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No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,

Mūs aicinot gan priecāties, gan labās emocijas paust!

Saulainas, raibas un priecīgas 
Lieldienas visiem novadniekiem 

novēl Stopiņu novada 
pašvaldība!

Tik dažāds un sirdi priecējošs 
ir daudzo sveicēju līdzpārdzī
vojums – gan izteiktie ceļa
vārdi, gan pateicība un pada
rītā darba novērtējums. Esam 
savējo vidū un saņemam mī
lestību tieši tādā krāsā, kādā 
sajūtam šo dienu – atvērtu, 
godīgu, sirsnīgu un iekšēji 
skaistu. Visapkārt labi lasīti 
ļaudis, kas ir izcili savās kva
litātēs un lasīšanas tradīcijās. 
Šīs ir svinības, kurās piedalās 
bibliotēkas darbinieces un 
lasītāji, kolēģi un sadarbības 
partneri, pašvaldību vadītāji 
un nozaru speciālisti. 

Starp viesiem radio personība 
Dzintars Tilaks – sarunu cilvēks, 
kas ikdienā krāj sev apkārt labus 
cilvēkus un raksta grāmatas. Āris 
Ziemelis – uzticīgs partneris, 
komponists un dziesminieks. Kā 
divi rīdzinieki no Pārdaugavas 
uzticīgi sadzīvo, veidojot nopiet-
nas un nenopietnas programmas. 
Šim vakaram muzikāli lirisks, 
sirsnīgs dziesmu izpildījums, ko 
piestrāvo nesen izdotā laikraksta 
ziņu virsraksti – Ulbrokas bib-

liotēkas vēsturiskā ceļa gājums. 
Lai kur 70 gadu gaitā neatrastos 
zināma daļa bibliotēkas krājuma, 
tās darbības laikā ir uzturēta la-
sīšanas tradīcija un pasākumu 
mākslinieciskais raksturs.

Iesakām izlasīt informatīvā 
izdevuma „Tēvzemīte” marta 
pielikumu, kas atklāj Ulbrokas 
bibliotēkas pagātnes, tagadnes un 
nākotnes dzīvotspēju.

Goda dienā ir vēlēšanās runāt 
maizes un sirds valodā, pateico-
ties ar vienu no kultūras kanona 
piederības zīmēm – rupjo rudzu 
maizi. Šoreiz cepta Stopiņu no-
vada „Lielozolos” Guntas Elpe-
res vadībā, sniedzot izcilu garšas 
baudījumu un izpildījuma kva-
litāti. Šo meistardarbu – maizes 
klaipu – saņem bibliotekāri, sa-
darbības partneri un nozīmīgu 
projektu autori.

Lai ikdienā bibliotekāru uz-
ticētajam darbam būtu tīkams 
izskats, bagātīgs saturs un laba 
pēcgarša, ir veicams atbildīgs 
un sistemātisks ikdienas darbs. 
Dienišķā maize ir prasme kopīgi 
dalīt vienu maizes riecienu, par 
padarīto sajūtot gan prieku un 

gandarījumu, gan apzinoties, ka 
katram darbam ir arī sava maizes 
garoza. Prasmīgi dalīts maizes 
rieciens un ikdienas sāta sajūta ir 
tad, kad kolēģu vienprātībā spē-
jam pievienot kādu „rozīnīti”. Jūs 
jau sapratāt, cik interesants un 
notikumiem saistošs mēdz būt 
darbs, kas rada prieku un pie-
derības sajūtu, kas kā laika upe, 
kurā iemests akmentiņš, raida 
savus lokus, veidojot dziļuma un 
tāluma aprises.

Tam visam palīdz īstenoties īs-
tie cilvēki – poētiski sevi dēvējot 
„maizes tēvs”, „maizes māte”. No-
vada dzīves un darba raksti nes 
sevī atbildības, pārvaldības un 
attīstības spēju, jo būtībā ir radīta 
iespēja attīstīt, veidot bibliotēkas 
darba vidi – daudzpusīgi, inte-
resanti un nozīmīgi citu iestāžu 
vidū.

Paldies pašvaldības vadītājiem 
par sadarbību – Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājam Jānim 
Pumpuram, vietniecei Vitai Pau-
lānei. Paldies visiem klātesoša-
jiem par līdzšinējo sadarbību, 
novēlot arī turpmāk satikšanās, 
atklāsmes, domas un sarunas 

„...savu svinību galdu klājot, pirmo uz galda kā 
svētību uzlikāt latviešu rudzu maizīti...” Rita Circene

prieku! Tālākais ceļš ļauj sajust jaunu nemieru, radītprieku un ne ma-
zāku atbildības slieksni. 

• Ulbrokas bibliotēkas 70 gadu svinību vizuālo materiālu lūkojiet pie-
vienotajā resursā: http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/
galerijas.

Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2017. gada 24. marts

Ulbrokas bibliotēkas darbinieku kolektīvs
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„Ikkatrai tautai, kura ātri uz 
priekšu un pie gaismas grib 
tikt, vajaga teātera,” XIX gad
simta beigās raksta Ādolfs 
Alunāns, pirmais latviešu te
ātra vadonis, kurš sapņoja 
par teātra kustības attīstību 
visā Latvijā. Kopš tā laika te
ātra kustība it kā no veselīgas 
dilles ir izsējusi savas sēklas 
patiešām visā mūsu zemītē, 
un šodien, tikai nedaudz vai
rāk par 100 gadiem vēlāk, šī 
sēkliņa ir atradusi mājvietu 
arī pie mums – mūsu stiprajā 
Stopiņu novadā.

Šī gada 24. martā Ulbrokas kul-
tūras namā tika izrādīta pirmā 
režisora Induļa Smiltēna iestu-
dētā Imanta Ziedoņa „Epifāniju” 
izrāde – „Es iegāju sevī…”. Šis ir 
arī datums, kad piedzima Stopi-
ņu novada amatierteātris ar spē-
cīgu un vienkāršu nosaukumu –  
„Dille“.

Lai gan skatuves pieredze In-
dulim Smiltēnam ir bijusi liela, 
tomēr līdz šim režisors nebija 
strādājis ar amatieriem, kur nu 
vēl ar tādiem, kuri nekad nav ru-
nājuši no skatuves. Kas tas ir par 
spēku, kas satuvina dažādu pro-
fesiju cilvēkus ar atšķirīgu dzīves 
pieredzi un nodzīvotiem gadiem, 
lai kāptu uz skatuves un uzrunā-
tu SKATĪTĀJU?  Kad satiksiet uz 
ielas Uldi Bērziņu, Ritmu Mo-
ženaiti, Inesi Nartišu (tieši viņa 
ierosināja nosaukumu „Dille”), 
Gunu Bērziņu vai Laimdotu Bo-
gatereviču, pajautājiet viņiem, 
viņos noteikti ir atbilde uz šo 
jautājumu. Tie ir ļoti gaiši cilvē-
ki! Viņi ir pirmie amatieraktieri 
Stopiņu novadā. Arī es, Ingrīda 
Balode, esmu viņu pulciņā.  KĀ-
PĒC es to izdarīju? Laikam tāpēc, 
ka neprotu, bet gribu iemācīties. 

Arī tāpēc, lai ne tikai grāmata un 
televizors ir ziemas vakaru vaļas-
prieks. Mēģinājumu laikā esmu 
izdzīvojusi bagātīgu emociju un 
jūtu paleti – prieku, aizrautību, 
draudzīgumu, kļūmes, nesapra-
šanu, niķus, strīdiņus, puņķus un 
asaras, cerību, apgaismību, pa-
ļaušanās un izdošanās prieku. Ir 
bijis viss – vesela dzīve! Un satik-
šanās ar brīnišķīgiem, radošiem 
cilvēkiem, kurus esmu jau iemīlē-
jusi un kuri izdaiļo manu dzīvi –  
aktieri un superīgākais režisors!

Vēl šodien, kaut pirmizrāde ir 
veiksmīgi noritējusi, apbrīnoju 
režisora drosmi – amatieriem iz-
vēlēties TIK STIPRU, uz cilvēka 
gara harmonijas dziļuma dzīlēm 
vērstu darbu, kura struktūrā it 
kā ar skaņas veiklību dzejnieks 
ir iestrādājis filozofisku domu 
graudus, kas kā saules stari tum-
šā meža biezoknī izvijas starp 
lapotni un rāda ceļu uz gaismu. 
Izdzīvojot epifānijas, aizdomājo-

ties par to domu jēgas nesību, rei-
zēm apmulsti, vai šie apgaismības 
mirkļi ir cilvēka apziņas līmenī 
vai sniedzas tam pāri  – transcen-
dentālajā pasaulē – un vai pastāv 
robeža starp šīm pasaulēm? 

„„Epiphaneia” ir grieķu vārds –  
atspīdēšana, atklāsme. Epifānijas 
ir vēl literatūras vēsturē maz zi-
nāms žanrs, tie ir mazi impulsi, 
mazi uzliesmojumi, kuru gais-
mā daži brīži dzīvē izgaismojas 
sevišķi spilgti. Šo grāmatu mani 
pamudināja uzrakstīt latviešu 
tautas dziesmu gaišā, optimistiskā 
ritmika un šodienas sarežģītie, pat 
kibernētiskie sinhronizācijas un 
harmonijas meklējumi,” atkārto-
ti izdoto „Epifāniju” ievadā saka 
pats Imants Ziedonis.

Lūk, šīs atklāsmes režisors In-
dulis Smiltēns ar savu darbu mā-
cīja saprast mums un caur sevi 
mācīja nodot tās skatītājam! Te 
notika TAS BRĪNUMS, ko var sa-
stapt VIENĪGI STARP LABIEM 

CILVĒKIEM! Paskaidrošu. Mē-
ģinājumu procesa laikā manī bija 
daudz problēmu, vienkāršāk sa-
kot, man nesanāca. Režisors gan 
teica, ka viss būšot labi, bet pats 
smagi nopūtās un nogrozīja gal-
vu. Tomēr reizēm kaut kas notiek 
arī neatkarīgi no mums, un, tā kā 
katru rītu aust gaisma, pēkšņi at-
klāsme atnāk, to jūti tu pati un arī 
apkārtējie jūt. Ģenerālmēģinā-
juma beigās režisors pirmo reizi 
mani paslavēja.

 Pirmizrāde! Tu jau vēl nezini, 
kā tas ir. Kā vajadzētu justies? 
Ko darīt vai ko nedarīt? Satrau-
kums?! Tas ir maigi sacīts. Labi, 
ka jaunākās partneres līdzās un 
uzmundrina. Un tad – iedegas 
starmeši, tu esi uz skatuves un 
runā… Viss ir tāpat kā ir bijis jau 
desmitiem reižu – tās pašas de-
korācijas, tās pašas skaņas, ska-
tuves dēļi, tas pats teksts, ko esi 
jau izjutusi sevī simtiem reižu un 
zini no galvas, mute ir tik sausa 

it kā nekad nebūtu jutusi ūdens 
lāsi uz mēles. Ak, kaut nāktu tas 
Uldis ar savu aveņu zaptsūdens 
kanniņu! Nenāk! Tātad jāiztur! 
„Vai es esmu bijusi laimīga?” – tas 
ir mans jautājums tekstā, tālāk… 
„Jāāā” – uz skatuves dzirdu maz-
dēliņa skaidru atbildi no skatītā-
ju rindām. Ak kungs, viņš mani 
dzird! Gads un septiņi mēneši?! 
Gaisa skūpsts viņa virzienā no 
manis, un pēkšņi es sajūtu to 
siltumu, kas plūst pie manis no 
SKATĪTĀJU SIRDĪM. Tā ir Mī-
lestības jūra, kuru tu jūti, kas tevi 
paceļ it kā spārnos un aiznes pie 
tiem, kas tevi saprot un pieņem! 
Tevī ir tikai viena vēlēšanās – 
atdot viņiem visu labo, kas tevī 
mīt! Ļauties šai sajūtai! Dot un 
saņemt! Neaizmirst!

„Kā Bergmans saka, ka teātris 
ir šūpoles, kas šūpojas no zāles uz 
skatuvi, no skatuves uz zāli. Tas ir 
process, kas rada katarsi, kas kaut 
ko atstāj cilvēka dvēselē, – un ak-
tieris kļūst bagātāks, un skatītājs 
aiziet bagātāks. Teātris ir skaistā-
kā dvēseles rotaļa! Un jūs ticat me-
liem, ko režisors un aktieri stāsta!” 
Indulis Smiltēns

Pirmizrāde ir jau vēsture, un 
mūsu novada vēstures lapā paliks 
ierakstīts jauns notikums – ama-
tierteātra „Dille” piedzimšanas 
mirklis. Paldies visiem, kas pa-
līdzēja, lai šo mirkli varētu kopā 
izdzīvot! Tālāk atkal būs darbs. 
Tālāk atkal būs prieks, varbūt arī 
niķi un asaras, bet lai izdodas arī 
pacelšanās spārnos! Vai tu gribi 
palidot ar mums? Nāc uz „Dilli”!

„Visa pasaule ir teātris, kur 
cilvēki ir aktieri, un viņi katrs 
nāk un iet no skatuves, un kat-
ram sava loma ir ne viena vien.”  
Viljams Šekspīrs
teātri spēlēt mācās Ingrīda Balode, 

bet rakstīt Felicita Dūja

Visa pasaule ir teātris…

2017. gada martā apstipri
nāts projekts „Stopiņu no
vada iedzīvotāju veselības 
veicināšanas un slimību profi
lakses pasākumi”, kura mērķis 
ir veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpo
jumu paplašināšana novada 
iedzīvotājiem.

Projekts paredz daudzveidīgus 
pasākumus, tajā skaitā informatī-
vās lekcijas un praktiskas nodar-
bības veselības veicināšanai un 
slimību primārai profilaksei.

Projektā izvēlēto grupu pama-
tojums ir iedzīvotāju vajadzības. 
Bērniem 6 gadu vecumā un 4. kla- 
sē tiks sniegta interaktīva infor-
mācija par dažādiem veselīga uz-
tura aspektiem. Notiks lekcijas arī 
bērnu vecākiem par bērnu uzturu 
un veselīgu ēšanas paradumu at-

Apstiprināts projekts par veselības veicināšanu novadā

tīstību ģimenē. 2. klases skolēni 
uzzinās risinājumus problēmām, 
kas parasti ir aktuālas viņu vecu-
mā (garīgās/emocionālās veselī-
bas jautājumi, informācija par po-
zitīvām, draudzīgām, iecietīgām 
un cieņas pilnām savstarpējām 
attiecībām un uzvedību). 4. klases 
skolēniem paredzētas nodarbības 
par viņu vecumā bieži izplatīto at-

stumtību. Savukārt 7. klases pus-
audžiem būs iespēja atklāti runāt 
par seksuālās un reproduktīvās 
veselības veicināšanas jautāju-
miem.

Pusaudžiem 15–17 gadu vecu-
mā no Stopiņu novada izglītības 
iestādēm tiks organizēta dienas 
nometne, kurā paredzēti primā-
rās profilakses pasākumi.

Jaunās māmiņas varēs piedalīties 
speciālās fizioterapijas grupu no-
darbībās un nodarbībā ar uztura 
speciālistu. Plānots iesaistīt iedzī-
votājus no dažādām mērķgrupām, 
īpaša vērība tiks pievērsta perso-
nām ar trūcīgo un maznodroši-
nāto statusu, novada senioriem un 
jaunajām māmiņām ar bērniem 
līdz viena gada vecumam. 

Ikviens novada iedzīvotājs va-
rēs saņemt veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pakal-
pojumus Veselības dienas pasā- 
kumā.

Projekta aktivitātes sāksies 
2017. gada maijā un turpināsies 
līdz 2019. gada decembrim.

Ilze Kļaviņa,
pašvaldības projektu vadītāja
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Organizēt labiekārtošanas darbus Stopiņu novada admi-
nistratīvās teritorijas ciematos, nosakot:

1. Amata nosaukumu – labiekārtošanas darbu veicējs, 
atsaucoties uz LR DL 37. panta 2. daļu un 08.01.2002. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 10 „Noteikumi par 
darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 
gadiem”.

2. Darba pienākumus: labiekārtošanas darbu veikšana, 
tai skaitā: zālienu apmaļu attīrīšana no smiltīm, krūmu at-
tīrīšana no smiltīm, atvašu nogriešana ar dārza grieznēm, 
dārza celiņu slaucīšana (gājēju), solu vietu attīrīšana no 
smiltīm, nejaušu atkritumu savākšana zālienos, pieves-
tas augsnes izlīdzināšana, zāliena ravēšana, slaucīšana, 
nopļautās zāles sagrābšana, ūdenstilpju krastu sakopša-
na, dārza (gājēju) celiņu apmaļu izlīdzināšana, ravēšana, 
puķu dobju, koku un krūmu apdobju ravēšana, izlīdzinā-
šana, augu laistīšana, augsnes uzrakšana, laukumu virsmu 
nolīdzināšana, neiesaiņotas kravas pārvietošana ar maza 
tilpuma palīgierīcēm, dažādu kravu iekraušana un iz-
kraušana autotransportā, solu virsmu tīrīšana, krāsošana, 
malkas pārvietošana, kraušana, pašvaldības daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo māju apsaimniekojamās teritorijas sakārto-
šana, laukumu un skvēru, parku sakopšana, kantoru un 
citu līdzīgu telpu uzkopšana. Darbinieki tiek nodrošināti 
ar darba aizsardzības līdzekļiem un darba instrumentiem 
no pašvaldības budžeta šādiem mērķiem paredzētiem lī-
dzekļiem.

3. Ar darbu nodrošināmi bērni un jaunieši, kuru dzīves 
vieta uz 01.01.2017. ir deklarēta pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā un kuri mācās vispārizglītojošās skolās 
klātienē.

4. Darba attiecībām ir „sezonas raksturs” – saskaņā ar 
Darba likuma 44. panta 1. daļu.

5. Noteikt stundu tarifa likmi EUR 2,60 stundā. Darba 
algu izmaksāt no Stopiņu novada pamatbudžeta.

6. Minimālais vecums strādājošajiem bērniem, jaunie-
šiem no 13 pilniem gadiem līdz 18 gadiem, ar nosacīju-
mu – ja mācās vispārizglītojošās mācību iestādēs dienas 
nodaļā.

7. Darba tiesiskās attiecības uzsāk laika periodā no 
2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam, no 3. jūlija  līdz 31. 
jūlijam ieskaitot, no 1. augusta līdz 31. augustam ieskaitot. 
Līgums tiek  slēgts tikai uz vienu periodu.

8.  Darba samaksu veikt laika periodā no 05.07.2017. 
(par jūnijā nostrādāto laiku); no 07.08.2017. (par jūlijā 
nostrādāto laiku) un no 05.09.2017. (par augustā nostrā-
dāto laiku).

9. Darba devējs apņemas nodrošināt darbu bērniem no 
13 līdz 18 gadiem 4 darba stundas dienā. Pamatojums: 
bērniem vecumā no 13 līdz 15 (pilniem) gadiem tiek no-
teikts normāls darba laiks; piecu darba dienu nedēļa (DL 
132. panta 1. punkts), četru stundu darba diena (DL 132. 
panta 2. punkts), paredzot pārtraukumu darbā 15 minū-
tes pēc divām darba stundām. Vecumā no 15 gadiem līdz 
18 gadiem nepilna darba diena – 4 stundas dienā, piecu 
darba dienu nedēļa (DL 132. panta 1. punkts).

10. Lai izpildītu likumu „Par darba drošību darba vie-
tā” un MK noteikumus „Par bērnu darbu vasaras perio-
dā”, pieņemt darbā darba vadītājus, nosakot to kā sezonas 
darbu, ciematos un pašvaldības objektos:

Ciemats Ulbroka –  
Ciemats Upeslejas –  
Ciemats Saurieši –  
Ciemats Rumbula –
10.1. Par atalgojumu noteikšanu darbu vadītājiem, kuri 

veiks darbu ierādīšanu un organizāciju, labiekārtošanas 
darbu veicēju (bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 18 
gadiem) uzraudzību.

Noteikt atalgojumu darbu vadītājiem mēnesī, kuri veiks 
darbu organizāciju, darbu ierādīšanu un darbu veicēju 

(bērnu un jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem)  uzrau-
dzību šī gada jūlija, augusta mēnešos.

10.1.2. Darbu vadītājam tiek noteikta atlīdzība, slēdzot 
uzņēmuma līgumu vai darba līgumu par darba veikšanu:

pārraugāmo 
darbinieku 
skaits

Atalgojums 
mēnesī, pirms 

nodokļu 
aprēķina

2015. gadā

Atalgojums 
mēnesī, pirms 

nodokļu 
aprēķina

2016. gadā

Atalgojums mēnesī, 
pirms nodokļu 

aprēķina
2017. gadā

Līdz 3 75,00 75,00
Līdz 4–5 145,00 145,00
Līdz 6–10 215,00 215,00
Līdz  10 285,00 285,00
Vairāk par 10 370,00 380,00

11. Atbildīgais par darba vides risku izvērtēšanu un dar-
ba aizsardzības pasākumu organizāciju un darba drošību –  
Stopiņu novada domes darba aizsardzības speciālists Jānis 
Miķelsons.

12. Pieteikumi personīgi jāiesniedz novada domē 1. ka-
binetā, līdz 19. maijam ieskaitot.

13.  PIESAKOTIES DARBĀ OBLIGĀTI JĀIESNIEDZ:
1. Vecāku rakstisks iesniegums – piekrišana, pašvaldī-

bas sagatavota forma;
2. Medicīniskā izziņa;
3. Izziņa no skolas, izņemot Stopiņu novada pašvaldī-

bas vispārizglītojošās izglītības iestādes;
4. Jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments;
5. Iesniegums par kontu kredītiestādē atlīdzības saņem-

šanai, pašvaldības sagatavota forma.
Algas nodokļu grāmatiņa ir jānoformē un jāiesniedz, 

uzsākot darba tiesiskās attiecības, veicot atzīmi LR Valsts 
ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarācijas sistēmā, 
norādot ienākumu gūšanas vietu – Stopiņu novada dome, 
reģistrācijas Nr.90000067986 – un darba līgumā norādīto 
darba laika periodu.

Domes sēdē nolemj: Par bērnu un jauniešu nodarbinātību un darba 
samaksu vasaras mēnešos

Fiksētie pārkāpumi martā
• Martā pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 176 notikumiem. 
• Sastādīti 25 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu 
sastādīti 11 administratīvo pārkāpumu protokoli/lēmumi.
• Izskatīti 7 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 6 personas alkohola reibumā un 
bez noteiktas dzīvesvietas.
• Aizturēta un nodota Valsts policijai 1 meklēšanā esoša persona.
Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas 
materiālus

Stopiņu novada dome, pamatojoties uz „Publiskās 
personas mantas atsavināšanas likumu”, pārdod atkār-
totā atklātā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Getliņi-2”, 
reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāldaļas 
par piederošās kustamās mantas vērtību 47 776,00 
EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Reģistrācijas maksa 
30,00 EUR, nodrošinājuma maksa 10% no nosacītās 
cenas.

Izsole notiks 2017. gada 21. aprīlī plkst. 11.00 Sto-
piņu novada domē, adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, 
Stopiņu novads. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā 

www.stopini.lv vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabine-
tā – pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 18.00, otrdienās, 
trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, 
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, pusdienas pār-
traukums no plkst. 13.00 līdz 14.00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.
Kustamās mantas apskate iespējama, apskates lai-

ku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 
67910095; 29128420.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā 
Stopiņu  novada domes (reģistrācijas Nr.90000067986) 
a/s „SEB banka” kontā: LV79UNLA0033300130908.

Senioru deju kolektīvs „Ulen
broks”, tāpat kā daudzie Lat
vijas dejotāji un dziedātāji, ir 
sācis gatavoties XXVI Vispārē
jiem latviešu dziesmu un XVI 
Deju svētkiem. Aktīvi darbo
joties, aizritējuši 2017. gada 
pirmie mēneši. Esam devušies 
braucienos pie draugu ko
lektīviem, lai parādītu savas 
jaunapgūtās dejas un dalītos 
cits ar citu pieredzē.

18. februārī, senioru deju kolek-
tīva „Dēka” aicināti, viesojāmies 
Ādažu kultūras centrā. Senioru 
sadraudzības saieta moto – „Dzī-
ves uzdevums ir viens – sevi 
piepildīt, bet ir tūkstoš darīša-

nas veidu, ar kādiem to panākt. 
Vienu veidu izvēlējies, atdod tam 
visu sirdi”. Tieši tik sirds iedves-
mas pilns bija koncerts, kas aplie-
cināja dejotāju dejas mīlestību un 
varēšanu. 

4. martā Salaspilī, godinot deju 
kolektīvu „Rīgava” 10 gadu jubi-
lejā, pulcējās draugi, radi, kaimi-
ņi un tie, kam tuva tautiskā deja. 
Kopā ar gaviļniekiem skatītājus 
priecēja draugu deju kolektīvi, 
tostarp arī mēs – ulenbrokieši. 
Katrs viesu kolektīvs bija parū-
pējies par pārsteiguma priekšne-
sumu – dāvanu. Ir ierasts, ka ju-
bilārus sveic ar dziesmu „Daudz 
baltu dieniņu…”, taču šajā reizē 
salaspiliešiem veltījām horeogrā-

fiski ilustrētu pasaulē populārās 
dziesmas „Happy Birthday” iz-
pildījumu dažādās variācijās –  
no klasiskām kora balsīm līdz 
karstasinīgiem latīņamerikāņu 
ritmiem. 

 Savukārt 11. martā Saulkrastu 
sporta centrā norisinājās gads-
kārtējais tautas deju kolektīvu 
festivāls „Sasala jūrīna”. Visu pa-
audžu dejotāji krāšņā program-
mā izdejoja gan labi zināmas, 
gan jaunas dejas. Skanēja mūzi-
ka, dimdēja grīda, plīvoja bizes 
un villaines. Dejotāji apliecināja 
dejas spēku, parādot mierīgas 
un rimtas kustību ainas, kā arī 
demonstrējot ugunīgu tempera-
mentu un emocijas. 

Kā katru gadu, pavasaris atnā-
ca ar visai būtisku notikumu de-
jotāju dzīvē – repertuāra apguves 
skati. Šogad skatē valdīja īpaša 
gaisotne. Kārtējie Dziesmu un 
deju svētki norisināsies Latvijas 
valsts simtgades svinību zīmē, un 
žūrijas vērtējumam tika nodotas 
lieluzveduma „Māras zeme” de-
jas. 

Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs aicinājis dejotājus un ko-
lektīvu vadītājus uztvert skates 
kā svētkus un dejot ne sacensību 
un punktu dēļ, bet kā devumu 
ceļā uz valsts simtgades Deju 
svētkiem. Skate parādīja, ka deju 
kolektīvi nopietni gatavo savas 
programmas, lai kļūtu par daļi-

ņu skaistajos deju rakstos lielajā 
svētku laukumā.

Senioru deju kolektīvus ieprie-
cināja Deju svētku virsvadītāja 
Agra Daņileviča izteiktie atzinī-
bas vārdi tieši vecākās paaudzes 
dejotājiem. Esam gandarīti, ka 
vadītājas Inetas Svilānes pacietī-
ba mēģinājumos un dejotāju uz-
cītība, mūsu kopīgais ieguldītais 
darbs ir novērtēts ar Augstākās 
pakāpes diplomu. 

Ar izciliem sasniegumiem skatē 
sveicam mūsu novada vidējās pa-
audzes deju kolektīvus „Luste” un 
„Stopiņš”. Mūsu novads patiesi var 
lepoties ar saviem dejotājiem.

SDk „Ulenbroks” vārdā
Vera Zvēra

Deju svētku sajūtu un emociju gaidās

Informē pašvaldības policija IZSOLE
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Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība” izsludina projektu 
pieņemšanas 2. kārtu no 2017. gada 10. aprīļa līdz 10. maijam

Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 10. aprīļa līdz 10. 
maijam. 2. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 257 157,86 EUR.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās rīcībās:

Mērķis/Rīcības Atbalsta 
apmērs, EUR

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 153 472,15

1.1.
Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū 
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

91 472,15

1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 10 000,00

1.3.
Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek 
realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu 
īstenošanai.

50 000,00

1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. 2 000,00
M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas 103 685,71

2.1.
Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras 
objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai.

83 685,71

2.2.

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un 
interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

20 000,00

Projektu īstenošanas termiņš:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, projekta īstenošanas 
termiņš ir divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā 
personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 
15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, – divi gadi no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.
Projektu iesniegšana:
Projektu iesniegumu papīra formā divos eksemplāros un tā elektronisko kopiju 
ir jāiesniedz biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 1c, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā. Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/
login vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu 
likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Ar biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” sabiedrības virzīto vietējās attīstības 
stratēģiju 2015.–2020. gada plānošanas periodam un projektu vērtēšanas 
kritērijiem var iepazīties biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” mājaslapā www.
stopini-salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv. 
Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese:
Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība”,
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Kontaktinformācija:
Agnese Bērziņa, tālr. 29361190, e-pasts: agnese.berzina@salaspils.lv, 
Santa Podgaiska, tālr. 26330025, e-pasts: santa.podgaiska@gmail.com 

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. projekta nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši izglītības likuma 17. panta 24. daļai pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka 
kārtību, kādā tā nodrošina šā panta 2.1  un 2.3  daļā noteikto izmaksu segšanu, kā arī 
nosacījumus lielāka atbalsta apjoma noteikšanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.

2. īss projekta satura izklāsts

Atbalsta apmēru par vienu bērnu mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam Stopiņu 
novada  domes Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļa aprēķina atbilstoši 
izmaksu noteikšanas metodikai līdz kārtējā gada 20. janvārim. tādējādi nav nepieciešams 
saistošajos noteikumos norādīt atbalsta summas apmēru.

3. informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.

4. informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „tēvzemīte” un Stopiņu novada 
domes vietnē www.stopini.lv.

6. informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Saistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti atbildīgie speciālisti.

J. Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

2017. gada 25. janvārī, Stopiņu novadā          (protokols Nr. 91 p. 5.11.)
(Ar 22.03.2017.precizējumiem, protokols Nr. 95.p.4.3.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/17
„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/16 

„Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43. panta 3. daļu, Izglītības likuma 17. panta 24 daļu

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2016. gada 27. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr. 1/16 „Kārtība par paš-
valdības atbalstu privātajām pirms-
skolas izglītības iestādēm un privāta-
jam bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. un 4. punktu šādā 
redakcijā:

„3. Atbalsta apmēru par vienu 
bērnu mēnesī kārtējam saimnieciska-
jam gadam aprēķina Stopiņu novada  
domes (turpmāk tekstā – Dome) Fi-
nanšu vadības, analīzes un grāmat-
vedības nodaļa līdz kārtējā gada 20. 
janvārim. Domes Finanšu vadības, 
analīzes un grāmatvedības nodaļa at-
balsta apmēru virza Domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejai. Pozitīva Domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas lēmuma gadījumā ar Do-
mes lēmumu tiek apstiprināts atbalsta 
apmērs norēķiniem par pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi PPII 
un atbalsta apmērs norēķiniem par 
Aukles pakalpojumiem, kas tiek pub-
licēti Stopiņu novada tīmekļa vietnē  
www.stopini.lv   un Stopiņu novada 
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

4. Atbalsta apmērs PPII par vienu 
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bērnu mē-
nesī ir vienāds ar vidējiem uzturēša-
nas izdevumiem vienam bērnam Sto-
piņu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs attiecīgajā budžeta 
gadā.”.

1.2. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redak-
cijā:

„4.1 Atbalsta apmērs PPII par vie-
nu obligātās pirmsskolas izglītības 
vecuma bērnu mēnesī ir vienāds ar 
vidējiem uzturēšanas izdevumiem 
vienam obligātās pirmsskolas izglītī-
bas vecuma bērnam Stopiņu novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības  
iestādēs attiecīgajā budžeta gadā šā-
dos gadījumos:

41.1. atbilstoši 2012. gada 1. februā-
ra Stopiņu novada pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 3/12 „Pirms-
skolas vecuma bērnu reģistrācijas un 
uzņemšanas kārtība Stopiņu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības pro-
gramma” bērns ir ticis iekļauts apstip-
rinātajā grupā, bet bērna likumiskais 
pārstāvis ir atteicies no vietas grupā;

41.2. obligātās pirmsskolas izglītības 

vecuma bērna likumiskais pārstāvis 
bērnu Stopiņu novada pašvaldības 
izglītības iestādē ir pieteicis pēc tam, 
kad ir apstiprinātas grupas.

4.2 Atbalsta apmērs par obligātās 
pirmsskolas izglītības vecuma bērnu 
ir vienāds ar PPII izmaksu aprēķi-
nu, kas atbilst PPII apstiprinātiem 
iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas 
uzskaitītiem izdevumiem, tai skaitā 
pamatlīdzekļu nolietojumu, vai gadī-
jumā, ja tiek dibināta jauna izglītības 
iestāde, - izglītības iestādē apstiprinā-
to plānoto izdevumu tāmei, bet nepār-
sniedz 300,00 euro, ja atbilstoši 2012. 
gada 1. februāra Stopiņu novada paš-
valdības saistošajiem noteikumiem 
Nr. 3/12 „Pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas un uzņemšanas kārtība 
Stopiņu novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programma” ir apstiprināta 
grupa, un obligātās pirmsskolas izglī-
tības vecuma bērns nav ticis iekļauts 
nevienās grupās.”

1.3. svītrot 1. pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
informatīvajā izdevumā „Tēvze- 
mīte”. 

Stopiņu novada dome 22.03.2017. 
sēdē pieņēma lēmumu, protokols 
Nr.95 punkts 2.1.10, par īpašuma 
„Dzirnavas nr.12” sadali – detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu īpašumam”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis –  
detalizēt zemes vienības plānoto (at-
ļauto) izmantošanu un pamatot ap-
būvi, zemes vienības sadali, paredzot 
nepieciešamo inženiertehnisko no-
drošinājumu, t.sk. piebraucamo ceļu 
(ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai 
jaunveidojamām zemes vienībām no 
pašvaldības ceļa.

Detālplānojuma izstrādes ierosi-
nātājs – īpašuma „Dzirnavas nr. 12” 
īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītā-
ja – Stopiņu novada domes attīstības 
un plānošanas speciāliste Linda Čak-
še (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: 
planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus detālplānojuma izstrādei jāie-
sniedz Stopiņu novada domei (adrese: 
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu no-
vads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@
stopini.lv) līdz 2017. gada 2. maijam.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam 
„Dzirnavas nr.12”, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr.80960010461, 

zemes vienības kadastra apz. 80960010461).
Stopiņu novada dome 22.03.2017. 
sēdē pieņēma lēmumu, protokols 
Nr.95 punkts 2.1., par detālplānoju-
ma izstrādes uzsākšanu īpašumam 
„Januki”, Dreiliņi, Stopiņu novads.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – 
pamatot daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku kompleksa attīstību – de-
talizēt plānoto (atļauto) izmantošanu un 
pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, 
paredzot nepieciešamo inženiertehnis-
ko nodrošinājumu, t.sk. piebraucamo 
ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošinā-
šanai jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosi-
nātājs – īpašuma „Januki” īpašnieks 
SIA „Bonava”. 

Detālplānojuma izstrādes vadītā-
ja – Stopiņu novada domes attīstī-
bas un plānošanas speciāliste Linda 
Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-
pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus detālplānojuma izstrādei jāie-
sniedz Stopiņu novada domei (adrese: 
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu no-
vads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@
stopini.lv) līdz 2017. gada 2. maijam.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Januki”, 
Dreiliņi, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr.80960020013, 

zemes vienības kadastra apz. 80960020013).



5“tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 7. ApRīLiS, 2017

Aptaujas lapa 
PAR SKEITPARKA PIE ULBROKAS EZERA

 BŪVNIECĪBAS VĪZIJU

Vārds_______________________Uzvārds________________________

Dzīvesvieta_________________________________________________

____________________________________________________
kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

___________________________________________________________
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā 
adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta 
adrese)

___________________________________________________________
kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai 
likumiskās intereses?

__________________________________________________________
priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecību, 
netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses

___________________________________________________________

Cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija

__________________________________________________________

iesniegšanas datums:_____________(ne vēlāk kā 2017. gada 29. aprīlis)

Lai sabiedrībai būtu iespēja iz
teikt savu viedokli, Stopiņu no
vada mājaslapā un informatīvā 
izdevuma „Tēvzemīte” 2017. 
gada aprīļa numurā publicēta 
informācija par projektu.

• PROJEKTA MĒRĶIS – piln-
veidot Stopiņu novada jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas iespējas.
• PROJEKTA ĪSTENOŠANAS 
LAIKS – 2017. gada vasara.
• PROJEKTA ĪSTENOŠANAS 
VIETA – skatīt kartē.

SKEITPARKU iecerēts izvei-
dot no monolīta dzelzsbetona, 
pielāgotu esošajam reljefam un 
labiekārtojumam, ievērojot drošu 
attālumu (40 m) no tuvumā eso-
šās dzīvojamās mājas un atstājot 
plašu zaļo zonu sabiedrisku pasā-
kumu organizēšanai.

Galvenās prasības 
skeitparka projektēšanai:
• Skeitparka novietojumam orga-
niski jāiekļaujas apkārtējā vidē un 
plānojumā, maksimāli izmantojot 
esošo reljefu un konfigurāciju.

• Minimālais skeitparka laukums 
360 m2.
• Nodrošināt plašu un dinamisku 
skeitparka plānojumu, paredzot 
attālumu starp konstrukcijām 
ne mazāku par 4 metriem vienas 
trajektorijas ietvaros.
• Projektējot paredzēt visu pras-
mju līmeņu (iesācēji/amatieri/
eksperti) atbilstošus  un da-
žādus elementus ar dalījumu 
30%/50%/20%, ņemot vērā po-
tenciālo lietotāju vēlmes.
• Konstrukcijas, kas pārsniedz  
1 metra augstumu, veidot ne šau-
rākas par 3 metriem.
Galvenās prasības skeitparka 
konstrukcijai:
• Skeitparku veidot no armēta 
monolītā betona.
• Liektām konstrukcijām izman-
tot stiklašķiedras armatūru ar ba-
zalta pinumu.
• Liektās konstrukcijas veidot ar 
vadulu palīdzību bez veidņoša-
nas un pulētas ar magnezīta in-
strumentiem.
• Horizontālās virsmas tiek apstrā-
dātas ar betona slīpmašīnu, pārējās 

virsmas ar rīvdēļiem un magnezīta 
rokas instrumentiem, līdz sasniedz 
vajadzīgo virsmas gludumu.
• Skeitparka grīdas segumā pare-
dzēt deformācijas šuves.

SKEITPARKA būvniecības re-
zultātā būvētais objekts atbildīs 
2014. gada 7. janvāra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.16 
„Trokšņa novērtēšanas un pār-
valdības kārtība”.

Aicinām iepazīties ar SKEIT-
PARKA būvniecības MAKETA 
VIZUALIZĀCIJU, dokumentā-
ciju, tai skaitā vizuālo risinājumu 
un aizpildīt APTAUJAS LAPU.

APTAUJAS LAPAS pieejamas 
Stopiņu novada domē pie pro-
jektu vadītājas (Institūta iela 14, 
2. stāvā), informatīvā izdevuma 
„Tēvzemīte” aprīļa numurā.  Ap-
taujas lapas gaidīsim līdz 2017. 
gada 29. aprīlim, jāiesniedz Sto-
piņu novadā domē projektu va-
dītājai vai sekretārei.

Stopiņu novada projektu vadītāja 
Ilze Kļaviņa, 

tālr. 27757387, 
e-pasts: ilze.klavina@stopini.lv

Stopiņu novada dome veic iedzīvotāju un sabiedrības viedokļa noskaidrošanu par 

skeitparka pie Ulbrokas ezera būvniecības vīziju 

Ulbrokas ezers

Skeitparks

Atbilstoši 2014. gada 28. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.671 „Būvnie-
cības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” un Vides un reģionālās attīstības mi-
nistrijas apstiprinātajam metodiskajam materiālam „Pašvaldības, iedzīvotāju un 
uzņēmēju interešu saskaņošana – sabiedriskā apspriešana kā instruments” (2011).

,,Sapņi piepildās!” – tā par 2017. 
gada 26. marta Latvijas Nacionā-
lās operas apmeklējumu saka Inta 
Gruzdule, trīs bērnu māmiņa, jo 

visai ģimenei būt kopā baleta iz-
rādē „Karlsons lido” ar Jura Karl-
sona mūziku ir lieliska dāvana un 
neaizmirstams piedzīvojums! 

Šo tik skaisto, bērniem saprota-
mo dejas un mūzikas valodā, krāš-
ņiem tērpiem, vizuāliem efektiem 
bagāto izrādi apmeklēja 12 Stopi-
ņu novadā dzīvojošas ģimenes –  
22 pieaugušie un 40 bērni.

Daudzbērnu ģimeņu biedrības 
„Māra” vārdā vēlamies teikt lielu 
paldies mūsu novadniekiem Ar-
nim un Līgai Vērzemniekiem par 
šo emocionāli piepildīto laiku, 
kas mūs dara bagātus, jo „Gūt var 
ņemot, gūt var dodot! Dodot gū-
tais – neatņemams.” /Rainis/

Anda Višķere,
 biedrības „Māra” valdes locekle 

Piepildītais laiks biedrībā „Māra”
Mēdz sacīt – tur es biju laimīgs,
It kā laime būtu telpā:
Bet laime ir laiks – piepildīts laiks!

Šis stāsts iesākas 2016. gada Ziemassvētku gaidīšanas lai
kā, kad mūs – Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrību 
„Māra” – uzmeklēja kāda ģimene, kura vēlējās atbalstīt daudz
bērnu ģimenes. Mūsu kopīgajā tikšanās reizē meklējām to vir
zienu, kur, ieguldot dāvāto, guvums būtu kaut kas neaizmir
stams, kas veicinātu mūsu kulturālo izaugsmi un paplašinātu 
redzesloku ikvienam no mums, bet jo īpaši bērniem. 
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Pavasara sākums mūsu „Piene
nītē” šogad izvērtās īpaši ska
nīgs un dziesmu pilns, jo saules 
pielietā 22. marta rītā šeit noritē
ja Pierīgas novadu pirmsskolas 
izglītības iestāžu bērnu vokālo 
ansambļu sadziedāšanās „Pava
saris klāt!”. Ar dziesmām pava
sari ieskandināt ieradās bērni no 
Sējas novada „Bitītes”, Vangažu 
„Janča”, Ropažu „Anneles”, Zaķu
muižas, Babītes novada Salas sā
kumskolas, Saulkrastu „Rūķīša” 
un vistuvākie kaimiņi no Stopi
ņu pamatskolas pirmsskolas.

Kad rīta agrumā visi balsis bija ie-
sildījuši, dungodams un ģitāru spē-
lēdams, ieradās Lācis, kura lomā 
iejutās mūsu dežurants Mārtiņš 
Jaunzems. Bijām patīkami pār-
steigti, jo parasti lāči tikai rūc, bet 

šis izrādījās īpaši muzikāls. Pamo-
dies no ziemas miega, tas devās 
raudzīt, kas notiek Pierīgā pavasara 
sākumā. Ceļā tas ieraudzīja olu, no 
kuras, pēc Lāča klauvēšanas, izlēca 
Cālis, tā bija mūsu mūzikas skolo-
tāja Agnese Ušacka. Tā kā Cālis par 
pavasari vēl neko nezināja, Lācis 
apņēmās mazo Cālēnu iepazīsti-
nāt ar pavasara burvību, jo, kā viss 
nezināmais, Cālēnam tas raisīja 
bailes. Lielākie palīgi šajā izziņas 
procesā bija bērni, kuri ar savām 
dziesmām atklāja dažādas norises, 
notikumus un interesantas lietas 
par pavasari un pasauli kopumā. 
Tādējādi Cālēns noslēgumā atzina, 
ka no pavasara nemaz nav jābaidās, 
jo tas izrādījies patiešām skaists un 
aizraujošs. Cālis iepazina putnu 
dziesmas, pirmās pavasara puķes, 
lidoja ar gaisa balonu, devās pa va-

ravīksnes tiltu, iemācījās likt bēdu 
zem akmens, dejot bugivugi un 
rokenrolu, kā arī atzina, ka bērni ir 
gan lieli stiprinieki, gan talantīgi un 
spilgti mākslinieki.

Bērni ar aizrautību vēroja cits cita 
uzstāšanos, klausījās gan dzirdētas, 
gan nedzirdētas dziesmas, aplūkoja 
tērpus, raudzīja kustību horeogrāfiju 
un baudīja priekšnesumu kopumā.  
Izskaņā ansambļu dalībnieki sanā-
ca kopīgā aplī, lai vienotos kopīgā 
dziesmā, kura šoreiz bija „Cālīša 
dziesma” (V. Siliņa, A. Leine).

Sadziedāšanās izrādījās vērtīga 
pieredze ne tikai bērniem, bet arī pe-
dagogiem, jo bija iespēja iegūt jaunu 
mūzikas materiālu, dalīties pieredzē 
un raisīt turpmākas radošas idejas.

Līga Kurzemniece,
Stopiņu novada domes 

pii „pienenīte” mūzikas skolotāja

Ansambļu sadziedāšanās. 
Pavasaris klāt!

2017. gada 15. martā tika uzsākti teritorijas pārbūves darbi Ulbrokā, 
Institūta ielā 19. Darbu veikšanas laikā paredzēts pārbūvēt iekšpagal-
ma teritoriju, atjaunot asfalta betona segumu brauktuvēm un auto-
stāvvietām, nobruģēt gājēju ietves, izbūvēt apgaismojumu, lietus no-
tekūdeņu kanalizāciju un atkritumu konteineru laukumu.

Darbus veic SIA „Autoceļi”, to plānotās izmaksas ir 53 877,17 EUR 
apmērā. Darbus plānots pabeigt līdz 20. aprīlim.

Notiek teritorijas pārbūve 
Institūta ielā 19, Ulbrokā

6. martā Stopiņu novada dome noslēdza līgumu par teritorijas pārbūvi 
pie mājām no Institūta ielas 4 līdz Institūta ielai 14 Ulbrokā.

Tiks izbūvētas jaunas brauktuves, autostāvvietas, gājēju ietves, lietus 
notekūdeņu kanalizācija un apgaismojums.

Darbus veiks SIA „ASFABALT”, līguma kopējā summa ir  
54 958,76 EUR. Darbus plānots uzsākt 5. maijā un pabeigt līdz 30. jūnijam.

informāciju sagatavoja 
I.Skrastiņa, Stopiņu novada dome

Ulbrokas dienas centrs drīz 
vērs durvis jaunās telpās

No februāra beigām norit aktīvi Ulbrokas dienas centra jauno telpu 
remonta darbi. Līdz ar kultūras centra būvniecības uzsākšanu Ulbro-
kas dienas centram iepriekšējās telpas bija jāpamet, un tika atrastas 
jaunas un plašākas telpas turpat netālu – Institūta ielā 1.

Jaunajās telpās tiek mainīti logi, veikti iekšējie remontdarbi un pie-
lāgošana dienas centra darbībai. Dienas centra atvēršana ir plānota 
pēc Lieldienām.

Remontdarbus veic SIA „CORVID Būve”, kopējā līguma summa  
21 792,80 EUR.

Novadā tiek veikta smilšu savākšana 
no asfaltētajiem ceļiem un ielām
PA „Saimnieks” pagājušajā nedēļā uzsāka ziemā izkaisīto smilšu sa-
vākšanu no pašvaldības asfaltētajām ielām un ceļiem.

Darbos iesaistīta brigāde un no 1 līdz 4 transporta vienībām. Darbu 
pabeigšana tiek plānota aprīļa otrajā nedēļā, ja būs atbilstoši laikap-
stākļi.

Maijā tiks uzsākti teritorijas pārbūves darbi 
no Institūta ielas 4 līdz Institūta ielai 14

Šogad no 27. marta līdz 2. aprī
lim norisinājās Latvijas Epras
mju nedēļa, kas savukārt iekļā
vās kampaņas „European Get 
Online week 2017” ietvaros. Šo
gad bibliotēkas lasītājiem piedā
vājām uzzināt par digitālo datu 
drošību un bezmaksas fotoap
strādes programmām tiešsaistē.

27. martā Ulbrokas bibliotēkā bib-
liotēkas lietotājiem un citiem inte-
resentiem tika piedāvāta nodarbība 
„Digitālā drošība: kā droši izmantot 
internetu un digitālos rīkus, pasargā-
jot savu digitālo identitāti un datus”.

Mūsdienās ir grūti iztēloties savu 
dzīvi bez interneta. Internetā ikviens 
no mums prot lasīt ziņas, piekļūt da-
žādiem pakalpojumiem, sazināties 
cits ar citu, pārvaldīt savus finanšu 
darījumus un meklēt gan profesionā-
lu, gan izklaidējošu informāciju, taču, 
vai mēs protam lietot internetu droši 
un vai mākam pasargāt savi no iespē-
jamiem draudiem digitālajā vidē? 

Meklējot atbildes uz šiem jautāju-
miem, tika aplūkotas tēmas, kas sais-
tās ar e-drošību – ar jautājumiem, 
kas skar drošu interneta izmantoša-
nu, cilvēka rīcību un zināšanām, in-
terneta lietošanas ētiku, kā arī e-aiz-
sardzību – tehnoloģisko aizsardzību, 
programmatūru, vīrusiem. Tēmu 
aptvērums: droša interneta, WiFi 
lietošana, antivīrusu programmas, 

drošas paroles izveidošana, droša 
publisko datoru lietošana, drošība 
sociālajos tīklos, droša viedtālruņu 
un citu viedierīču lietošana. 

28. marta nodarbībās ieskatī-
jāmies programmās BIG HUGE 
LABS, PHIXR, FOTOFLEXER. 
Protams, ka visas piedāvās fotopro-
grammu iespējas nevar iemācīties 
vienā dienā. Taču apmācības dod 
prasmes izmantot ne tikai minēto, 
bet arī citu foto tiešsaistes vietņu pa-
matus, jo tie darbojas pēc līdzīgiem 
principiem, tikai lietotājsaskarnes 
ir dažādas. Šoreiz – mācījāmies iz-
veidot motivatoru. Līdzīgi darbojas 
arī žurnālu vāku un filmu plakātu 
izveide. Demonstrējām, kā var izvei-
dot mozaīku, kā pievienot speciālus 
efektus un pievienot fotogrāfijai 
interesantu rāmīti. Apzinājām pro-
grammas, ar kurām pievienot tekstu, 
izdekorēt ar objektiem, novērst sar-
kano acu efektu, pielāgot nokrāsu, 
piesātinājumu un izdarīt citas ar fo-

togrāfiju apstrādi saistītas darbības.
Noslēgumā apzinājām ne tikai jau 

minētos fotoapstrādes portālus, bet 
arī veselu sarakstu ar citiem tiešsais-
tes avotiem, kuri piedāvā attēlos kaut 
ko mainīt. 

Tāpat minējām arī tās program-
mas, kuras savos datoros varam 
ielādēt un ar kurām varam veikt 
vēl profesionālāku fotogrāfiju ap-
strādi, lai gan arī jau minētās prog-
rammas piedāvā opcijas, ar kurām 
mēdz strādāt foto profesionāļi. 
Fotoapstrāde tiešsaistē lieti noder 
gan darbā, gan mācībās, gan brīva-
jā laikā. Ar tām var izstrādāt īpašu 
fotogrāfiju avīzei, izveidot kalendā-
ru, popārta kolāžu, vāciņu mūzikas 
vai fotogrāfiju diskam, uzasināt vai 
izplūdināt fotogrāfiju, pievienot ka-
meras vai objektīva efektus. Iespēju 
ir ļoti daudz. Kā saka apmācību da-
lībnieki: „Jādarbojas pašam!” 

Ivita Duļbinska un Ieva Mūrniece, 
Ulbrokas bibliotēka

E-prasmju nedēļas aktivitātes Ulbrokas bibliotēkā
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Sadzirdot pavasari gan gaisā, 
gan putnu čivināšanā, sajūtot 
saules siltākus smaidus gan bēr
zu sulu saldumā, gan sniegpulk
stenīšu vieglā dejā, arī pie mums 
Stopiņu pamatskolas pirmssko
lu grupu saimē notiek rosība –  
pavisam radoša un nemitīgi ska
noša! Un tāds jau ir tas pavasaris! 
Enerģiju prasa nerimstoši, bet 
pretim dāvina jaunus dzinumus, 
jaunu dienu un jaunas idejas!

Pašā marta vidū pie mums uz 
bērnudārzu brauca pedagogi no 
Pierīgas pirmsskolu izglītības ie-
stādēm piedalīties mūsu organizē-
tajā pieredzes apmaiņas seminārā. 
Šogad tēma bija radošās darbnīcas, 
kurās bija iespēja ne tikai vērot, 
kā procesā piedalās bērni, bet arī 
darboties kopā un sajust dažādu 
māksliniecisko materiālu pielieto-
jumu gan svētkos, gan arī katra ik-
dienā. Kopīgas darbošanās prieks 
veicināja emocionālu izaugsmi un 
arī krietnu devu jaunas pieredzes, 
kuru paņemt sev līdzi un izmantot 

arī savā darba un ikdienas dzīvē. 
Semināra gaitā norisinājās darbs 
ar filcu – tika veidotas krelles mā-
miņu svētkiem un tika meklētas 
idejas, kā šo materiālu pielietot 
un izveidot dažādus fantastiskus 
mākslas darbus. Jāpiebilst, ka šāda 
radošā darbnīca lieliski stabilizē 
un aktivizē labvēlīgu psiholoģisko 
izaugsmi un fantāziju, kas darbā ar 
bērniem ir nepieciešamas ik dienu. 
Izveidojot krelles, tika veidota jau-
na darbnīca, kurā kopā ar bērniem 
tika apgleznoti šķīvīši ar punktu 
metodi. Semināra noslēguma daļā 
dalībnieces apgleznoja savus šķīv-
jus, kurus saņēma kā pašu darinā-
tus mākslas darbus līdzi uz mājām. 
Pozitīvu emociju piepildītas, skolo-
tājas dalījās pieredzē arī ar savām 
idejām, un tas deva iespēju iegūt 
vēl un vēl jaunas ierosmes savai ra-
došajai darbībai.

Paldies semināra galvenajai sko-
lotājai no Stopiņu pamatskolas PII 
Marinai Mjalikai un radošajai sai-
mei, kura piedalījās semināra orga-
nizēšanā un veiksmīgā norisē.

Tāpat marts bija skanīgs ne ti-
kai putnu dziesmās, bet arī mūsu 
pirmsskolas grupās, jo iestādē tika 
organizēta Mūzikas nedēļa, kura 
bija bagāta ar mūzikas skaņām 
un mūzikas instrumentiem. Bēr-
ni ne tikai muzicēja, bet arī kopā 
ar vecākiem gatavoja mūzikas in-
strumentus. Izstāde bija negaidīti 
plaša, un aktivitāte bija liela, idejas 
un pašu radīto instrumentu klāsts 
bija ļoti interesants. Skanējums 
daudziem instrumentiem bija 
fantastisks. Un daži izcilākie paš-

gatavotie instrumenti tiks uzdā-
vināti iestādei, lai bērni varētu ar 
viņiem muzicēt un tos izmantot 
mūzikas aktivitātēs. Paldies ģime-
nēm, audzinātājām par aktivitāti! 
Visi instrumentu gatavotāji tika 
arī apbalvoti. 

Mūzikas nedēļas ietvaros pie 
mums viesojās arī Ulbrokas Mū-
zikas un mākslas skolas brīnišķī-
gie pedagogi ar saviem jaunajiem 
mūziķiem. Prieks, ka viņu vidū ir 
arī mūsu bērnudārza absolventi. 
Paldies par profesionālo sniegu-

18. martā Jūras koledžā  „No
vikontas”  notika jūrniecības 
nozares konkursa  „Enkurs 
2017” pirmā kārta. Šogad kon
kurss norisinājās jau vienpa
dsmito gadu un tajā bija pie
teikušās skolu komandas no 
dažādiem Latvijas novadiem. 
Ulbrokas vidusskolas komanda 
piedalījās jau septīto gadu.

Konkursa „Enkurs”  galvenais 

mērķis ir iepazīstināt jauniešus 
ar jūras virsnieka specialitāti un 
tās perspektīvām. Konkursa laikā 
jaunieši veic praktiskus atraktī-
vus uzdevumus, piedaloties im-
provizētās „glābšanas operācijās” 
reālā vidē, arī demon strējot savas 
prasmes kuģu un laivu vadīšanā –  
gan izmantojot profesionāliem 
jūrniekiem domātos trenažierus, 
gan arī atklātās ūdenstilpēs. Tāpat 
konkursa laikā skolēni sacenšas 

ugunsdzēšanas un pirmās palīdzī-
bas sniegšanas disciplīnās. Turklāt 
konkursa programmā ir arī teorē-
tiskā daļa, kas ietver sevī jūrnie-
cības nozares pamatzināšanas un 
prasmes.

18. martā „Novikontā” spēkiem 
mērojās Liepājas Valsts 1. ģim- 
nāzijas, Alūksnes Valsts ģimnāzi-
jas, Aizputes vidusskolas, Saldus 
vidusskolas, Valmieras Pārgaujas 
ģimnāzijas, Ulbrokas vidusskolas 

un Rīgas 31. vidusskolas koman-
das.

Mūsu komanda pierādīja, ka 
vienmēr var izrādīt konkurenci 
un pierādīt sev un citiem savas 
prasmes un iemaņas jūras ābecē 
un sporta spēkā. Šoreiz uzdevu-
mi bija saistīti ar kuģu navigāciju 
un rīcību ekstremālās situācijās. 
Esam godam izcīnījuši ceļazīmi 
finālam, kas norisināsies 22. aprīlī 
Latvijas Jūras akadēmijā.

Zvaigžņu komandā darbojās: 
Mārtiņš Vilmanis – kapteinis, Er-
vīns Egliens, Edgars Plūme, Ma-
reks Prudāns, Tomass Leimanis, 
Ģirts Jarmoļuks-Krūmiņš, Valts 
Edvards Lutkevics, Konstantīns 
Buglaks, Kristians Mikus Spru-
kuts, Dāvis Emīls Tupe, Milāna 
Smule.

Irina Kalniņa,
konkursa „enkurss” skolotāja 

konsultante

Šajā mācību gadā Ulbrokas vi
dusskolas ekopadomes pārstāvji 
piedalījās Eiropas Parlamenta 
(EP) Informācijas biroja Latvijā rī
kotajā projektā „Garšīgie likumi”, 
kura mērķis ir mudināt jauniešus 
izprast EP darbu un pārtikas dro
šuma jautājumus. 

Vairākus mēnešus ekopadomes da-
lībnieki pildīja mājas darbu par tē-
mām „Alergēni” un „Jaunā pārtika”: 
ieguva informāciju, uzzināja, kas ir 
jaunā pārtika, guva priekšstatu, kā 
EP lēmumi uzlabo alerģisku cilvē-
ku dzīves kvalitāti, pētīja dažādu 
produktu sastāvu un marķējumu, 
secināja.

2.–3. martā Ulbrokas vidusskolā 
notika draudzības pasākums, kurā 
piedalījās arī Carnikavas pamatsko-
las un Ropažu vidusskolas ekopado-
mes pārstāvji. Pasākumu nopietnāku 
vērsa arī televīzijas klātbūtne.

Pasākums sākās ar viesu sagaidī-
šanu un kopīgām pusdienām, kuras 
(tāpat kā vakariņas un nākamās die-

nas brokastis) gatavoja paši skolēni, 
izvēloties vietējos un sezonālos pro-
duktus un ievērojot veselīga uztura 
nosacījumus.

Pēc tam visi klausījāmies EP In-
formācijas biroja Latvijā vadītājas 
Martas Rībeles lekciju par projektu 
„Garšīgie likumi” un par aktuālo 
EP darbā pārtikas drošuma jomā. 
M.Rībele par projekta mērķi saka: 
„Ir būtiski jautājumos par sabied-
rības un pārtikas drošumu iesaistīt 

jauniešus. Ir svarīgi, lai viņiem ir gan 
zināšanas, gan viedoklis. Ēdiens ir 
svarīgs mums visiem, un šajā kon-
tekstā saprotamāks kļūst arī EP kā 
likumdevēja darbs un nozīme.”

Pēc tam Ulbrokas vidusskolas eko-
padomes pārstāvji iepazīstināja klāt-
esošos ar iegūto informāciju un seci-
nājumiem. Uzzinājām, ka par jauno 
pārtiku uzskatāmi tādi produkti, kuri 
līdz 1997. gada 15. maijam, kad tika 
pieņemta jaunās pārtikas regula, ES 

netika izmantota nozīmīgā apjomā. 
Ieguvām informāciju par dažādiem 
produktiem, kas izraisa alerģiju, 
par to, kā izvairīties no alergēniem, 
sapratām, ka ļoti uzmanīgi jālasa 
marķējumā sniegtā informācija par 
produktu sastāvu, tā jālasa atkārtoti, 
jo pārtikas ražotāji mēdz mainīt pro-
duktu receptes. Skolēni bija noskaid-
rojuši, ka arī mūsu skolas ēdienkartē 
tiek norādīti alergēni. 

Tālāk skolēni grupās Ulbrokas 
vidusskolas ekoskolu koordinato-
res S.Alksnes vadībā pētīja dažā-
du jauno produktu iepakojumus, 
centās noskaidrot produktu labās 
un sliktās īpašības un atbildēt uz 
jautājumiem, kā produkti var ietek-
mēt mūsu veselību un kādi draudi 
tiek radīti videi. Katram bija iespēja 
degustēt jaunos produktus, piemē-
ram, tofu sieru, marinēta tofu siera 
bumbiņas, sojas kotletes, kukurūzas 
kraukšķu pankūkas, rīsu dzērienu, 
soju saturošu dzērienu u.c.

Pasākuma dalībniekiem bija 
iespēja arī iegūt daudz noderīgas 

informācijas par ūdeni, atbildēt uz 
jautājumiem, kāpēc dzert ūdeni, 
kā pazīt veselībai bīstamas plast-
masas pudeles, pārdomāt, kāpēc 
pirkt fasēto ūdeni, ja drīkst dzert 
krāna ūdeni.

Arī ciemiņi nebija ieradušies 
tukšām rokām – Ropažu vidus-
skolas skolēni un skolotāja aicinā-
ja piedalīties „Garšu laboratorijā”, 
savukārt Carnikavas pamatskolas 
skolēni un skolotāja mācīja cept 
„ekopīrādziņus” no Latvijā ražo-
tiem produktiem.

Dienas noslēgumā vēl bija aktī-
va pastaiga ar uzdevumiem mežā, 
grupu saliedēšanas uzdevumi, 
diskusija par ekoskolu darbību un 
nakšņošana skolā.

Paldies ekopadomes dalībnie-
kiem par ieguldīto darbu, aktivitā-
ti, atsaucību, nezūdošo enerģiju un 
vēlmi darboties! Labākais vērtējums 
laikam ir jautājums, kad būs nāka-
mais draudzības pasākums.

Juta Bernāne, Ulbrokas 
vidusskolas ekopadomes pārstāve

Radoši skanīgais pavasaris 
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas grupās

mu! Dziesmas tika izdziedātas vi-
sas nedēļas garumā, jo viesojāmies 
arī mūsu draudzīgajos kaimiņos 
Ulbrokas PII „Pienenīte” uz an-
sambļu sadziedāšanās svētkiem. 
Bērniem tā bija lieliska iespēja sevi 
muzikāli pilnveidot, uzstāties, iegūt 
jaunus draugus un jaunu pieredzi. 
Pedagogiem sadziedāšanās bija kā 
burvīga dvēseles stīgu spēle, satik-
šanās, sirsnīgas sarunas, pieredzes 
apmaiņa un jaunu ideju iegūšana. 
Paldies „Pienenītes” radošajam, 
profesionālajam un vienmēr tik 
atsaucīgajam kolektīvam par šāda 
pasākuma organizēšanu! Stopiņu 
pamatskolas PII iestādē Mūzikas 
nedēļa noslēdzās ar Vinnija Pūka 
un viņa draugu muzikālo uznācie-
nu. Tas bērniem dāvāja prieku un 
kopīgas muzicēšanas un kustību 
aktivitātes. Lai jautri un tomēr jēg-
pilni tiktu attīstītas viņu muzikālās, 
saskarsmes un vispārējās izaug-
smes un komunikācijas spējas, ku-
ras lieti noderēs, augot lieliem! Un 
tā nu mēs lieli un mazi, dziedoši un 
radoši – augam pretim pavasarim, 
vasarai, taureņiem un jaunai die-
nai.  

Kristīne Stulberga, Stopiņu 
pamatskolas pirmsskolas grupu 
metodiķe un mūzikas skolotāja

Ulbrokas vidusskolas komanda konkursā vidusskolēniem „Enkurs 2017”

„Garšīgie likumi” Ulbrokas vidusskolā
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25. martā Valmierā norisinā
jās Latvijas novadu un pilsētu 
peldēšanas vecmeistaru sa
censības.

Stopiņu novada peldēšanas ko-
manda startēja ļoti veiksmīgi, 
sacensībās iegūstot vislabākos re-
zultātus gan individuālajos star-
tos, gan komandu kopvērtējumā.

Sacensībās bija ļoti spēcīga kon-
kurence, lielākais konkurents bija 
Rīgas pilsētas komanda, kuras sa-
stāvā startēja Riodežaneiro olim-
pisko spēļu dalībniece peldēšanā 
Aļona Ribakova individuālajās 
disciplīnās un komandu stafetē.

Stopiņu novada peldētāji spēja 
izcīnīt visaugstāko punktu skaitu 
un piekto gadu pēc kārtas noturēt 
čempionu godu. Kopumā sacen-
sībās piedalījās 14 komandas no 
visas Latvijas.

Stopiņu novada komandas 
dalībnieku individuālie sasnie-
gumi:

Ilze Aigare – brass 1.vieta, brī-
vais stils 2. vieta; Jūlija Naumova –  
brass 2. vieta, brīvais stils 1. vie-
ta; Irīna Vaitone – brass 1. vie- 
ta; Antra Roga – brīvais stils 3. vie- 

ta; Vladimirs Lobanovs – brass 
1. vieta, brīvais stils 1. vieta; 
Dmitrijs Žarkovskis – brīvais 
stils 1. vieta, brass – 2. vieta; Vik-
tors Komarovs – brīvais stils 3. 
vieta, brass  3. vieta; Vitālijs Bar-
nolickis – brass 1. vieta, brīvais 
stils 3. vieta; Juris  Reinhards – 
brīvais stils 1. vieta, brass 2. vieta. 
Stafete – Juris Reinhards, Vitālijs 
Barnolickis, Antra Roga, Ilze Ai-

gare – 1. vieta;
Komandu kopvērtējumā:  

1. vieta – Stopiņu novads.
Apsveicam peldēšanas koman-

du ar spīdošu uzvaru, un paldies 
komandas kapteiņiem Ilzei Aiga-
rei un Viktoram Komarovam par 
veiksmīgas komandas dalības or-
ganizēšanu!

Aelita Veipa, Ulbrokas sporta 
kompleksa direktore

Čempionu godā Stopiņu novada peldēšanas komanda

Latvijas sieviešu handbola 
2016./2017. gada čempionāts 
tuvojas finiša taisnei, šobrīd 
čempionāta regulārajā turnīrā 
aizvadītas 19 spēles, kur paš
reizējās čempiones un Latvi
jas handbola federācijas (LHF) 
kausa ieguvējas „Stopiņu NHK” 
atrodas turnīra tabulas augš
galā. Stopiņu handbolistes kā 
regulārā turnīra pirmās vietas 
ieguvējas automātiski iekļuvu
šas pusfinālā, kur savas preti
nieces uzzinās tikai pēc regulā
rā turnīra 4. („Jēkabpils SS”) un  
5. („Salaspils SS”) vietas ieguvē
ju savstarpējām spēlēm.

Gintas Ozoliņas un Jāņa Valeiko 
trenētā „Stopiņu NHK” komanda 
19 aizvadītajās spēlēs nav piedzīvo-
jusi nevienu zaudējumu (18 uzva-
ras, 1 neizšķirts), jāatzīmē, ka neiz-
šķirts pret „REIR Dobele” tika pie-
dzīvots pagājušā gada 15. oktobrī, 
un kopš tā brīža komandas kontā ir 
tikai uzvaras. Kopumā visas uzva-
ras izcīnītas ar pārliecinošu rezultā-
tu, pretiniecēm neatstājot nekādas 
izredzes. Sīvākās cīņas norisinās 
jau ar iepriekš minēto „REIR Do-
bele” vienību (savstarpējo spēļu re-
zultāti – 29:29; 32:30; 27:22; 24:23), 
kas attiecīgi turnīra tabulā ir stabilā 
otrajā pozīcijā, pārējās spēlēs pār-
liecinošas uzvaras ar vismaz 7 vārtu 
pārsvaru. Sezonas pārliecinošākās 
uzvaras izcīnītas 12. septembrī pret 
„Jēkabpils SS” (39:19) un 14. janvā-
rī pret LSPA (36:16). 

„Stopiņu NHK” komanda šose-

 „Stopiņu NHK” – sieviešu handbola komanda – 
Latvijas čempionāta regulārā turnīra uzvarētājas

zon jau paspējusi iegūt vienu titu-
lu – gada sākumā tika izcīnīts LHF 
kauss, šo titulu iegūstot, Stopiņu 
handbolistes ir iegājušas vēsturē, 
jo LHF kausa izcīņa sieviešu kon-
kurencē norisinājās pirmo gadu. 
LHF kauss no 28. līdz 29. janvārim 
norisinājās Latvijas vecākajā pilsē-
tā – Ludzā. Par kausu cīnījās uz to 
brīdi četras labākās Latvijas sievie-
šu handbola komandas – „Stopiņu 
NHK”, „REIR Dobele”, „Jēkabpils 
SS” un „SK Latgols”. Pirmajā dienā 
Stopiņu handbolistes aizvadīja spē-
li pret mājiniecēm – „SK Latgols” 
komandu –, tālais ceļš neietekmē-
ja spēles gaitu, un komanda guva 
pārliecinošu uzvaru – 30:23. Otrā 
pāra spēlē „REIR Dobele” neatstāja 
nekādas cerības „Jēkabpils SS” vie-
nībai, spēles rezultāts – 38:21. Kā 
jau bija paredzams, par LHF kausu 
finālā tikās abas Latvijas spēcīgā-
kas sieviešu handbola komandas. 
Spēles sākums „Stopiņu NHK” ne-
sekmīgs, un „REIR Dobele”, gūstot 
vairākus vārtus pēc kārtas, līdz pat 

spēles pirmā puslaika 25. minūtei 
atradās vadībā, taču puslaika beigās 
Stopiņu handbolistes guva vairā-
kus bezatbildes vārtus un noslēdza 
spēles puslaiku ar rezultātu 10:9. 
Atšķirībā no pirmā puslaika, otro 
puslaiku Stopiņu NHK sāka daudz 
pārliecinošāk un spēles gaitu pār-
ņēma savos grožos, vien otrā pus-
laika sākumā un vidū dobelnieces 
pietuvojās neizšķirtam, taču tas ne-
ietekmēja visu spēles gaitu, un Sto-
piņu handbolistes izcīnīja vēsturē 
pirmo LHF kausu sieviešu konku-
rencē (25:22). Par turnīra vērtīgāko 
spēlētāju tika atzīta „Stopiņu NHK” 
spēlētāja Ivita Asare, jāpiebilst, ka 
Ivita Asare bija arī turnīra otrā re-
zultatīvākā spēlētāja. 

Provizoriski Latvijas čempionāta 
pusfināla spēles varētu sākties aprī-
ļa beigās. Pusfināla un fināla izspēle 
tāda pati kā visus iepriekšējos ga-
dus, pusfinālā komandas savā star-
pā spēlē līdz divām uzvarām. 

Ginta Ozoliņa, 
trenere

2016. gadā Cekules dienas 
centrā svinējām Mātes dienu. 
Jaunieši sagatavoja koncertu 
māmiņām, un visi kopā dzē
rām tēju. Katrs bija atnesis 
savu cienastu, un visi nogar
šoja, jautāja par gatavošanas 
receptēm. Tad radās doma ga
tavot dažādus gardumus, kur 
katra māmiņa varēs dalīties 
ar receptēm un virtuves no
slēpumiem. No tā laika katru 
mēnesi Cekules dienas centrā 
notiek nodarbības „Māmiņas 
virtuves noslēpumi”.

Šajā laikā kopā esam iemācījušies 
pagatavot: pelmeņus (Svetlana Frei-
sa), eklērus (Olga Zakrevska), pi-
parkūkas senioriem un Cekules eg-

lītes iedegšanai cepa visi, kas vēlējās, 
pīrādziņus (Marina Panačevska), 
salātus katrs taisīja pēc savām vēl-
mēm, no „Neptun” jūras veltēm –  
Svetlana Freisa, Elmīra Gulijeva no 
Azerbaidžānas, augļu salātus bru-
ņurupuča formā (Jekaterina Freisa), 
parasto picu un picu pannā (Mari-
na Panačevska), pankūkas uz Me-
teņiem – katrs pēc savas receptes. 
28 martā taisījām saldās šokolādes 
desiņas (Marina Panačevska un 
Svetlana Freis). 

Šādas garšīgas nodarbības no-
tiek mūsu dienas centrā. Tās ap-
vieno dalībniekus, dod iespēju 
mums pavadīt laiku draugu lokā 
pie tējas tases ar jaukām sarunām 
un daudziem gardumiem.

Jekaterina Freisa

Līču dienas centrā pavasara 
mēnesis aizritējis ļoti intere
santi un darbīgi. Gan ikdienā, 
gan nodarbībās, gan pasāku
mos bija iespēja izpausties 
dažāda vecuma dienas centra 
apmeklētājiem.

Bērni aktīvi darbojās radošajās 
nodarbībās, veidojot apsveiku-
ma kartītes, pavasara ziedus no 
papīra, pavasarīgu noformējumu 
dienas centra telpām. Patiešām 
lieliska bija galda spēļu pēcpus-
diena, kurā visi dalībnieki bija aiz-
rāvušies ar dažādām spēlēm. Tika 
izmēģinātas arī jaunās dienas cen-
trā pieejamās spēles – „Katanas ie-
ceļotāji”, „Sabotieri”, „Monopols”. 
29. aprīlī norisināsies nākamā gal-
da spēļu pēcpusdiena, kurā laipni 
aicināti piedalīties arī citi.

No marta ir sākušās vingroša-
nas nodarbības senioriem, kas 
norisinās katru pirmdienu un 
ceturtdienu. Savukārt nūjošanas 
nodarbības turpinās katru sest-
dienu.

Sadarbībā ar Stopiņu novada 
politiski represēto biedrību die-
nas centrā bija iespēja noskatīties 
V.Kairiša 2016. gada filmu „Me-
lānijas hronika”.

Bet pavasara vēsmas tapotās šallēs 
un lakatos top radošajās nodarbībās, 
kas norisinās katru otrdienu. Vēl līdz 
25. aprīlim ir iespēja pievienoties ša-
jās radošajās nodarbībās, lai iemācī-
tos šādu rokdarbu veidu vai apgūtu 
jaunas tapošanas tehnikas.

Uz tikšanos dienas centrā 
„Līči”!

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

SportsDienas centros

„Māmiņas virtuves noslēpumi” 
Cekules dienas centrā

Pavasara vēsmas dienas 
centrā „Līči”
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka 
bērnu (turpmāk – Izglītojamo) reģistrācijas un uzņemšanas kār-
tību mācību uzsākšanai Stopiņu novada pašvaldības (turpmāk –  
Pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – Izglītības 
iestādes).
2. Noteikumi attiecas uz Izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem 
(vecākiem, adoptētājiem, audžuģimeni un aizbildņiem (turp-
māk – Vecāki)), kuri vēlas reģistrēt Izglītojamo Pašvaldības Iz-
glītības iestādē uzņemšanai 1. klasē.
3. Izglītības iestādē Izglītojamo reģistrāciju nodrošina attiecīgās 
Izglītības iestādes kompetentā persona.
4. Stopiņu novada dome (turpmāk – Dome), saskaņojot ar Iz-
glītības iestādi, līdz kārtējā kalendārā gada 1. martam nosaka 
un paziņo Izglītības iestādei atveramo 1. klašu skaitu Izglītības  
iestādē jaunajam mācību gadam. Ja pēc minētā termiņa ir ra-
dusies nepieciešamība palielināt Izglītības iestādē atveramo  
1. klašu skaitu, Domei ir tiesības šo skaitu pārvērtēt.
5. Vecāki piesaka Izglītojamo mācībām Izglītības iestādes 1. kla-
sē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.
6. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības 
Izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk 
vai vēlāk, saskaņā ar Vecāka vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu 
vai psihologa atzinumu. 
7. Pēc Vecāku pamatojuma, kā arī Izglītības iestādes saskaņoju-
ma ar Domi Izglītojamais 1. klasē var mācīties mājmācībā šādos 
gadījumos: 
7.1. bērns ar grūtībām iekļaujas kolektīvā;
7.2. veselības stāvokļa dēļ bērns nespēj apmeklēt izglītības iestā-
di;
7.3. bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde 
nevar nodrošināt. 
8. Izglītības iestāde nodrošina Vecākiem iespēju saņemt infor-
māciju par:
8.1. Izglītības iestādē pieļaujamo maksimālo Izglītojamo skaitu, 
klašu skaitu un klasē pieļaujamo izglītojamo skaitu;
8.2. kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti iesniegumi uzņemša-
nai Izglītības iestādes 1. klasē;
8.3. Izglītības iestādes reģistrāciju, akreditāciju, nolikumu, iek-
šējās kārtības noteikumiem, licencētajām izglītības program-
mām.

II. Pieteikumu reģistrācija Izglītojamo uzņemšanai 1. klasē
9. Pieteikšanās uzņemšanai 1. klasē tiek uzsākta marta pirmajā 
darba dienā un tiek pabeigta līdz maija pēdējai darba dienai. 
10. Iesniegumu var iesniegt klātienē attiecīgās Izglītības iestādes 
lietvedībā darba dienās darba laikā vai elektroniski, nosūtot uz 
Izglītības iestādes norādīto e-pasta adresi:
10.1. Ulbrokas vidusskolas elektroniskās pieteikšanās e-pasts: 
ulbrokas.skola@u-vsk.lv;
10.2. Stopiņu pamatskolas elektroniskās pieteikšanās e-pasts: 
stopsk@inbox.lv;
10.3. Ja Vecāks izvēlas iesniegumu iesniegt elektroniski, tad tam 
ir jābūt iesniegtam un parakstītam normatīvos aktos noteiktā 
kārtībā (parakstītam ar drošu elektronisku parakstu, kas satur 
laika zīmogu). Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pie-
teikšanas dienas plkst. 8.00.00 pēc iesūtīšanas laika to ienākša-
nas secībā līdz maija pēdējai darba dienai. 
11. Vecāki drīkst izvēlēties tikai vienu no iesnieguma iesniegša-
nas veidiem – elektroniski vai personīgi.
12. Lai pieteiktu Izglītojamo uzņemšanai Izglītības iestādes 1. 
klasē, Vecāki Noteikumu paredzētajā pieteikšanās termiņā ie-
sniedz Izglītības iestādē aizpildītu un parakstītu pieteikumu (1. 
pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus: 
12.1. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (paš-
valdība pieprasa minētos dokumentus tikai gadījumā, ja šī infor-
mācija nav pašvaldības rīcībā);
12.2. bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu Izglītojamam 
vai šāda lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu, ja pieteikumu ie-
sniedz Izglītojamā aizbildnis (pašvaldība pieprasa minētos do-
kumentus tikai gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rī-
cībā);
12.3. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja 
Izglītojamo piesaka uzņemšanai speciālās izglītības programmā;
12.4. ģimenes ārsta atzinumu par Izglītojamā veselības stāvokli 
vai psihologa atzinumu par Izglītojamā psiholoģisko sagatavotī-
bu, ja Vecāks vēlas, lai Izglītojamais uzsāk pamatizglītības ieguvi 
vienu gadu agrāk vai vēlāk, kā tas noteikts normatīvajos aktos.
13. Ja pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem Vecāks ie-
sniedz personīgi, viņš uzrāda savu personu apliecinošu doku-
mentu un apliecina, ka pieteikumu parakstījis pašrocīgi. Pie-
teikumam var tikt pievienotas 12. punktā minēto dokumentu 
neapliecinātas kopijas, ja pieteicējs uzrāda minēto dokumentu 
oriģinālus. Pieteikuma saņēmējs apliecina iesniegto kopiju atbil-
stību uzrādītajiem oriģināliem. 
14. Vecāka iesniegums tiek reģistrēts Izglītības iestādes datubā-
zē izveidotajā Izglītojamo pretendentu sarakstā, piešķirot kat-

ram pieteiktajam Izglītojamam savu reģistrācijas kodu, pēc kā 
Vecāks var identificēt Izglītojamo Izglītības iestādes publiskotajā 
pretendentu sarakstā. Izglītojamo pretendentu saraksts ir publi-
cējams Izglītības iestādes mājas lapā.
15. Izglītojamie pretendentu reģistrā tiek izkārtoti un numurēti 
hronoloģiskā secībā, vadoties pēc pieteikumu reģistrācijas secī-
bas un Izglītojamo uzņemšanas secības.
16. Ja tiek konstatēts, ka elektroniski saņemtais iesniegums aiz-
pildīts kļūdaini, Izglītības iestādes kompetentā persona, izman-
tojot Vecāka iesniegumā norādīto kontaktinformāciju, aicina 
Vecāku precizēt iesniegumu. Iesnieguma reģistrācija tiek atlikta 
līdz brīdim, kad tiek novērstas iesniegumā vai tam pievienotajos 
dokumentos (ja tādi tiek pievienoti) konstatētās nepilnības.
17. Izglītības iestāde līdz attiecīgā gada 10. jūnijam pārbauda, vai 
iesniegumā norādītā Izglītojamā un Vecāka dzīvesvietas adrese 
atbilst iedzīvotāju reģistra datiem. Ja saskaņā ar Iedzīvotāju re-
ģistra datiem Izglītojamam iesnieguma iesniegšanas brīdī dek-
larētā dzīvesvieta bija Stopiņu novada administratīvā teritorijā 
un tā vairs neatrodas Stopiņu novada administratīvā teritorijā, 
tad Izglītības iestāde veic izmaiņas iesniegumu reģistrā atbilstoši 
noteikumu 19.3. punktam.
18. Izglītības iestāde nodrošina pieteikumā un tam pievienota-
jos dokumentos norādīto fizisko personu datu apstrādi saskaņā 
ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma un saistīto norma-
tīvo aktu prasībām.

III. Izglītojamā uzņemšana izglītības iestādē
19. Izglītojamo uzņemšana 1. klasē notiek šādā secībā, iesniegu-
mu reģistrācijas kārtībā: 
19.1. Izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ar vismaz vienu no 
Vecākiem uz iepriekšējā gada 31. decembri un pašreiz ir Stopiņu 
novada administratīvajā teritorijā;
19.2. Izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada 
administratīvajā teritorija;
19.3. Izglītojamie no citām pašvaldībām, kuru brāļi un/vai mā-
sas Izglītības iestādē apgūst pamatizglītības programmu; 
19.4. Izglītojamie no citām pašvaldībām.
20. Izglītības iestāde līdz 20. jūnijam veic 1. klašu komplektāci-
ju, izveidojot komisiju (turpmāk – Komisija).
21. Komisija sastāv no:
21.1. Izglītības iestādes direktora;
21.2. Izglītības iestādes direktora vietnieka izglītības vai audzi-
nāšanas jomā;
21.3. komplektējamo pirmo klašu audzinātājām (-tājiem);
21.4. vecāku pārstāvja no Izglītības iestādes padomes.
22. Izglītojamos klasēs sadala izlozes kārtībā. Ja kādā no klasēm 
ir palikusi brīva vieta, tā tiek piešķirta Izglītojamiem no citām 
pašvaldībām iesniegumu reģistrēšanas secībā, nepārsniedzot 
maksimāli noteikto Izglītojamo skaitu.
23. Ja Izglītības iestāde pēc uzņemšanas termiņa beigām saņem 
Vecāku iesniegumus par Izglītojamā uzņemšanu 1. klasē, Izglī-
tības iestādes direktors ar rīkojumu uzņem Izglītojamo tajā kla-
sē, kurā ir brīva vieta, vai ierosina Domei palielināt Izglītojamo 
skaitu par 1 (vienu) Izglītojamo secīgi katrā  klasē.
24. Ne vēlāk kā līdz 25. augustam vecāki pievieno iesniegumam: 
24.1. izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un 
Izglītojamā sasniegumu aprakstu (ja tāds ir). Ja Izglītojamam ir 
izglītību apliecinošs dokuments, kas izsniegts citā valstī, pievie-
no lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu. Izziņas neesamī-
ba par pirmsskolas izglītības programmas apguvi nav iemesls 
atteikumam uzņemt Izglītojamo 1. klasē;
24.2. Izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) un pro-
filaktiskās potēšanas kartes (veidlapa 063/u) kopiju;
24.3. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja Iz-
glītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.
25. Izglītības iestāde 10 (desmit) dienu laikā pēc klašu komplek-
tācijas pabeigšanas no kārtējā gada 20. jūnija līdz 30. jūnijam 
rakstiski paziņo Vecākiem par Izglītojamā uzņemšanu vai attei-
kumu uzņemt Izglītības iestādē. Atteikuma gadījumā Izglītības 
iestāde norāda konkrētu laiku un vietu, kur iespējams saņemt 
atpakaļ Izglītojamā dzimšanas apliecības kopiju un citu iesnieg-
to dokumentu kopijas.

IV. Noslēguma jautājumi
26. Izglītības iestāžu direktori ir atbildīgi par šo Noteikumu iz-
pildi.
27. Izglītības iestādes lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt 
Domē un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. 
28. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā 
„Tēvzemīte”, portālā www.stopini.lv un Izglītības iestāžu mājas 
lapās. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pub-
licēšanas informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” likumā noteiktajā 
kārtībā.
29. Saistošo noteikumu 19.1. apakšpunkts stājas spēkā un tiek 
piemērots ar 2018./2019. mācību gadu.

J.Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

Pielikums
Stopiņu novada domes 25.01.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.5/17 

(skolas nosaukums)_________________________________________
(vecāka vārds, uzvārds)________________________________________
(deklarētās dzīvesvietas adrese)____________________________________
(faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)) ______________________________ 
(kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs))____________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu _____________________________

(vārds, uzvārds) 

__________1. klasē uz __________________mācību gadu 
pamatizglītības programmas apguvei. 

Izglītojamā personas kods – _________________________________
Izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adrese _______________________
_________________________________________________________
Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās) _______________________
________________________________________________________
atzīmēt atbilstošo:
oizglītojamā deklarētā dzīvesvieta ar vismaz vienu no Vecākiem ir Sto-
piņu novada administratīvajā teritorijā;
oizglītojamais ir no citas pašvaldības, kura brālis un/vai māsa mācās 
šajā Izglītības iestādē;
oizglītojamā deklarētā dzīvesvieta NAV Stopiņu novada administratī-
vajā teritorijā.
Papildu informācija: ________________________________________

Iesniegumā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā apņemos informēt 
par to Izglītības iestādi.
Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei bērna reģistrēšanai uzņem-
šanai 1. klasē.
(vajadzīgo pasvītrot) 
Informāciju par izglītojamā uzņemšanu Izglītības iestādē vēlos saņemt:
ouz iesniegumā norādīto adresi: deklarēto/faktisko (vajadzīgo pasvītrot) 
ouz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi

Esmu informēts(a) un neiebilstu, ka rakstisku atbildi par bērna uzņem-
šanu Izglītības iestādē vai atteikumu saņemšu 10 dienu laikā pēc klašu 
komplektācijas pabeigšanas no 20. jūnija līdz 30. jūnijam. 

Esmu informēts(a), ka bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) un 
pirmsskolas izglītības iestādes rakstisko informāciju par pirmsskolas izglī-
tības satura apguves sasniegumiem jāiesniedz līdz 25. augustam.

Datums___________ Vecāka paraksts_________________________

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. Saistošo noteikumu mērķis – noteikt jaunu 
vienotu pieeju izglītojamo reģistrēšanai un 
uzņemšanai Stopiņu novada pašvaldības dibinātā 
vispārējās izglītības iestādes 1. klasē.
1.2. Minētie noteikumi nepieciešami arī, lai 
radītu normatīvo bāzi elektroniskai reģistrācijai. 
Saistošie noteikumi atslogos izglītības iestādes 
no pieteikumu iesniedzēju pieplūduma klātienē, 
veicinās ērtāku un saprotamāku pakalpojuma 
pieejamību un dos iespēju izvairīties no rindu 
veidošanās pie izglītības iestādēm.
1.3. Saskaņā ar likuma „par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 4. punktu pašvaldības 
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju 
izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšanai ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs). izglītības likuma 17. 
panta pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldībai ir 
pienākums nodrošināt bērniem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, iespēju iegūt pamatizglītību bērna 
dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. 

2. īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi nosaka izglītojamo 
reģistrēšanas kārtību Stopiņu novada 
pašvaldības dibinātā vispārējās izglītības 
iestādes 1. klasē, tajā skaitā rindas kārtību, 
kādā izglītojamie tiek nodrošināti ar vietām 
izglītības iestādes 1. klasē, nosakot prioritāro 
secību vietas piešķiršanai, kā arī kārtību, kādā 
tiek komplektētas 1. klases.

3. informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi

Nav attiecināms.

4. informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās novada 
dome un izglītības iestāžu vadītāji;
5.2. Saistošie noteikumi attiecas uz bērna 
vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni tiktu 
reģistrēti un uzņemti izglītības iestādē; 
5.3. Saistošo noteikumu nodrošināšanai nav 
nepieciešams veidot jaunas darba vietas. 

6. informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda 
pieredze un prakse. 
Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar 
izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem. 

J. Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

2017. gada 25. janvārī Stopiņu novadā   (protokols Nr.91., p.5.14.)(Ar 22.03.2017. precizējumiem,
protokols Nr.95.p.5.5.)

Saistošie noteikumi    Nr. 5/17
„Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu 
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Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša 
valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru 
kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384   „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un 
atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tajā skaitā ģeotelpisko informāciju, 
kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000– 
1:10 000 ietvaros. 

Minēto uzdevumu ietvaros Aģentūra veic topogrāfiskās kartes   mērogā  
1:10 000 sagatavošanu Stopiņu novada teritorijā. Lai precizētu informāciju kartes 
sagatavošanas procesā, ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu dabā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, informējam, ka valsts pārvaldes uzdevumu izpildei laika 
periodā no 2017. gada aprīļa līdz 2017. gada augustam aģentūrai ir nepieciešams 
veikt teritorijas apsekošanu Stopiņu novadā, tādēļ lūgums informēt arī iedzīvotājus 
un uzņēmējus, jo saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu 
nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot 
ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā 
teritorijā. 

LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var 
uzrādīt, kā arī pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, 
kuras atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kuras sākas ar burtiem LA.

Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama www.lgia.
gov.lv.

Andra Zubko-Melne,
ĢIS un IT departamenta Austrumu nodaļas vadītāja,

vecākā eksperte ģeoinformācijas pakalpojumu attīstības jautājumos

Lūgums informēt novada iedzīvotājus un uzņēmējus, ka Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Austrumu nodaļas darbinieki

 2017. GADĀ VEIKS LAUKU APSEKOŠANAS DARBUS 
STOPIŅU NOVADA TERITORIJĀ.

1. Izdarīt Stopiņu novada pašvaldības 2012. gada 14. novembra saistošajos noteikumos  
Nr. 24/12 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodro-
šinātu Stopiņu novadā” šādus grozījumus: 

1.1. 5.punktu izteikt šādā redakcijā:
 „Ģimeni (personu) atzīt par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu 

laikā uz katru ģimenes locekli pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 266,00 mēnesī.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Stopiņu novada 

domes informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. 
panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos 
var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) 
atzīšanai par trūcīgu;
1.2. Likuma „par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. 
panta sestā daļa nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama 
persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz 
attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt 
nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un 
materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz  Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru 
kabinets. personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, 
tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa;
1.3. Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr.299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.4. punkts nosaka, ka par īpašumu 
un naudas līdzekļu uzkrājumu šo noteikumu izpratnē nav 
uzskatāms  pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais 
kustamais un nekustamais īpašums.

 2. īss projekta satura izklāsts Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka pašvaldība 
ģimeni (personu) atzīst par maznodrošinātu, ja tās vidējie 
ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli 
pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz eUR 266,00 mēnesī.”.

3. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav attiecināms.

4. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Stopiņu novada 
pašvaldības Sociālais dienests.

6. informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

 Notikušas konsultācijas ar amatpersonām. Saistošo noteikumu 
grozījumi tiks publicēti vietējā informatīvajā izdevumā 
„tēvzemīte” un mājas lapā internetā www.stopini.lv.

J.Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

2017. gada 8. februārī  Stopiņu novadā  (protokols Nr.92 p.3.2.2.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/17

„Grozījumi Stopiņu novada 2012. gada 14. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 24/12 

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu  

Stopiņu novadā””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta 

otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, 
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. punktu

1. Izdarīt Stopiņu novada pašvaldības 2013. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13/13 
„Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” šādus grozījumus: 

1.1. Noteikumu 23. punktu izteikt šādā redakcijā:
„Pašvaldības palīdzība transporta izdevumiem vecuma pensionāriem un Černobiļas atomelektro-

stacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušām 
personām, kurām piešķirta invaliditātes 3. grupa, ja personai nav piešķirti vai nepienākas citi pabalsti”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Stopiņu novada domes 
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi Stopiņu novada saistošajos noteikumos Nr. 13/13 „pašvaldības 
palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”   
(turpmāk – noteikumi).

Lai skaidri un nepārprotami būtu saprotams, ka Stopiņu novada pašvaldība 
transporta izdevumu pabalstu sniedz arī Černobiļas atomelektrostacijas 
avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijā cietušām personām, kurām piešķirta invaliditātes 3. grupa, ir 
nepieciešami grozījumi saistošo noteikumu punktā Nr. 23.

 2. īss projekta satura 
izklāsts Grozījumi saistošajos noteikumos paredz precizēt punktu Nr. 23.

3. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Stopiņu novada domes Sociālais 
dienests.

6. informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

 Notikušas konsultācijas ar amatpersonām. Saistošo noteikumu grozījumi tiks 
publicēti vietējā informatīvajā izdevumā „tēvzemīte” un mājas lapā internetā 
www.stopini.lv.

Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājas 
lapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.   

J.Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

2017. gada 8. februārī  Stopiņu novadā    (protokols Nr.92, p.3.2.1.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/17

„Grozījumi Stopiņu novada 2013. gada 27. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 13/13 „Pašvaldības palīdzība 
Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus””

Izdoti saskaņā ar: LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31. punktu, Ministru 

kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

Aicinām novada iedzīvotājus arī šogad turpināt aizsāktās tradīcijas un 
22. aprīlī piedalīties Lielajā talkā. Talkas sākums plkst. 9.00. Sakopsim 
savu dzīvesvietu – tuvāko apkārtni, ielu, sētu, pagalmu.

Talkas koordinators Stopiņu novadā – pašvaldības izpilddirektors Maksims 
Griščenko (tālr. 67910095, e-pasta adrese: maksims.griscenko@stopini.lv). Pie 
M.Griščenko varēs pieteikt piegružotās vietas atkritumu izvešanai. 

Ap plkst. 12.00 Stopiņu novada pašvaldība visus talciniekus aicina uz gardo 
talkas zupu – Ulbrokā pie kultūras nama, Sauriešos pie katlumājas, Upeslejās pie 
sporta laukuma, Līčos pie dienas centra un Cekulē pie katlumājas. 

Kopīgiem spēkiem saposīsim savu novadu!
Stopiņu novada pašvaldība

22. aprīlī – Lielā talka



SVEICAM NOVADA JUBILĀRUS
Lūdz no saules, lūdz no ziediem,

Lai ir gaismas jūdzes garas,
Lai tās brīnumus vien dara –
Aizdzen paguruma stundas,

Lai vien gaišas domas junda.
M.Bārbale

Ansi Āboliņu, Kondratiju Balabosovu, Valentīnu Kovaļovu, 
Zaigu Moči, Ilgu Narvilu, Rutu Rutkovsku, Lūciju Silavu, 

Dzintru Trokšu, Annu Vasiļjevu, Traviku Vojevodinu, 
Lūciju Arāju, Rutu Karpeviču, Māru Pakalni, Bogdanu Morski, 

Birutu Urgu, Birutu Virbāni, Inesi Ligitu Azi, Zentu Bergu, 
Vilni Lutkevicu, Militinu Sarbantoviču, Viktoriju Vasiļjevu, 

Jāni Dauguli, Benildu Ezeriņu, Lūciju Isaku, Laimdotu Strausu, 
Valentīnu Teko, Lūciju Petrovu, Līviju Strazdiņu. 

Vēlam jums veselību, sirds siltumu un daudzus saulainus gadus!

JAUNDZIMUŠIE
Saulītei ir tāda vara,

Ka tā visu dzīvu dara – 
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,

Mazam bērnam lielam augt!

Sveicam mazos novadniekus – Unu, Pāvelu, Reinu, 
Nikolu, Adeli, Matveju, Emīlu, Augustu, 

Šarloti Loti, Tamassu, Aleksu, Darenu, Esteri!
Lai mīlestība, prieks 

un veselība jūsmājās!
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Kad Latvijā ziemas sporta vei
di pamazām atkāpušies no ak
tīvajām pozīcijām, Igaunijas 
ziemas sporta galvaspilsētā 
Otepē viss vēl notiek! No 28. 
februāra līdz 2. martam Ote
pē notika Speciālās olimpiā
des Baltijas valstu slēpošanas 
sacensību fināls. Mūsu skolas 
skolniece Sintija Bērziņa no 
Otepes pārveda zelta medaļu. 

Sintija ir iekļauta Speciālās olim-
piādes Latvijas izlasē, kura no 12. 
marta līdz 26. martam atradās 
Speciālās olimpiādes „Pasaules 
ziemas spēlēs 2017” Austrijā, 
Grācā.  Šīs ir Latvijas Speciālās 
olimpiādes 15. Pasaules olimpis-
kās spēles kopš 1991. gada, kad 
Sporta federācija tika dibināta.  
Latvijas Speciālās olimpiādes de-
legācijas sastāvā ir 20 sportisti, 5 
treneri  un 2 delegācijas vadītāji.

 Speciālo olimpiāžu olimpiskās 
spēles tradicionāli tiek atklātas ar 
olimpiskā uguns iedegšanu, kuru 
simboliski atved no olimpiāžu 

Mekas Grieķijā – Atēnām. To nes 
Speciālās olimpiādes lāpu nesēji, 
pasaules labākie policisti – spor-
tisti. Un mēs lepojamies, ka arī 
šo ziemas olimpisko spēļu olim-
piskās uguns nesēju rindās bija 
Latvijas pārstāvis   – Rīgas paš-
valdības policists Deins Millers. 
Esam lepni, ka olimpisko spēļu 
atklāšanas ceremonijā uzaicināto 
goda viesu vidū bija arī Latvijas 

ārkārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks Austrijas Republikā Edgars 
Skuja, kurš pirmajā sacensību 
dienā viesojās pie sportistiem. 

Šīs spēles veicina līdztiesību, 
cieņu un integrāciju cilvēkiem ar 
intelektuālās attīstības traucēju-
miem visā pasaulē.

Mēs priecājamies par Latvijas 
komandas lieliskajiem sasniegu-
miem!  Medaļas godam nopelnī-
tas! 

Sintija mājup atgriezusies ar 
divām zelta medaļām individu-
ālajās slēpošanas disciplīnās un 
ar sudraba medaļu komandu sa-
censībās stafetē.

• Vairāk informācijas Latvijas Spe-
ciālās olimpiādes „Facebook” lapā 
vai olimpisko spēļu interneta viet-
nē http://www.austria2017.org/.

Sveicam speciālās olimpiādes zelta medaļnieci!

2017. gada 25. martā savu Zelta kāzu jubileju svin Monika Lulla un Ar-
tūrs Jānis Lulla, kuri Stopiņu novadā kopā nodzīvojuši un nostrādājuši 
savas dzīves skaistākos gadus, daloties gan priekos, gan rūpēs. Viņu lau-
lība tika reģistrēta vecajā pagastmājā Kaivas ielā. Priecīgajā brīdī kopā 
bija kolēģi, draugi un radi. Monika un Jānis daudzu gadu garumā strā-
dājuši Centrālajos elektrotīklos. Viņi pateicas vecākiem un Dievam.

Stopiņu novada pašvaldība pievienojas sveicēju pulkam!

Sveicam Zelta kāzu jubilejā!

Daugavas lejteces apceļošanas 
akcija, kuras noslēgumā būs ie
spēja laimēt pirts rituālu 4 per
sonām, jau ir sākusies! Un līdz 
pat 2. oktobrim ikviens ir aici
nāts apceļot Daugavas lejteces 
reģionu, iegūstot iespēju tikt 
pie dažādām vērtīgām balvām.

Daugavas lejteces reģions apvieno 6 
novadus: Salaspils, Ogres, Ikšķiles, 
Stopiņu, Baldones un Ķekavas. Ak-
cijas „Apceļo Daugavas lejteci” ie-
tvaros ikvienam būs iespēja iepazīt 
reģiona plašo tūrisma piedāvājumu.

Akcijas bukletu var sa-
ņemt  Ogres,  Ikšķiles,  Salas-
pils un Ķekavas tūrisma informācijas 
centros, Stopiņu novadā – Stopiņu 
novada domē, „Krīvu klētī” – Vālo-
dzēs, muzejā „Vardītes” – Vālodzēs, 
mini zoo „Brieži” un vairākos akcijas 
objektos pārējos novados (ražotnē 
„Konfelāde”, piedzīvojumu parkā 
„Milžu taka”, pie seno spēkratu ko-
lekcijas „Tehnika no pagātnes” īpaš-
niekiem, kultūras mantojuma centrā 
„Tīnūžu muiža”, Baldones observato-
rijā, Daugavas muzejā, saimniecībā 
„Daugmales Jāņa bišu medus”). Pla-
šāka informācija par akciju pieejama 
un akcijas bukletu elektroniski le-
jupielādēt var:  www.daugava.travel/
akcijas.

Akcijas laikā jāapmeklē vismaz 
15 no 19 objektiem, par katru ob-
jektu ierakstot krustvārdu mīklā 
atbildes vārdu.

Aizpildītais akcijas buklets jānogādā 
kādā no tūrisma informācijas centriem 
Salaspilī, Ķekavā, Ikšķilē vai Ogrē.

Bez galvenās balvas – „Ener-
ģētiskais pirts rituāls 4 personām 
Baldones novada  „Lejasmārtiņos”” 

(http://lejasmartini.lv/lv/news) – 
būs iespēja laimēt vēl citas vērtīgas 
balvas – izjādi ar zirgiem 2 perso-
nām (iekļauta fotosesija) no  SIA 
„Charlotte”, Planaplanierisma skolas  
dāvanu karti lidojumam 1 personai, 
bišu vaska lukturus no  „Emīlijas 
bišu vasks”, dāvanu karti 2 perso-
nām loka šaušanas apmācībai spor-
ta klubā  „Amazones”,  Daugavas 
muzeja  dāvanu karti, kā arī gardu 
dāvanu no IK „Ķeipenieši”.

5. oktobrī plkst. 13.00 Nacio-
nālajā botāniskajā dārzā Salaspi-

lī notiks izloze, kurā tiks noteikts 
galvenās balvas ieguvējs, kurš kopā 
ar draugiem vai ģimeni varēs bau-
dīt nesteidzīgu vakaru un ļauties 
enerģētiskajam pirts rituālam, ko 
nodrošina pirtnieki Baldones no-
vada „Lejasmārtiņos”.
Aicinām ieraudzīt vēl neredzēto un 
lieliski pavadīt laiku tepat Pierīgā – 
Daugavas lejtecē!

informāciju sagatavoja Salaspils 
Tūrisma informācijas centrs,

akcijas „Apceļo Daugavas lejteci 
2017” organizators

Apceļo Daugavas lejteci un laimē 
enerģētisko pirts rituālu

• Iespēja sadancoties un sadziedāties
• Prezentācijas, atrakcijas, radošās darbnīcas
• Mājražotāju pārtikas produkti
• Amatnieku darinājumi
• Darbosies kafejnīca

Iespēja pieteikties tirgotājiem (mājražotājiem) pa tālr. 28642344 un
 27854570 līdz 25. aprīlim. 
Institūta ielas 4. ,6., 8. mājas iedzīvotājus lūdzam būt iecietīgiem par 
satiksmes organizāciju pa brauktuvi gar daudzdzīvokļu mājām un 
aicinām piedalīties svētkos!

Ceturtdien, 4. maijā,
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
Stopiņu novadā

Ulbrokā, valsts ceļa posmā no Institūta ielas 8
 līdz Institūta ielai 4, no plkst. 12.00 līdz 15.00
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Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV-2130. Izdevējs: Stopiņu novada Dome.
Redaktore Anna Imbrate-Siliņa, tālr.29831583, e-pasts: tevzemite@stopini.lv.
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada domē sekretārei, 
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA  „Poligrāfijas grupa Mūkusala”. Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. 
Iznāk reizi mēnesī.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

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

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

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
No atmiņām paliek tik starojums maigs

Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,

Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem,  
Valiju Brahmani, Valdi Lefleru, Arnoldu Miezi, Nataļju Sahrovu, 

Jāni Salenieku, Vasiliju Stepanovu,  
Gaļinu Gruzdovu, Veru Lakeviču mūžībā aizvadot.

DIENAS CENTROS
LĪČU DIENAS CENTRĀ
15. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu 
sagaidīšanas pasākums dienas 
centrā.

20. aprīlī plkst. 17.00 viesos 
būs Dārzkopības entuziastu klu-
ba valdes priekšsēdētāja Sarma 
Žarčinska un fotomākslinieks 
Marģers Martinsons. Lekcija 
„Vērtīgākie istabas ārstniecības 
augi. Tomātu audzēšana. Viss 
par ķirbjiem” un fotoizstāde 
„Ķirbis kupenā”.

22. aprīlī Lielā talka.
29. aprīlī plkst. 17.00 Galda 

spēļu pēcpusdiena. Dalīsimies 
komandās, spēlēsim gan zināmas 
galda spēles, gan kaut ko jaunu, 
kas pieejams dienas centrā.

Pirmdienās plkst. 18.00 rado-
šās nodarbības bērniem.

Otrdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem. No 7. 
marta līdz 25. aprīlim norisinā-
sies tapošanas nodarbības „Pava-
sara vēsmas tapotās šallēs un laka-
tos”. Nodarbības vada Aleksandra 
Dobrjanska.

Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 
13.00 – vingrošana senioriem. No-
darbības vada Brigita Krieva.

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

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

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

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
8., 22. un 29. aprīlī no plkst. 
12.00 līdz 14.00 filcēšanas nodar-
bības: mitrā filcēšana – uzfilcēsim 
telefona maciņus, ziedus un varēs 
pamēģināt sauso filcēšanu – ar 
speciālām adatām sagatavot de-
korus Lieldienām uz plastikāta 
oliņām. Nodarbības vada Marija 
Puzankova.

11., 18. un 25. aprīlī no plkst. 
18.00 līdz 20.00 aicinām uz ādas 
apstrādes pulciņu, pagatavosim 
somiņas, rokassprādzes u.c. No-
darbības vada Inese Bulanova. 

7. aprīlī – Pasaules veselības 
diena. Noskatīsimies filmiņas par 

Pasākumi aprīlī

KULTŪRAS PASĀKUMU AFIŠA
7. aprīlī plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā koncertprogramma  
„Ar smaidu pretī aprīlim”. piedalās Liepājas teātra dziedošo aktieru trio 
„Aģenti” – edgars pujāts, Armands kaušelis un Marģers eglinskis.
ieeja: 3,00 eUR. pensionāriem, represētajiem un jauniešiem (8–18 g.v.) – 2,00 
eUR. Biļešu tirdzniecība – pirms pasākuma Ulbrokas kultūras namā.

8. aprīlī plkst. 12.00 Upeslejās, Kultūras pasākumu zālē, muzikāla izrā-
de bērniem „Lielākais brīnums”. Čučumuižas rūķi kopā ar bērniem iemācīs 
negaidītajam ciemiņam, cik jauki ir gaidīt svētkus, kopā darīt Lieldienu darbus, 
dziedāt dziesmas un draudzēties. 
ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 2,00 eUR. trūcīgajiem, mazno-
drošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgā-
dībā esošajiem bērniem, bērniem invalīdiem ieeja brīva!

8. aprīlī plkst. 19.00 Upeslejās, Kultūras pasākumu zālē, aktrises un dzej-
nieces kristīnes Dinas Bitēnas un komponista Atvara Sirmā autorprogramma –  
muzikāli poētisks uzvedums „Mana mākonīša zelta maliņas”.
ieeja: 3,00 eUR. pensionāriem, represētajiem un jauniešiem (8–18 g.v.) – 2,00 eUR.

13. maijā plkst. 17.00 Ulbrokas kultūras namā koncerts „Manai mīļajai 
māmiņai”.
piedalās Stopiņu novada izglītības iestāžu audzēkņi. ieeja brīva!

BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēka
„Bibliotekāru talka 2017” – dzejnieka un atdzejotāja PĒTERA BRŪVERA 
dzimtajās mājās „Kalēji”.
Sestdien, 22. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 Līčos. Dzejas 
dienu norises vietas sakārtošana – lapu grābšana, zaru savākšana, ziedoša dār-
za veidošana, soliņa krāsošana un zupas baudīšana. 
Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, tālr. 67910503.

Literāri tematiskā izstāde Ulbrokas bibliotēkā „PAPĪRA LAPU CEĻOJUMS” 
(1957.  gada 24. aprīlis – 2011. gada 16. jūlijs).  
izstāde veltīta dzejnieka, atdzejotāja un novadnieka pētera Brūvera 60. jubi-
lejai. Lai par dzejnieka un atdzejotāja viedo vēju un neparastības izjūtu runā 
izstāde.

Ulbrokas bibliotēka piedāvā tematisko izstādi „SVINOT GRĀMATNIEKU 
SVĒTKUS”. Bibliotēku nedēļas laikā no 17. līdz 23. aprīlim – palīdzēsim vei
dot kopainu ar bibliotēkai nozīmīgām lietām. Aicinām bibliotēkas lasītājus 
iesaistīties izstādes veidošanā. Varbūt jūsu mājās atrodas kāds interesants rok-
raksta eksemplārs, ex libris, suvenīrs vai rakstāmrīks? Nebaidieties dalīties arī 
ar stāstiem! kontaktinformācija: tālr. 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv.

Sauriešu bibliotēka
• Literatūras izstāde Sauriešu bibliotēkā „Galvenais literatūrā ir pārdzīvojums, 
nevis sižets, notikums” /ilze indrāne/. Latviešu rakstniecei un pedagoģei  
Ilzei Indrānei – 90 (1927).
• Literatūras izstāde Sauriešu bibliotēkā „Nu sirds tev pilna kā bļoda” /Uldis 
pūcītis/. Latviešu teātra un kino aktierim un režisoram Uldim Pūcītim – 80  
(1937–2000).
20. aprīlī plkst. 14.30 Sauriešu bibliotēka sadarbībā ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru aicina jauniešus apmeklēt semināru par karjeras veidošanu, CV 
un Motivācijas vēstules sagatavošanu. 
26. aprīlī plkst. 17.00 Sauriešu bibliotēka uz tikšanos trešajos „Stopiņu no-
vada salasīšanās svētkos” gaidīs lasītveicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2016” dalībniekus.
„Jūtos lieliski!” – 29. aprīlī plkst. 12.00 aicinām Sauriešu bibliotēkā uz saru-
nu un diskusiju ar uztura speciālisti Mariku kavalu par veselīgu ēšanu, noskaid-
rot, vai tas ir sarežģīti.

Sekojiet aktuālajai informācijai – http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka.
Lūdzam uz pasākumiem pieteikties Sauriešu bibliotēkā klātienē, zvanot pa tālr. 
25638225 vai rakstot – sauriesu.biblioteka@stopini.lv.

28. aprīlī Stopiņu pamatskolas PII sagatavošanas grupiņas kopā ar Sau-
riešu bibliotēkas bibliotekāri dosies izpētīt „dabas teātri”.

veselīgu dzīvesveidu, pārrunāsim, 
kāds ir dienas režīms, fiziskās ak-
tivitātes, ģimenes ēdienkarte, kā-
dus kārumus un cik bieži lietojam, 
atradīsim vērtīgus padomus par 
veselīgu uzturu. Notiks zīmējumu 
konkurss, zīmējot ar krītiņiem uz 
asfalta.

20. aprīlī plkst. 16.00 biedrī-
bas „Nākotnes tilts” vadītājs Aivis 
Šibajevs un  brīvprātīgie jaunieši 
Kristīne un Viktors no Spānijas, 
programma „Erasmus+”, ieradī-
sies dienas centrā „Saurieši”, lai 
kopā ar bērniem un jauniešiem 
interesanti pavadītu brīvo laiku 
un pagatavotu „sapņu ķērājus”.  
Jaunieši var uzdot interesējušus 
jautājumus par brīvprātīgo darbu, 
programmu „Erasmus+”.

21. aprīlī plkst. 15.00 ziedu iz-
gatavošana no salvetēm.

22. aprīlī plkst. 15.00 runā-
sim par Pasaules grāmatu un au-
tortiesību dienu, kura notiek 23. 
aprīlī. UNESCO ar šo dienu tur-
pina uzsvērt tieši grāmatu lomu 
nodrošināt jaunu informāciju lī-
dzās modernajām tehnoloģijām, 
kas sakņojas spējā atrast, analizēt 
un vērtēt jaunu informāciju, ko 
sniedz grāmatas, tādējādi papla-
šinot savu redzesloku un veici-
not personīgo izaugsmi. Kopā ar 
bērniem uzzīmēsim lielformāta 
plakātu un pagatavosim mazas 
krāsojamās grāmatiņas.

Aicinām jauniešus vecumā no 
13 līdz 29 gadiem, kā arī jaunās 
māmiņas, kuras vēlas piedalīties 
projektā „Proti un dari”, pieteik-
ties dienas centrā „Saurieši” vai 
zvanīt pa tālruni 67956786.

Trešdienās un piektdienās ai-
cinām uz nūjošanas nodarbībām 
no plkst. 12.00 līdz 14.00. Nūjas 
nodrošina dienas centrs.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
12. aprīlī plkst. 16.00 floristikas 
nodarbība interesentiem. Vada 
Inguna Knodze.

19. aprīlī plkst. 16.00 pārrunu 
cikls interesentiem „Veselība pašu 
rokās”, vada Māra Ķimeniece.

20. aprīlī plkst. 16.00 floris-
tikas nodarbība interesentiem. 
Vada Inguna Knodze.

22. aprīlī Lielā sestdienas talka.
27. aprīlī plkst. 16.00 floris-

tikas nodarbība interesentiem. 
Vada Inguna Knodze.

29. aprīlī plkst. 15.00 „Dzelte-
nā” ballīte bērniem un jauniešiem.

No 21. marta līdz 27. aprīlim 
dienas centrā Upeslejas skatāma 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas audzēkņu zīmējumu iz-
stāde „Vilki un lapsas”.

Pulciņu un ikdienas nodarbību 
plāns: http://stopini.lv/lv/kultura/
dienas-centrs-upeslejas/pulcini. 

CEKULES DIENAS CENTRĀ
No 4. aprīļa fotoizstāde „Es mīlu 
Stopiņus”.

No 10. līdz 13. aprīlim gatavo-
simies Lieldienām. Apsveikumu, 
Lieldienu dekora gatavošana.

15. aprīlī no plkst. 12.00 „Jaut-
rie starti” bērniem sporta lauku-
mā (norise atkarībā no laika ap-
stākļiem).

16. aprīlī piedalīsimies Lieldie-
nu svinēšanā Līgo parkā – radošas 
nodarbības bērniem.

19. aprīlī plkst. 18.00 attīstoša 
spēle „Brīnumu lauks”. 

22. aprīlī no plkst. 9.00 – Lielā 
talka.

No 25. līdz 28. aprīlim gatavo-
šanās maija svētkiem.

SPORTA PASĀKUMI
29. aprīlī plkst. 10.00 Stopiņu 
peldbaseinā Stopiņu novada at-
klātās sacensības peldēšanā. Atbil-
dīgais: A.Vaičulens.
29. aprīlī plkst. 10.00 Ulbrokas 
sporta kompleksā Stopiņu no-
vada turnīrs telpu futbolā vecu-
ma grupām U6-U8. Atbildīgais: 
A.Vaičulens.

Līgo parka estrādē
Lieldienu pasākums lieliem un  maziem

 „KRĀSAINĀS LIELDIENAS”
Pasākuma ietvaros:

o Koncerts, kurā piedalās Stopiņu novada deju kolektīvi 
 „Luste”, „Stopiņš” un „Ulenbroks”

o Koncertā ar jautrām dziesmām un rotaļām priecēs Liepājas Leļļu teātra aktieri
o Tradicionālās Lieldienu atrakcijas
o Radošās darbnīcas
o Fotostūrīši
o Darbosies kafejnīca

16. aprīlī 
plkst. 
13.00


