajam studiju gadam
sāksies 2022. gada 1. februārī un turpināsies
līdz 1. martam. Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv.
Vītolu fonds
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Daudzbērnu ģimeņu biedrības PII “Pienenīte” un Ropažu novada
Sociālais dienests labdarības akcijā
“Māra” aktivitātes
iepriecina sociālo aprūpes centru
iemītniekus

PII “Pienenīte” sadarbībā ar Ropažu novada
Sociālo dienestu realizēja labdarības akciju, kuras ietvaros tika sagādātas dažādas
lietas Sociālās aprūpes centru iemītniekiem
Ropažu novadā.
Šī akcija tika organizēta, atzīmējot Starptautisko Senioru dienu. Paldies PII “Pienenīte”
audzēkņiem un viņu vecākiem, kuri iepriecināja
Sociālās aprūpes centra “Sofija”, “Jūlija” un
Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” Ropažu filiāles iemītniekus. Pateicoties PII “Pienenīte” audzēkņu un viņu vecāku gādībai, aprūpes namu iemītnieki saņēma ikdienā ļoti
nepieciešamas lietas, kuras ļauj nodrošināt
kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu un aprūpi.

Aprūpes centri saņēma ģimeņu sagādātas –
galda spēles, dzijas un diegus, traukus, dvieļus
un apģērbus, krāsojamās grāmatas, zīmuļus,
puzles, krustvārdu mīklas un citas ikdienā
nepieciešamas lietas.
Sociālo aprūpes centru iemītnieki, pateicībā
par sarūpētajām dāvanām, sagatavoja plakātu
ar zīmējumiem, kuru saņems PII “Pienenīte”.
Paldies PII “Pienenīte” vadītājai un kolektīvam par iesaistīšanos un atbalstu labdarības
akcijas īstenošanā, un liels paldies ikvienam
bērnam un viņu ģimenēm par ieguldījumu.
Ruta Leišavniece,
Ropažu novada Sociālā dienesta
vadītāja p.i.

Zaķumuižas pamatskola –
ANNO 1986
Zaķumuižas pamatskola savu vārdu ir nesusi 33 gadus un tikai pēdējos divus gadus ir
atpazīstama ar Ropažu vidusskolas vārdu.
33 gadi – tas ir maz vai daudz?
Agrā pavasarī, kad lapas kokos vēl nav
atmodušās, domas skrien pa priekšu laikam un ienes vasarā. Daudzbērnu ģimeņu
biedrība (DĢB) “Māra” izmantoja iespēju
rakstīt projektu, ko organizēja un finansēja
Stopiņu novada pašvaldība. Projekta “Spēlē!
Spēlē! Ko Tu spēlē?” ietvaros tapa lielformāta spēļes. Šobrīd, kad iestājies rudens un
košās lapas vairāk klāj zemi, gremdēsimies
atmiņās par vasaru un spēlēšanos.
“DĢB “Māra” šā gada 13. augustā piedalījās
“Ulbrokas ezera regates” pasākumā ar biedrības āra galda spēļu sacensībām. Pasākuma
dalībniekiem bija iespēja spēlēt Cirku, Domino,
salikt koka puzli, bet visaizraujošākā bērniem
šķita atmiņas spēle, kur jāmeklē vienādi augļu
attēli.” (Liene)
Sporta dienu ietvaros Upeslejās, Cekulē
un Sauriešos bijām klāt ar spēlēm
“Šogad sporta dienā Līčos 4. septembrī
daba mūs nelutināja – bija gan lietus, gan
krusa. Spītējot nelabvēlīgajiem laikapstākļiem, bija sportot alkstoši bērni, kas piedalījās
un ar lielu prieku un aizrautību izspēlēja pat
vairākas reizes mūsu piedāvātās lielizmēra
spēles. Īpaši lielu imteresi bērni izrādīja par

atmiņas spēli, jo tā ir ļoti koša un piesaista
uzmanību.” (Kristīne)
Mācību gada sākumu biedrības biedri
nosvinēja zoodārzā “Rakši”
“Šā gada 11. septembrī biedrības “Māra”
daudzbērnu ģimenes devās kopīgā atpūtā uz
zoodārzu “Rakši”. Bērni zoodārza teritorijā
aplūkoja lamas, kamieļus, strausu, trušus,
kazas un citus zvērus, kā arī izmantoja iespēju pabarot tos. Pēc dzīvnieku apskates
bērni apmeklēja parka piedāvātās atrakcijas,
lēkājot pa spilvenbatutu un izbraucot ar bērnu
elektroauto.” (Liene)
“Mums bija brīnišķīga iespēja, pateicoties
“Māras” biedrībai, apmeklēt zoodārzu “Rakši”,
kur var apskatīt alpakas, ēzeļus, kamieļus, āžus
un trušus. Šī vieta mums un mūsu bērniem ļoti
patīk, tāpēc mēs ar prieku piekritām braukt. Mēs
nosaucām šo pasākumu par “alpakaterapiju”,
jo, tiešām, tas mums deva tik daudz pozitīvu
emociju un uz ilgu laiku paliks atmiņā.” (Alīna)
Paldies Ropažu novada pašvaldībai par atbalstu un sadarbību.
Ar lietotnes WhatsApp starpniecību 15. oktobrī Hip-hip urā “Mārai” 28 gadu dzimšanas
dienas sveicienus saņēmām no apvienības
biedrībām un sveicām mūsu lielās ģimenes
svētkos.

Salīdzinot ar citu skolu gadskaitļiem – liekas
pavisam maz – pēc jaunības gadiem iestājies
tāds brieduma laiks. Skola ir augusi un veidojusies, sekojusi visām pārmaiņām līdzi un
ar jaunām vīzijām nākotnē. Kaut arī mainījies
skolas nosaukums, tā aura, kas ir šajās telpās,
tā mājīguma sajūta, tā nepazudīs. Skolotāji gan pamatskolā, gan bērnudārzā ar savu
attieksmi, radošumu un mīlestību radīs arī
turpmāk to īpašo gaisotni, ar ko Zaķumuižas
skola atšķiras no citām.
4. novembris – skolas dzimšanas diena.
Katru gadu tā vienmēr tika īpaši atzīmēta,
bet apaļo gadskaitļu jubilejās – skaisti absolventu un bijušo darbinieku salidojumi. Arī
šogad tāds pasākums noteikti būtu, ja ne šī
ārkārtas situācija valstī, kas aizliedz šādu pasākumu organizēšanu. Lai tomēr varētu pakavēties atmiņās, izvērtēt, novērtēt 35 gadu
skolas veikumu, ir iznākusi grāmata “Atmiņu
stāsti”. Sastādot šo skolas vēstures apkopojumu, mērķis bija izveidot nelielu pārskatu
par skolas pastāvēšanas laika notikumiem,
skolēniem un skolotājiem, ietverot atmiņu
stāstījumus un fotogrāfijas. Šo izdevumu kā
dāvanu saņems bijušie un esošie skolotāji,
visi tie, kuri ar savām atmiņām, fotogrāfijām
ir līdzdalībnieki grāmatas tapšanā. Ļoti ceru,

ka drīz varēsim pulcēties kaut nelielā skaitā
uz grāmatas prezentāciju. Zaķumuižas pamatskolas absolventi grāmatu varēs iegūt īpašumā
pret nelielu ziedojumu skolas Atbalsta fondam,
par to iepriekš sazinoties ar skolotāju Anitu
Martinsoni vai Ināru Skrodeli.
Paldies Ropažu novada domei par finansiālo
atbalstu grāmatas tapšanā.
Anita Martinsone,
grāmatas sastādītāja
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Dubultuzvara konkūrā

Ropažu pagasta sacensību novusā 3. posma
uzvarētājs Andris Lapsiņš no Sējas
Sestdien, 16. oktobrī, Zaķumuižas sporta hallē
tika izspēlētas Ropažu pagasta čempionāta
novusā 3. posma spēles. Dalībnieku skaits
neliels: 8, bet nu jau daudzi sāk vakcinācijas
procesu un varēs piedalīties sacensībās.
Sacensības izspēlēja, spēlējot katrs ar katru
7 setos. Andris Lapsiņš pēdējā kārtā, uzvarot
Aivaru Lapiņu, izcīnīja 1. vietu.

1. vieta Andris Lapsiņš (Sēja) 15 punktu
2. vieta Arnis Redbergs (Rīga) 14 punktu 4:0
3. vieta Andrejs Ploriņš (Ropaži) 14 punktu 0:4
Pēdējā kārtā izcīnot uzvaru pret Andreju
Ploriņu – Arnis Redbergs izcīnīja 2. vietu.
Labākais no Ropažu novada šoreiz Andrejs
Ploriņš – viņam šoreiz 3. vieta.
Andrejs Ploriņš

Ropažniekiem veiksmīgi starti iejādē

2021. gada 16. oktobrī Rīgā, Kleistu sporta
bāzē, norisinājās Latvijas Jātnieku federācijas Rudens sacensības konkūrā.
Ropažniece, biedrības “Para Equestrian Support Fund” jātniece Enija Albova ar zirgu Cvatra šajās sacensībās spraigā konkurencē izcīnīja
dubultu uzvaru 100 cm (1. vieta 67 dalībnieku
konkurencē) un 110 cm maršrutos (1. vieta
45 dalībnieku konkurencē).
Dubultuzvaru 100 cm un 110 cm maršrutos
sportiskais pāris izcīnīja arī 2021. gada
4. septembra Latvijas Jātnieku federācijas

Sporta dienu sacensībās konkūrā, savukārt
2021. gada 18. septembra sacensībās 1. vieta
tika iegūta 100 cm maršrutā.
Apsveicam sportisti ar veiksmīgiem startiem!
Pateicamies zirga īpašniekam un trenerim Edgaram Treibergam par atbalstu, sagatavojot
sportisti sacensībām!
Ritma Jedinaka,
“Para Equestrian Support Fund”
valdes locekle

Sporta aktivitātes Ropažu pagastā
Oktobris ir ražīgs mēnesis. Visu mēnesi
Ropažu pagasta ciemos sadarbībā ar multifunkcionālajiem centriem norisinājās “Ģimeņu orientēšanās rallijs ciemos”.
Diemžēl, sākoties ierobežojumiem, nepaspējām
izskriet “Ģimeņu orientēšanās ralliju” Kākciemā. Noteikti pēc ierobežojumu mīkstināšanas
izskriesim, datums tiks noteikts pēc tam, kad
situācija būs uzlabojusies.
Ir noslēdzies arī Ropažu pagasta piedzīvojums “Iepazīsti Ropažu pagastu”. Kopā piedalījās 17 komandas, no kurām trešo un otro vietu
dala komandas “Ūdri” un “Daki” (540 punktu).
Godpilno pirmo vietu ieguva komanda “Riekstiņi” (544 punkti). Četru posmu laikā dalībnieki
devās pastaigās, apmeklējot Ropažu pagasta
kultūrvēsturiskās vietas un Ropažu pagasta

ievērojamos dabas objektus, izstaigājot un
orientējoties Ropažu pagasta ciemos un atbildot uz jautājumiem par Ropažu pagastu.
Novembrī norisināsies Latvijas veselības
nedēļa. Šogad tā notiks no 22. novembra līdz
28. novembrim. Šajā nedēļā ikviens būs aicināts piedalīties izaicinājumā – veikt garāku
vai tikpat garu pastaigu/pārgājienu kā Ropažu
Sporta centra darbinieki.
27. novembrī, ja epidemioloģiskā situācija
atļaus, gaidīsim visus mazos iedzīvotājus pie
Ropažu Sporta centra būt spēcīgiem, veikliem
un veikt šķēršļu trasi. Pasākums būs paredzēts
bērniem līdz 12 gadiem.

Sportistiem nebija viegli, bet, kad visas distances pievārētas, bērnu acīs mirdzēja uzvaras prieks un lepnums. Gaidām nopelnītās
medaļas. Urā trenerītei un jaunajiem sportistiem! – tā pēc sacensībām uzrakstīja Katijas
Rimicānes omīte, kurai palūdzu padalīties ar
savām emocijām pēc sacensībām.
Sacensību dalībniekiem bija jāveic 100 m,

censībās iejādē. Šajās sacensībās iejādē debitēja
un shēmā Nr. 1 3. vietu (64,907%) izcīnīja arī
ropažniece Enija Albova ar zirgu Cvatra. Enija
trenējas konkūrā, bet sportistei šīs bija pirmās
ieskaites sacensības iejādē. Esam pārliecināti,
ka treniņi iejādē palīdzēs jaunajai sportistei gūt
uzvaras arī konkūra disciplīnā!

Šis sportiskais pāris 1. vietu (70%) paralimpiskajā iejādē izcīnīja arī 2021. gada 11. septembra
Latvijas Jātnieku federācijas Sporta dienu sa-

“Para Equestrian Support Fund”
valdes locekle

Ritma Jedinaka,

3. vieta Latvijas Ādas bumbas finālturnīrā

Madara Tīģere-Bernharde,
Ropažu Sporta centra sporta un veselības veicināšanas pasākumu organizatore

Rezultāti ar katru gadu un ar katru
sacensību etapu aug
2. oktobris – jauka, saulaina diena, kad Ropažu jaunie vieglatlēti un iesācēji kamaniņu
sportā, daži pat ar saviem atbalstītājiem,
devās uz Rīgu, kur Daugavas stadionā risinājās Latvijas Skriešanas sporta centra atklātā
čempionāta skrējienos stadionā 7. posms.

2021. gada 2. oktobrī Rīgā, sporta bāzē “Kleisti”, norisinājās Latvijas Jātnieku federācijas
Rudens sacensības iejādē un paralimpiskajā
iejādē. Šajās sacensībās 1. vietu (69,732%)
paralimpiskajā iejādē 1. grupā izcīnīja ropažnieks Mareks Jedinaks ar zirgu Princis Narciss (“Para Equestrian Support Fund”).

400 m, 1000 m un 3000 m distances, kurās
mūsu sportisti parādīja, ka mūsu rezultāti ar
katru gadu un ar katru sacensību etapu aug.
Šoreiz ar izcīnītām dažāda kaluma un piemiņas medaļām mājās atbrauca ikviens jaunais
sportists.
Paldies visiem audzēkņiem par cīņassparu,
sava rakstura veidošanu, nepadošanos dažādu
grūtību priekšā. Ļoti labi un patīkami ir tas, ka
mēs šajā procesā neesam vieni, bet ar mums
ir mūsu ģimenes, draugi un radi, kā arī Ropažu
novada pašvaldība un pat visa sabiedrība.
Ingrīda Amantova,
trenere

Ādas bumbas čempionāts katru gadu tiek
sākts pavasarī un finišē rudenī. Pirmajā
posmā čempionāts tiek izspēlēts reģionos,
kur tiek noskaidrota katra Latvijas futbola
reģiona labākā komanda, kas izcīna tiesības
to pārstāvēt finālturnīrā Rīgā. Čempionāts
notiek divās vecuma grupās: U-13 un U-15.
U-15 vecuma grupas izšķirošajās cīņās, kurās piedalījās četras komandas, Mārupes SC
pirmajai vietai pietika ar divām uzvarām un
neizšķirtu (0:0) pret otrās vietas ieguvējiem
Jelgavas BJSS. Godpilnā trešā vieta FK “Valor”/Ropaži jauniešiem.
Vēlos pateikties ikvienam spēlētājam,
kurš piedalījās divos Ādas bumbas posmos
Vidzemes reģionā. Diemžēl finālturnīrā neie-

radāmies ar optimālo sastāvu un bijām bez
pastiprinājuma spēlētājiem, kā rezultātā trīs
spēles katram bez atpūtas. Paldies puišiem
par degsmi acīs un par vēlmi pārstāvēt savu
ciematu, novadu un komandu!
Par U-15 vecuma grupas labāko aizsargu
tika atzīts mūsu komandas spēlētājs Jurģis
Lindbergs, un par mūsu komandas labāko spēlētāju tika atzīts Jēkabs Zuters!
Komandas sastāvs: Eduards Krots, Kristens
Masļakovs, Markuss Čiekurs, Jurģis Lindbergs,
Rainers Meijers, Reinis Šteinbergs, Daniēls
Pinka, Jēkabs Zuters, Rodrigo Melderis, Marks
Jeršovs, Markuss Raudivs, Renārs Cīrulis.
Dāvids Čudars,
Futbola klubs “Valor”
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Dziesmu svētku atskats

Šis ir stāsts par nepadošanos.
Par tradīciju šodien un rīt!
Jo svētki ir tādi, kādi esam mēs.
Svētki ir tur, kur esam mēs.
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu
kultūras un mākslas svētki, kas apliecina,
ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas
un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas
un turētas godā.
Šogad XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisinājās savādāk, nekā
ierasts. No 12. jūlija līdz pat oktobra beigām
tika plānotas dažādas norises gan kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā, instrumentālajā mūzikā,
dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā
un folklorā.
Kā viens no lielākajiem XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumiem
Ropažu novadā 26. un 27. jūlijā tika piedzīvots
#DziediUnDejo2021 pirmais notikums “Saulesvija”. Tradicionālais svētku dalībnieku gājiens
šoreiz izvijās cauri visai Latvijai. Bērnu un
jauniešu radošie kolektīvi no Vangažu pilsētas (Vangažu vidusskolas bērnu tautas deju kolektīvs “Kadiķīši” un Vangažu vidusskolas koris),
Garkalnes pagasta (orķestris “Bergstar”, Berģu
Mūzikas un mākslas pamatskolas 4.–9. klašu
koris un Garkalnes mākslu un vispārizglītojošās
pamatskolas deju kolektīvs “Saules bērni” –
3.–4. klašu grupa un 5.–6. klašu grupa), Ropažu
pagasta (Ropažu vidusskolas 4.–9. klašu koris,
folkloras kopa “Oglīte” un Bērnu un jauniešu
deju kolektīvs “Cielaviņa” – 1.–4. klašu grupa,
5.–9. klašu grupa un jauniešu grupa) un Stopiņu
pagasta (Ulbrokas vidusskolas meiteņu koris
“Lec, saulīte”, Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolas koklētāju ansamblis “Tīne”, Gaismas

pamatskolas Radošā darbnīca, Ulbrokas vidusskolas bērnu deju kolektīvs “Pastalnieki” –
1.–2. klašu grupa, 3.–4. klašu grupa, 5.–6. klašu
grupa) satikās ar īpašo Svētku vēstnesi un
svētku organizatoriem, kurus sirsnīgi sveica ar
sagatavotajiem priekšnesumiem. Viesi savukārt
pasniedza svētku organizatoru pateicības un
dāvanas ikvienam, kurš gatavojās XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,
apguva svētku repertuāru, veidoja aizraujošus
videosveicienus un videopriekšnesumus, piedalījās videoklipu filmēšanā. Fotoreportāžas par
“Saulesvijas” notikumu Ropažu novadā var apskatīt ropazi.lv mājaslapas fotogalerijā (https://
ropazi.lv/lv/sakums/galerijas/).
Kā vēl nebijis piedzīvojums noteikti visiem
deju kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem atmiņā paliks līdzdalība XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju
lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” fināla
videoklipa “Svinēt Sauli” veidošanā ZOOM
platformā maijā. Videoklips tika veidots, atspoguļojot šā laika realitāti – attālināto mācību
procesu, nodarbības ZOOM platformā, dejošanu
vienatnē, ar distanci, tajā pašā laikā uzsverot,
ka Dziesmu un Deju svētku tradīcija, mīlestība
pret deju un gatavība pat šajos laikos dejot,
radīt un būt kopā, ir stiprāka par visu. Šī dejas videoklipa tapšanā piedalījās ne tikai bērni
un jaunieši no Ropažu novada, bet arī no visas
Latvijas – pavisam 12 000 dejotāju! Lielkoncerta “Saule vija zelta rotu“ ieraksta translācija
LTV1 bija skatāma 6. novembrī.
Savukārt pašā vasaras plaukumā, jūlijā un
augustā, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku izstādē “Radi rotājot” VEF Kultūras pilī bija apskatāmi arī Ropažu vidusskolas
un Ropažu Mūzikas un mākslas skolas Bērnu
mākslas studijas audzēkņu Madaras Mucenieces,
Ernesta Rasima un Kristiāna Baikova keramikas

Es šūpošos tik ilgi, ilgi, ilgi,
Līdz kamēr zars no zara nolūzīs.
Es mīlēšu tik karsti, karsti, karsti,
Cik karsti ogles sadeg ugunī.
Es lidošu kā putni lido projām,
Līdz kamēr vējš uz augšu mani cels.
Es dzīvošu tik ilgi, ilgi, ilgi,
Cik ilgi mani slavēs kāds vai pels.
Sirsnīgi sveicam oktobra mēnesī dzimušos
novada jubilārus 70 gadu, 75 gadu, 80 gadu,
85 gadu, 90, 95 un 102 gadu jubilejās!
Vēlam stipru veselību, gaišu noskaņu
un mīļus cilvēkus līdzās!

Divi pāri lielu roku
Un viens pāris mazu roku –
Tie spēj savai mājai pāri
Turēt varavīksnes loku.
2021. gada oktobra mēnesī
Ropažu novadā dzimuši
20 mazuļi – 15 meitenes un 5 zēni.
Sveicam mazos novadniekus
un viņu vecākus!
Lai veselība, sirds siltums un daudz prieka
Jūsmājās!

mazliet nobijušās no lielās skatuves un daudzajām kameru “acīm”, tomēr svētku sajūta
ņēma virsroku, un ansamblis sevi parādīja godam. Šo svētku atklāšanas koncertu ierakstus
var noskatīties arī šobrīd: https://ltv.lsm.lv/lv/
raksts/18.09.2021-svetki-esam-mes-latvijasskolu-jaunatnes-dziesmu-un-deju-svetku-norisuatklasanas-tiesraide.id239248.
Dziedātāji un dejotāji no visas Latvijas šogad
nevarēja sanākt kopā un svinēt svētkus visi
kopā Rīgā, tādēļ Māra Sleja piecās dokumentālo
stāstu cikla sērijās “Citādi Dziesmu svētki” kopā
ar LMT Viedtelevīzijas filmēšanas grupu devās
uz pieciem Latvijas vēsturiskajiem novadiem pie
bērniem un jauniešiem, lai noskaidrotu, kā viņi
jūtas šajā laikā, kā aizvadījuši pagājušo gadu un
gatavojušies Dziesmu un deju svētkiem.
Dokumentālo stāstu cikla “Citādi Dziesmu
svētki” noslēdzošajā sērijā par svētku dalībniekiem Rīgā un Pierīgā Māra Sleja ciemojās arī
pie Ropažu pagasta Bērnu un jauniešu deju kolektīva “Cielaviņa”, kuru pamanījusi Instagramā.
Dokumentālo stāstu cikls skatāms arī LMT
Viedtelevīzijā, lietotnē LMT Straume http://
straume.lmt.lv/lv/raidijumi/raidijumi/citadi-dziesmu-svetki/1072267.
Šie bija unikāli Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki. Ir pavadīts piesātināts
dažādu notikumu, koncertu, videosižetu un fotosesiju gatavošanas gads dažādās Latvijas vietās
dažādos laikos vairāku mēnešu garumā. Esam
guvuši jaunu – “Citādu svētku” – svinēšanas
pieredzi, apguvuši jaunas prasmes, mācījušies
pielāgoties – gan dalībnieki, gan skatītāji. Tomēr ceram, ka mūsu “Tradicionālie svētki”, kad
bērni un jaunieši no visas Latvijas un diasporas
satikās Dziesmu un deju svētku gājienā, Mežaparka Lielajā estrādē un Daugavas stadionā,
atgriezīsies. Tikai klātesoša kopābūšana latviešu
dziesmā, dejā, mūzikā dod patieso vienotības un
gara spēku, veido mūsu nacionālo identitāti un
piederību Latvijai. Svētki un to kopā svinēšana
veido mūsos Cilvēku.
Paldies visiem svētku dalībniekiem, kolektīvu
vadītājiem, svētku koordinatoriem, skolu un
kultūras centru vadītājiem un darbiniekiem, pašvaldību pārstāvjiem, visiem iedzīvotājiem, kuri
atbalstīja cits citu, nepadevās dažādu grūtību
priekšā un svinēja šos svētkus kopā ar mūsu
novada radošajiem bērniem un jauniešiem!
Šis ir stāsts par nepadošanos.
Par tradīciju šodien un rīt!
Jo svētki ir tādi, kādi esam mēs.
Svētki ir tur, kur esam mēs.
Valda Eglīte,
Ropažu Kultūras un izglītības centra
kultūras pasākumu organizatore,
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku koordinatore Ropažu pagastā

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

LAULĪBAS

JAUNDZIMUŠIE

JUBILĀRI

kopdarbs – mozaīka “Tauta jūras krastā” (skolotāja Gunta Darbvare).
Nozīmīgs Ropažu novada bērnu un jauniešu
kolektīviem bija arī septembra mēnesis, kad
dažādās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku norisēs savu kolektīvu, Ropažu novadu un arī Vidzemes reģionu pārstāvēja
folkloras kopa “Oglīte” un Ulbrokas Mūzikas
un mākslas skolas koklētāju ansamblis “Tīne”.
9. septembrī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
Ropažu pagasta folkloras kopas “Oglīte” kapela
piedalījās folkloras koncerta “Rotā saule, rotā
bite” ierakstā. Koncerta programma tika veidota
no folkloras konkursu laureātu priekšnesumiem,
tādējādi iegūtais 1. pakāpes vērtējums folkloras
konkursā “Klaberjakte 2021” kapelas meitenēm
Karīnai Skrebai, Martai Kolečai, Anitrai Bergai
un Līvai Krīgerei ļāva pārstāvēt Ropažu novadu
un kopā ar vēl četriem kolektīviem no Vidzemes
dalīties ar bagāto mūsu folkloras mantojumu.
Koncerta ierakstu var noskatīties https://ltv.lsm.
lv/lv/raksts/19.09.2021-rota-saule-rota-bite-folkloras-kopas-latvijas-skolu-jaunatnes-dziesmuun-deju-svetku-norises.id239259.
18. septembrī no vairākām Latvijas vietām
vienlaikus tika filmēti XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atklāšanas tiešraides koncerti “Svētki esam mēs” Latvijas Televīzijā. Ropažu pagasta folkloras kopai “Oglīte” bija
iespēja piedalīties koncerta tiešraidē no Latvijas
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Rīgā, izpildot
tautas dziesmu “Divējādi saule tek” un latviešu
tautas mūziku “Bejas un Pedeča polkas”.
Tajā pašā laikā 18. septembrī koncerta “Svētki esam mēs” tiešraidē no Jelgavas, parkā pie
Jelgavas pils, muzicēja Stopiņu pagasta Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju
ansamblis “Tīne”, atskaņojot latviešu tautas
dziesmu Vitas Rudušas apdarē “Āvu, āvu baltas kājas”. Lai gan sākotnēji meitenes bija
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Es šodien tevi vedīšu pie rokas,
Tu vaļā nelaid, stingri turi ciet,
Pa diviem tomēr gaita vieglāk sokas,
Jo vajag ilgi, ļoti tālu iet.

Domas sāp. Un neatstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tukša māja.
Tumsā balta svece raud.

2021. gada oktobra mēnesī –
Ropažu novada
Dzimtsarakstu nodaļā

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, Vilni Bleiju,
Visvaldi Alvili Leišavnieku, Vladimiru Sergejevu,
Ludmilu Ivanovu, Donatu Kroiču,

reģistrētas sešas laulības

Valentīnu Špakovu, Antoņinu Koroli,
Valentīnu Jasjukeviču, Olgu Pudāni, Vitu Strūku,
Jāni Vietnieku, Mārīti Švarcbahu, Zinaidu Uzuliņu,
Aigaru Zaikovski un Ziedoni Ločmeli
mūžībā aizvadot.

Sirsnīgi sveicam
jaunās ģimenes –
lai balts jums
Mīlestības ceļš!
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PASĀKUMI

“TĒVZEMĪTE“
OTRDIENA, 9. NOVEMBRIS, 2021

Ropažu pagasta kultūras pasākumu kalendārs Ropažu
Kultūras centrā
NOVEMBRIS/DECEMBRIS
Datums, laiks Pasākuma nosaukums

Mākslinieki un apraksts

01.11.–28.11.

TLMS “Madaras” rokdarbu
izstāde

Izstāde Kultūras nama Mazās zāles skatlogos.
Lietišķā māksla un amatniecība. Ieeja: bez maksas.

19.11.
plkst. 19.00

Valsts svētku koncerts:
Elza Rozentāle un Kaspars
Zemītis

Koncerts plānots klātienē un tiešraidē Ropažu
novada un Ropažu Kultūras centra Facebook
lapās un www.ropazi.lv Ieeja: bez maksas.

20.11.
16.00–17.40 (1.
un 2. sērija)
18.00–19.40 (3. “Emīlija. Preses karaliene”
un 4. sērija)
20.00–21.40 (4.
un 5. sērija)

Daudzsēriju mākslas filma ir stāsts par starpkaru
Latvijas preses karalieni – “Jaunāko ziņu” un
“Atpūtas” izdevēju Emīliju Benjamiņu, kuras
personība, bagātība un traģiskais liktenis ir kļuvuši
par Latvijas vēstures leģendu. Ieeja: 2,00 eiro par
divām sērijām.

28.11.
plkst. 14.00

Grāmatas “Kākciema stāsti” Tikšanās ar grāmatas autoriem – kākciemiešiem.
3. daļas “Laika liecinieki”
Plkst. 15.00 svētku pārsteigums. Ieeja ar
atvēršanas svētki
ielūgumiem. Informācijai tālr. 27889940.

02.12.
plkst. 19.00

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.

“Bedre”

Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” plānotie pasākumi

11.11.2021.

18.11.2021.

LĀČPLĒŠA DIENA

LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS
103. GADADIENA

Šogad Lāčplēša dienu 11. novembrī atzīmēsim klusinātā
noskaņā – bez tradicionālā Lāčplēša dienas lāpu gājiena un oficiālā piemiņas brīža. Tomēr aicinām iedzīvotājus individuāli vai kopā ar savām ģimenēm 11. novembrī
nolikt svecīti pie Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas
akmens (pie Ulbrokas vidusskolas), tādējādi godinot un
atceroties Latvijas Brīvības cīņās kritušos. Šo brašo vīru
un jaunekļu drosme, pašaizliedzība un neviltotais patriotisms 1919. gada 11. novembrī ļāva mūsu tautai piedzīvot
vienu no svarīgākajām uzvarām ceļā uz brīvu un neatkarīgu Latviju. To nedrīkstam aizmirst mēs, un to jāsaprot
mūsu bērniem.
Tradicionāli aicinām ikvienu nēsāt pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti un iedegt simboliskas gaismiņas savu
māju logos.
Stiprināsim sevi ar lepnumu par skaistāko no zemēm –
mūsu Latviju!
Skanēs mūsu tautai iemīļotas dažādu laiku un žanru
dziesmas, un Kultūras centrs atmirdzēs Latvijas karoga
krāsās.
Sekojiet precīzai informācijai par svētku dienas pasākumu norisi novada mājaslapā vai Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” Facebook kontā.
Raimonds Pauls,
Raimonds Ozols,
Raimonds Macats,
Mārcis Auziņš,
Oskars Sproģis,
Artis Orubs,
LNSO stīgu grupa.

19.11.2021.
plkst. 19.00

Koncerts
“TRĪS RAIMONDI”

26.11.2021.
plkst. 19.00

Stand-up izrāde
“PROGRESS IN WORK”

Jānis Skutelis.

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.

27.11.2021.
plkst. 19.00

29.11.2021.
plkst. 19.00
03.12.2021.
plkst. 19.00

Koncerts
“LATVIEŠU KLAVIERMŪ- Pianiste Dzintra Erliha.
ZIKAS AINAVAS”
Koncerts
“AKORDEONISTU ANAkordeonistu ansamblis “AKCENTS”.
SAMBLIM “AKCENTS” –
10”

Biļetes uz pasākumiem var iegādāties “Biļešu paradīzes” kasē vai bilesuparadize.lv.

Ropažu pagasta Multifunkcionālie centri
Līdz 15. novembrim – visas klātienes nodarbības tiek pārtrauktas, netiek sniegti BIBLIOTĒKAS pakalpojumi. Publisko internetu iespējams izmantot tikai neatliekamu maksājumu veikšanai. Pēc iepriekšēja pieraksta tiek sniegti
dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi. Pakalpojumi tiek sniegti personām ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu.
“Silakrogs”

“Mucenieki”

“Tumšupe”

“Kākciems”

Pirmdienās
10.00–17.00

Pirmdienās
10.00–18.00

Pirmdienās
9.00–17.00

Pirmdienās
8.00–14.00

–

–

–

–
Nepieciešamības gadījumā sazināties ar
centra darbinieku

–
Nepieciešamības
gadījumā sazināties
ar centra darbinieku

–
Nepieciešamības gadījumā sazināties ar
centra darbinieku

Ceturtdienās
10.00–18.00

Ceturtdienās
9.00–17.00

Ceturtdienās
8.00–19.00

Otrdienās
23. novembrī plkst. 19.00 Sarunas
par grāmatām ar Liegu Piešiņu
ZOOM platformā. Pieteikties pa telefonu 27889965 vai
e-pastā austra.bizkovska@ropazi.lv
Trešdienās 14.30–19.30
18.30–19.30 “Iekustini savu ķermeni”. CIGUN nodarbība ZOOM platformā ar instruktori Kristīni. Pieteikties
pa telefonu 27889965 vai e-pastā
austra.bizkovska@ropazi.lv
Ceturtdienās – Nepieciešamības
gadījumā sazināties ar centra darbinieku
Piektdienās 10.00–14.00

–
–
–
Kontaktinformācija
Kontaktinformācija
Kontaktinformācija 27889965 darba
Kontaktinformācija
29221225 darba
27883301 darba
dienās
27889940 darba dienās
dienās
dienās
9.00–18.00
9.00–18.00
9.00–18.00
9.00–18.00
austra.bizkovska@ropazi.lv
kakciems@ropazi.lv
mucenieki@ropazi.lv
tumsupe@ropazi.lv
Klātienes nodarbības tiks atsāktas, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija valstī.
Seko līdzi informācijai www.ropazi.lv.

Ropažu bibliotēkā
Datums, laiks
15.–19. novembris
20.–31. novembris
01.–31. novembris
15. novembris–01. decembris

Aktivitāte
Literatūras izstāde “18. novembris”
Literatūras izstāde “Dainai Avotiņai 95”
Fotoizstāde “Lasām dabā”
Makulatūras vākšanas akcija

Sauriešu bibliotēkā
Datums, laiks
01.–14. novembris

Aktivitāte
Literatūras izstāde “Nezūdošā vērtība”. Dainai Avotiņai – 95
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa “Sapņi un ilgošanās Ziemeļvalstīs”.
Krēslas stunda: kopīgai lasīšanai ir izvēlēta Sallijas Salminenes grāmata
“Katrīna”. Tiešsaistes platformas “Kahoot!” viktorīna “Zināmie un nezināmie fakti par Ziemeļvalstu literatūras nedēļu”.
Latvijas valsts svētkiem veltīta grāmatu izlase “Mana Latvija”

15.–21. novembris
15.–30. novembris

Ulbrokas bibliotēkā
Datums, laiks
01.–30.
novembris

16. novembris
Plkst.16.00

Norises vieta Aktivitāte
Tematiskā
Ulbrokas
izstāde “SMIĻĢA
bibliotēka
SKATUVE”

Attālināti

Ziemeļvalstu
literatūras
nedēļas
“KRĒSLAS
STUNDA”

Īss apraksts
Režisoram, aktierim Eduardam
Smiļģim – 135
Pasākuma gaitā:
Iepazīšanās ar 2021. gada tēmu;
Jaunākā Ziemeļvalstu literatūra;
Sallijas Salminenes noveles “Katrīna”
fragmenta lasījums;
Sarunas par cerēto, ilgoto, sapņoto;
Interaktīva nodarbe;
Virtuāli saviesīgas un draudzīgas
sarunas pie tējas tases.
Elektroniska PIETEIKŠANĀS VEIDLAPA
būs atrodama Ulbrokas bibliotēkas
tīmekļa vietnēs!

Vangažu bibliotēkā
Datums, laiks

Norises vieta Aktivitāte

15. – 19. novembris
16. novembris
Attālināti

Pasākumu norise epidemioloģiskās situācijas dēļ var mainīties. Lūdzu, sekojiet aktuālajai
informācijai. Pirms plānotā pasākuma pārliecinieties par pasākuma sākuma laiku.
Ropažu novada pašvaldības
informatīvais izdevums

Norises vieta
Ropažu bibliotēka
Ropažu bibliotēka
Ropažu bibliotēka
Ropažu bibliotēka

Izdevējs: Ropažu novada pašvaldība
Redaktore: Anna Imbrate-Siliņa,
tālr.: 29831583, e-pasts: tevzemite@ropazi.lv
Tirāža: 10 500 eks. Bezmaksas.

Īss apraksts
Vangažu pilsētas bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu literatūras nedēļā. Jau 24.reizi tiks
apvienotas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
bibliotēkas, skolas kopīgos fragmentu lasīZiemeļvalstu
jumos. 16. novembrī Vangažu vidusskolas 5.a
literatūras nedēļa
klases skolēni ar skolotāju Solvitu Vencjunu
tiksies ar Vangažu bibliotekāriem e-vidē
(Zoom platfomā), kurā piedalīsimies kopīgā
lasīšanas stundā.

Iznāk reizi mēnesī,
katra mēneša otrajā nedēļā.
*Rakstu izmantošanas gadījumā
atsauce obligāta

