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Vienam kokam ir gan daudz zaru, gan lapu – kat-
rā no tām ir mana pateicība jums par labu darbu 
novada labā, par stiprām un laimīgām ģimenēm, 
par vēlēšanos veidot estētisku un skaistu savu dzī-
ves vai darba vietu, par jaunās paaudzes izglītošanu, 
par veiksmīgu uzņēmumu vadīšanu, par to, ka jūs  
esat!

Kā es jūtos šajā pārmaiņu laikā? Ļoti labi, jo ar 
pilnu atbildību varu teikt, ka strādājām no sirds un 

ar cieņu pret ikvienu novada iedzīvotāju un ciemi-
ņu.

Vai jūtaties satraukti, kas būs jaunais saimnieks? Esiet 
droši – jums būs tieši tāds saimnieks, kāds šajā brīdī vis-
vairāk ir vajadzīgs. Priecāšos par jaunā novada vadītāja 
panākumiem un veiksmīgiem risinājumiem novada at-
tīstības jomā, jo man ir svarīgi, lai Stopiņi plaukst.

Patiesā sirsnībā un pateicībā,
Jānis Pumpurs

Pateicība Stopiņu novada 
iedzīvotājiem
Cik ātri steidzas laiks... vai arī jums reizēm ir sajūta, ka straujais laiks steidzina ar lielāku jaudu? 
Man palikušas vien dažas dienas novada saimnieka amatā un viens ļoti svarīgs darbs – Patei-
cības koka stādīšana. Savos darba gados esmu izteicis pateicības ļoti daudziem sava novada 
ļaudīm, bet tik ļoti gribas, lai Pateicības koks zaļo un dod spēku katram novada iedzīvotājam 
pateicībā par man doto iespēju vadīt un īstenot novadnieku sapņus 7 gadus kā priekšsēdētā-
ja vietniekam un 16 gadus kā priekšsēdētājam. Tā bija liela uzdrīkstēšanās un ticība man kā 
vadītājam, ka novads attīstīsies, plauks, būs pievilcīga vieta, kur dzīvot jaunām ģimenēm, kur 
veidot jaunus uzņēmumus un skaisti dzīvot ikvienam, lai nebūtu jādomā par citu dzīvesvietu.

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Stopiņu novadā

Turpinājums 2. lpp.

Šā gada 3. jūnijā norisinājās 
pašvaldību vēlēšanas. Bal-
su skaitīšana ir beigusies, un 
kļuvuši zināmi provizoriskie 
vēlēšanu rezultāti, kā arī kuri 
būs jaunievēlētās domes de-
putāti. 

Pamatojoties uz Republikas pil-
sētas domes un novada domes 
vēlēšanu likuma 44. pantu, Sto-
piņu novada vēlēšanu komisija 
nolēma: apstiprināt 2017. gada  
3. jūnija vēlēšanu rezultātus un 
noteikt, ka Stopiņu novada domē 
ir ievēlēti (pakārtojot iegūto bal-
su skaita secībā):

1 Vita Paulāne Latvijas Reģionu Apvienība, Partija 
„VIENOTĪBA” 2399

2 Ainārs Vaičulens Latvijas Reģionu Apvienība, Partija 
„VIENOTĪBA” 1832

3 Iveta Vīksne Latvijas Reģionu Apvienība, Partija 
„VIENOTĪBA” 1821

4 Atis Senkāns Latvijas Reģionu Apvienība, Partija 
„VIENOTĪBA” 1770

5 Daiga Brigmane Latvijas Reģionu Apvienība, Partija 
„VIENOTĪBA” 1754

6 Jānis Leimans Latvijas Reģionu Apvienība, Partija 
„VIENOTĪBA” 1738

7 Lelde Sturme Latvijas Reģionu Apvienība, Partija 
„VIENOTĪBA” 1733

8 Normunds Balabka Latvijas Reģionu Apvienība, Partija 
„VIENOTĪBA” 1730

9 Viktors Jakovļevs „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 964
10 Sergejs Masļakovs „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 843
11 Larisa Šefere „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 835
12 Sergejs Galajevs „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 833

13 Ritvars Ziedonis Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 578

14 Aldis Grunde Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 521

15 Guntis Kampe „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 389

N.p.k. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums Balsu skaits N.p.k. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums Balsu skaits
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Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Stopiņu novadā

Par Latvijas 
čempionvienību 
dāmām devīto reizi 
kļuvusi Stopiņu novada 
handbola komanda
Par 2017. gada Latvijas čempionvienību dāmām kļuvusi Stopi-
ņu novada handbola komanda, kas svētdien, 21. maijā, izšķiro-
šajā finālsērijas spēlē ar 25:24 pārspēja „REIR Dobeli” un sērijā 
līdz divām uzvarām triumfēja ar rezultātu 2:1. Bronzas medaļas 
izcīnīja „Latgols” komanda.

Mūsu komandai šis jau ir devītais čempionu tituls.  Sākotnēji startē-
jot ar komandas nosaukumu „Ulbroka”, čempionu tituls izcīnīts 1999., 
2000. un 2001. gadā; startējot ar komandas nosaukumu „Stopiņi 
NHK”, čempionu tituls izcīnīts: 2006., 2011., 2012., 2014., 2016. un 
2017. gadā!

Apsveicam sieviešu handbola komandu „Stopiņu NHK”, trenerus 
Gintu Ozoliņu un Jāni Valeiko ar spožo čempionāta noslēgumu!

Stopiņu novada dome,
Ulbrokas sporta komplekss
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Kandidātu saraksti Derīgās zīmes* Deputāti
Latvijas Reģionu Apvienība, Partija „VIENOTĪBA” 1659 (49,80%) 8 
„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 277 (8,32%) 1 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 487 (14,62%) 2 
„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 742 (22,28%) 4 
Eiroskeptiķu Rīcības partija 114 (3,42%) 0

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Stopiņu novads

Vārds, uzvārds Saraksts Nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas 

Nr.
Vita Paulāne Latvijas Reģionu Apvienība, Partija „VIENOTĪBA” 1 843 103 2399 1
Ainārs Vaičulens Latvijas Reģionu Apvienība, Partija „VIENOTĪBA” 5 269 96 1832 2
Iveta Vīksne Latvijas Reģionu Apvienība, Partija „VIENOTĪBA” 8 269 107 1821 3
Atis Senkāns Latvijas Reģionu Apvienība, Partija „VIENOTĪBA” 4 228 117 1770 4
Daiga Brigmane Latvijas Reģionu Apvienība, Partija „VIENOTĪBA” 3 233 138 1754 5
Jānis Leimans Latvijas Reģionu Apvienība, Partija „VIENOTĪBA” 2 261 182 1738 6
Lelde Sturme Latvijas Reģionu Apvienība, Partija „VIENOTĪBA” 6 183 109 1733 7
Normunds Balabka Latvijas Reģionu Apvienība, Partija „VIENOTĪBA” 15 229 158 1730 8
Viktors Jakovļevs „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 1 250 28 964 1
Sergejs Masļakovs „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 4 122 21 843 2
Larisa Šefere „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 2 117 24 835 3
Sergejs Galajevs „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 9 113 22 833 4
Ritvars Ziedonis Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 7 119 28 578 1
Aldis Grunde Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 1 94 60 521 2
Guntis Kampe „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 1 128 16 389 1

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Stopiņu novadā

Sākums 1. lpp.

Vēlētāju sarakstos sākotnēji re-
ģistrēti 6667 balsstiesīgie iedzī-
votāji, līdz vēlēšanu dienai no 
sarakstiem izslēgtas 14 personas, 
līdz ar to balsstiesīgo vēlētāju 
kopskaits novadā ir 6653, balso-
šanā piedalījās 3336 vēlētāji, t. i., 
50,26 % no vēlētāju kopskaita. 

Vēlēšanu iecirkņos iepriekšē-
jās balsošanas dienās nobalsojuši 
630 vēlētāji, vēlēšanu dienā ie-
cirkņos – 2678 vēlētāji, savukārt 
28 vēlētāji balsoja savā atraša-
nās vietā. Atverot vēlēšanu kas-
tes visos iecirkņos, tajās atradās  
3331 derīgas vēlēšanu aploksnes.

Atverot aploksnes, vēlēšanu 
iecirkņu komisijas konstatēja, ka 
41 aploksnē ieliktas vairākas vēlē-
šanu zīmes, 8 aploksnes ir tukšas, 
saplēstas vēlēšanu zīmes bija 3,  
citu vēlēšanu apgabala zīmes ap-
loksnēs ievietotas netika. Līdz ar 
to par derīgām atzītas 3279 vēlē-
šanu zīmes.
Stopiņu novada Vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja
E. Rozenbaha-Kalniņa

Informācija no Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas: http://pv2017.cvk.lv/ElectedCandidates.
Stopiņu novads

Balsstiesīgie: 6637    Nobalsojušie: 3336 (50,26%) 
Derīgās aploksnes: 3331 (50,19%)            Derīgās zīmes: 3279 (98,44%)
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Pieteikumus varēja iesniegt 
no aprīļa vidus līdz 19. mai-
jam (ieskaitot).

Ar darbu tiek nodrošināti bērni un 
jaunieši vecumā no pilniem 13 līdz 
18 gadiem, kuri mācās vispārizglī-
tojošās skolās, klātienē, un kuru 
dzīves vieta uz 01.01.2017. ir dek-

larēta Stopiņu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

Šogad bērni strādās pašvaldī-
bas iestādēs: Upesleju internātpa-
matskolā-rehabilitācijas centrā, 
PII „Pienenīte”, Ulbrokas biblio-
tēkā, Ulbrokas vidusskolā, Ulbro-
kas sporta kompleksā, Ulbrokas 
kultūras namā un Sauriešu ciema 

teritorijā, kā arī pie sadarbības part-
neriem – uzņēmējiem SIA „Getliņi 
EKO” un SIA „Kurši”.

Stundas tarifa likme ir noteik-
ta 2,60 EUR stundā. Darba algu 
izmaksās no Stopiņu novada paš-
valdības pamatbudžeta. Bērniem 
no 13 līdz 18 gadiem darba de-
vējs apņemas nodrošināt darbu 

4 darba stundām dienā. Darbs 
tiks nodrošināts sekojošos laika 
periodos – no 2017. gada 1. jūni-
ja līdz 30. jūnijam (ieskaitot), no 
1. jūlija līdz 29. jūlijam (ieskaitot) 
un no 1. augusta līdz 31. augus-
tam (ieskaitot). Līgums tiks slēgts 
tikai uz vienu no minētajiem lai-
ka periodiem. 

Darbu veikšana notiks darba 
vadītāja vadībā un uzraudzībā.

Iespēju bērniem un jaunie-
šiem strādāt vasarā Stopiņu no-
vada pašvaldība īsteno jau kopš  
2004. gada.

Informāciju sagatavoja
I. Skrastiņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Darbam vasarā Stopiņu novada pašvaldībā pieteikušies 139 bērni

Par detālplānojuma 
projekta īpašumam 

Cidoniju iela 47, Dreiliņos, 
Stopiņu novadā, 

publisko apspriešanu. 
Stopiņu novada dome 
17.05.2017. sēdē (protokols  
Nr. 98) pieņēma lēmumu nodot 
detālplānojuma „Saulīši” (1. z. 
g.), Dreiliņi, Stopiņu novads, 
izmaiņu projektu nekustama-
jam īpašumam Cidoniju iela 47,  
Dreiliņi, Stopiņu novads (ze-
mes vienības kadastra apz. 
80960021207), publiskajai ap-
spriešanai un institūciju atzinu-
mu saņemšanai. 

Detālplānojuma publiskā ap-
spriešana: no 2017. gada 1. jū-
nija līdz 2017. gada 29. jūnijam. 

Sabiedriskās apspriešanas 
sapulce: 2017. gada 19. jūnijā 
plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras 
namā, Institūta ielā 1A, Ulbro-
kā, Stopiņu novadā. 

Ar detālplānojuma materiāliem no 1. jūnija varēs iepazīties tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopi-
ni.lv, izdrukas veidā var iepazīties Stopiņu novada domes telpās (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads).

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., 
LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

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

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Livland group”, Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@
livland.lv, tālr. Nr. 29738962.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam 
īpašumam „Jaunsaulieši”, Dzidriņas, Stopiņu novads 

(īpašuma kadastra Nr. 80960040408) 
Stopiņu novada dome 17.05.2017 sēdē pieņēma lēmumu, proto-
kols Nr. 98, punkts 2.1.5, par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
īpašumam „Jaunsaulieši”. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes vienības plā-
noto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības 
sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, 
t.  sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai 
jaunveidojamām zemes vienībām no pašvaldības ielas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja: īpašuma „Jaunsaulieši” 
īpašniece. 

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

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrā-
dei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ul-
broka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) 
līdz 2017. gada 30. jūnijam.

IZSOLE
Stopiņu  novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli kustamo mantu – automašīnu „FORD TRANSIT CONNECT”, 
valsts reģistrācijas Nr. HD7159. Nosacītā cena ir 700,00 EUR 
(septiņi simti eiro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles 
solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi). Nodrošinājuma 
nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t. i., 70,00 EUR, 
kas jāieskaita Stopiņu novada domes kontā.

Izsole notiks 2017. gada 11. jūlijā plkst. 11.30 Stopiņu novada 
domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

Kustamās mantas raksturojums: 1. reģistrācijas gads – 2008. g., 
bez tehniskās apskates noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) – 
195 129 km, motora tips – dīzeļdzinējs, atrašanās vieta – Institūta 
iela 1A, Ulbroka, Stopiņu  novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stopini.
lv vai Institūta ielā 1A, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 
11.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no 
plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 18.00. 

Informāciju par pārdodamo kustamo mantu var saņemt pie 
Aināra Bērča, tālr. 67910157.

IZSOLE
Stopiņu novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai:

1. 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadas-
tra numurs 0100 071 0076, kas stāv no zemes gabala domājamām daļām un ēkas domājamām daļām, 
lietošanā dzīvoklis Nr. 4. Izsole notiks 2017. gada 11. jūlijā plkst. 10.30 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Sto-
piņu novadā. 

Pirmpirkuma tiesības izmantojamas izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.
Izsoles sākumcena 9000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, reģis-

trācijas maksa 10,00 EUR.
2. Trešajā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Getliņi-2”, reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāl-

daļas, par piederošās kustamās mantas vērtību 24 500,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no 
izsoles sākumcenas. Izsoles solis 500,00 EUR, reģistrācijas maksa 30,00 EUR. 

Izsole notiks 2017. gada 11. jūlijā plkst. 11.00 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu novada domes (reģistrācijas Nr. 

90000067986) AS „Seb banka” kontā LV79UNLA0033300130908.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stopini.lv vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā –  

pirmdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 
16.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

Fiksētajie pārkāpumi maijā
• Maijā pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 168 notikumiem. 
• Sastādīti 49 administratīvo pārkāpumu protokoli.
•Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 6 administratīvo 
pārkāpumu protokoli-lēmumi.
• Izskatīti 13 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 7 personas alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
• Aizturēta un nodota Valsts policijai 1 meklēšanā esoša persona.

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

Informē pašvaldības policija
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Atbilstoši spēkā esošajam Stopiņu novada teritorijas plānojumam 
(apstiprinātam ar  2016. gada 30. novembra Stopiņu novada do-
mes lēmumu, protokols Nr. 87) ir mainītas ciemu robežas – robeža 
starp Ulbroku un Vālodzēm noteikta pa Piķurgas vidu. 

Atbilstoši noteiktajām ciemu robežām ar Stopiņu novada domes 
22.03.2017. lēmumu, protokols Nr. 95, punkts 2.1.5., ir precizētas ad-
reses – ielu piesaiste ciemam.

Bijusī  adrese
Apstiprinātā adrese atbilstoši Stopiņu 
novada teritorijas plānojumā 
noteiktajām ciemu robežām 

Apiņu iela, Vālodzes, Stopiņu nov. Apiņu iela, Ulbroka, Stopiņu nov.
Ievu iela, Vālodzes, Stopiņu nov. Ievu iela, Ulbroka, Stopiņu nov.
Kalmju iela, Vālodzes, Stopiņu nov. Kalmju iela, Ulbroka, Stopiņu nov.
Līdaciņu iela, Vālodzes, Stopiņu nov. Līdaciņu iela, Ulbroka, Stopiņu nov.
Meiju iela, Vālodzes, Stopiņu nov. Meiju iela, Ulbroka, Stopiņu nov.
Riekstu iela, Vālodzes, Stopiņu nov. Riekstu iela, Ulbroka, Stopiņu nov.
Vāveru iela, Vālodzes, Stopiņu nov. Vāveru iela, Ulbroka, Stopiņu nov.
Līgo  iela, Vālodzes, Stopiņu nov. Līgo  iela, Ulbroka, Stopiņu nov.

Stopiņu novada domes 22.03.2017. sēdes protokols Nr. 95:
http://www.stopini.lv/media/Domes_sezu_protokoli/PROTO-

KOLS_95_22032017.pdf.
Stopiņu novada teritorijas plānojums un apbūves noteikumi:
http://www.stopini.lv/lv/attistiba/attistibas-planosanas-dokumenti-un-
normativie-akti/stopinu-novada-teritorijas-planojums-no-2017-gada.

Par ciemu robežu un adresācijas 
maiņu ielām Vālodzēs

VARAM un Latvijas Nacionālā 
bibliotēka aicina ikvienu Lat-
vijas iedzīvotāju piedalīties 
kopīgas dāvanas gatavošanā 
Latvijai „Ainavu dārgumi”!

Mūsu kopdarba rezultātā 2018. ga- 
dā tiks izveidota elektroniska Lat-
vijas ainavu dārgumu krātuve „Lat-
vijas ainavu dārgumi vakar, šodien, 

rīt”, kurā tiks iekļautas sabiedrības 
vērtējumā nozīmīgas ainavas ar 
īpašu vēstījumu par Latvijas un tās 
reģionu dabu un vēsturi, kas jāsa-
glabā nākamajām paaudzēm.

Ainavu dārgumu krātuve taps 
vairākos posmos. 
Plašāka informācija: 
http://www.ainavudargumi.lv/
page.php?aboutproject.

Elektroniskas Latvijas ainavu dārgumu 
krātuves veidošanā aicina piedalīties ikvienu 

Iepirkumu komisijas ziņojums
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Atis Senkāns ziņo par iepirkumu komisijas izvērtētajiem iepirku
miem:
KONSTATĒTS:
Stopiņu novada domes „Iepirkumu komisijas NOLIKUMA” (apstiprināts Stopiņu novada domes 26.06.2013. 
sēdē (protokols Nr. 3, 11. p.), ar grozījumiem 25.02.2015. sēdē (protokols Nr. 44, 7. p.)) 4.13. punkts nosaka, 
ka komisija sniedz informāciju domei par iepirkumu procedūru rezultātiem, kuru līgumcena ir vienāda vai 
lielāka par EUR 20 000. 
1. Iepirkuma procedūra „Pašvaldības autoceļa Kļavu ielas, Stopiņu novadā atjaunošana” BūvNIECī-
BAS I KārTA, identifikācijas Nr. SND 2017/9
Iepirkumā tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi:

Nr. p. k. Juridiskās pers. nosaukums, reģ. Nr. Piedāvātā cena EUR bez PVN 

AS „A.C.B.”, reģ. Nr. 40003095713 200 834,67

CBF SIA „BINDERS”, reģ. Nr. 40003164644 227 615,26

SIA „Ceļinieks 01”, reģ. Nr. 44103022572 252 853,44
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2017. gada 23. maijā nolēma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Pašvaldības autoceļa Kļavu ielas, Stopiņu novadā at
jaunošana” BūvNIECīBAS I KārTA, identifikācijas Nr. SND 2017/9, piešķirt un par uzvarētāju atzīt 
AS „A.C.B.”, reģ. Nr. 40003095713, ar piedāvāto līgumcenu EUr 200 834,67 bez PvN.
Pamatojums: AS „A.C.B.”, reģ. Nr. 40003095713, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam ir visze-
mākā cena. Pretendentam AS „A.C.B.”, reģ. Nr. 40003095713, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma  
42. panta izslēgšanas nosacījumi.
2. Iepirkuma procedūra „Ikgadējo remonta darbu veikšana PII „Pienenīte” vajadzībām”, identifikāci
jas Nr. SND 2017/13
Iepirkumā tika iesniegti 6 (seši) piedāvājumi:
Nr. p. k. Juridiskās pers. nosaukums, reģ. Nr. Piedāvātā cena EUR bez PVN 

SIA „BK MĀJA”, 
reģ. Nr. 40103281790 45 333,33

SIA „CORVID Būve”, 
reģ. Nr. 40103485560 22 944,91

SIA „Energy Expert”, 
reģ. Nr. 40103496920 29 977,17

PS „VAAB”, 
reģ. Nr. 40103874946 22 925,13

SIA „SALTEM”, 
reģ. Nr. 40103231138 29 327,99

Apvienība SIA „UL Nami”, 
reģ. Nr. 40003589035, un SIA „MT sēta”, reģ. 

Nr. 40103763392
21 706,32

2017. gada 26. maijā Iepirkumu komisija ir saņēmusi apvienības SIA „UL nami” un SIA „MT sēta” pārstāv-
ja SIA „UL nami” iesniegumu, kurā tiek norādīts, ka pretendents atsakās no dalības iepirkumā Nr. SND 
2017/13. 
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2017. gada 26. maijā nolēma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Ikgadējo remonta darbu veikšana PII „Pienenīte” 
vajadzībām”, identifikācijas Nr. SND 2017/13, piešķirt un par uzvarētāju atzīt PS „vAAB”, reģ. Nr. 
40103874946, ar piedāvāto līgumcenu EUr 22 925,13 bez PvN.
Pamatojums: PS „VAAB”, reģ. Nr. 40103874946, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam ir viszemākā 
cena. Pretendentam PS „VAAB”, reģ. Nr. 40103874946, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9. panta 
izslēgšanas nosacījumi.

Stopiņu novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus sekot līdzi 
noslēgtajiem zemes nomas lī-
guma termiņiem.

Ja zemes nomas līguma termiņš 
ir beidzies, Stopiņu novada paš-
valdībā jāiesniedz iesniegums 
par zemes nomas līguma paga-
rināšanu. Gadījumā, ja līgums 
netiek pagarināts vai zemes no
mas līgums nav noslēgts vispār, 
mazdārziņš pēc 01.07.2017. var 
tikt nodots nomā citai personai 
vai izmantots citām pašvaldības 
vajadzībām.
Jautājumu gadījumā sazināties ar 
Stopiņu novada domes būvvaldes 
zemes ierīkotāju Noru Puķīti-Ba-
bāni, tālr. 67910546, mob. tālr. 
20170876.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Stopiņu novada dome 2017. gada 17. maija sēdē ir pieņēmusi lēmumu 
(protokols Nr. 98) par detālplānojuma īpašumiem Austrumu iela 2 (īpašuma 
kadastra Nr. 80960031368, zemes vienības kadastra apz. 80960031366) un 
Radiostacijas iela 22 (īpašuma kadastra Nr. 80960030073, zemes vienības 
kadastra apz. 80960031365) apstiprināšanu.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada domē 
(5. kab. Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads), pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.stopini.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Stopiņu novada dome 2017. gada 17. maija sēdē ir pieņēmusi lēmumu 
(protokols Nr. 98) par detālplānojuma īpašumam „Jaundravnieki”, Rumbula 
(kadastra Nr. 80960070044), apstiprināšanu.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada domē 
(5. kab. Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads), pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.stopini.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Informācija 
mazdārziņu 
lietotājiem 
Stopiņu novada 
pašvaldībā

Paziņojums par izmaiņām darba uzdevumā detālplānojuma iz
maiņu izstrādei īpašumam „Mākonīši”, Dreiliņi, Stopiņu novads
Stopiņu novada dome 31.05.2017 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr. 100, 
par izmaiņām 13.04.2016. apstiprinātajā darba uzdevumā detālplānojuma 
īpašumam „Mākonīši”, Dreiliņi, Stopiņu novads, (apstiprināta ar Stopiņu 
novada domes 31.10.2007. lēmumu, protokols Nr. 69, saistošo noteikumu 
Nr. 49/dp) izmaiņu izstrādei.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt un noteikt zemes vienību plā-
noto (atļauto) izmantošanu, nepieciešamo inženiertehniskās apgādes tīklu 
izvietojumu, plānoto zemes vienību robežas. Detālplānojuma izmaiņu teri-
torija: plānotās zemes vienības Nr. 1., 2., 4.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašuma „Mākonīši” īpašnieks SIA 
„Latectus”. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: pla-
notajs@stopini.lv), detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”. 

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

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Dambja 
ielas pārbūvei Līčos

Pamatojoties uz Stopiņu novada domes 06.06.2017. būvvaldes sēdes lēmu-
mu, no 08.06.2017. līdz 21.06.2017. notiek publiskā apspriešana par plānoto 
koku ciršanu projekta “Dambja ielas Līčos pārbūve” ietvaros. 

Publiskā apspriešana notiks no 08.06.2017.-21.06.2017. Informācija par 
projekta realizācijas vajadzībām nocērtamiem kokiem no 08.06.2017. tiks 
ievietota Stopiņu novada domes tīmekļa vietnē www.stopini.lv, izdrukas vei-
dā ar informāciju varēs iepazīties Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 
1A, Ulbroka, Stopiņu novadā.

Priekšlikumus rakstiskā veidā var iesniegt līdz 21.06.2017. Stopiņu nova-
da domē, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, 
elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “TOMUS”, reģ.nr. 40003993674, adrese 
Rīga, Lubānas iela 125A - 17, LV-1021.

Kontaktpersona: Stopiņu novada būvvaldes zemes ierīkotāja Nora Puķīte-
Babāne, tālr. 67910546, mob.tālr. 20170876, epasts: nora.pukite@stopini.lv.



60 darbības gadu jubilejas izstā-
de, kad Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Vita Pau-
lāne uzrunāja mani un studijas 
rokdarbnieces ar aicinājumu vei-
dot Stopiņu novada tautastērpu kā 
dāvanu novada 130 gadu jubilejai 
un savos tautas tērpos sagaidīt 
Latvijas simto dzimšanas dienu.

Sāku pētniecības darbu par Rī-
gas un Vidzemes tērpu raksturīgā-
kajām iezīmēm un siluetiem.

Doma bija darināt novada ie-
dzīvotāju izprastu un atbalstītu 
brunču audumu krāsu gammu. 
Kā pamata uzstādījums bija zilās 
karoga krāsas klātbūtne brunču 
krāsu salikumā. Studijas dalībnie-
ces, Stopiņu novada iedzīvotājas, 
veidoja brunču krāsu kompozī-
cijas. Ar „Tēvzemītes” un novada 
mājas lapas starpniecību tika veik-
ta iedzīvotāju aptauja par tīkamā-
ko krāsu salikumu.

Vairākumam iedzīvotāju patika 
Ingas Putānes piedāvātā kompozīci-
ja, kurā atspoguļojas Stopiņu novada 
mežu zilo vizbuļu, rudzupuķu, zie-
došo pieneņu pļavu, piemājas rožu 
rozīguma un Ulbrokas ezermalas 
pļavu zaļoksnuma krāsu prieks. Un 
pāri visam saules mirdzums.

Lakatā, tāpat kā brunču audumā, 
tika ievērotas vēsturiski izveidoju-
šās tērpu komplektēšanas un val-
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Viss Stopiņu novadā notiek likum-
sakarīgi un vēsturiski pamatoti. Arī 
novadnieka,  tēlnieka Ulda Sterģa 
dzimta šeit dzīvo jau daudzās pa-
audzēs. Viņa akmeņos dižojas lat-
vju rakstu zīmes. Līgo parku rotā 
akmenī iekaltās Ausekļa zīmes. 
Rīta zvaigzne, kura pavada un sar-
gā cilvēku visā viņa mūža garumā. 
Un tieši Ulda Sterģa sapnis un ideja 
bija veidot Stopiņu novada tautas-
tērpu. Jau tālajos deviņdesmitajos 
gados, kad tolaik jaunajā Ulbro-
kas visdusskolā norisinājās Rakstu 
dienas, Ulda Sterģa aicināta tau-
tastērpu zinātāja un Rīgas Lietiš-
ķās mākslas vidusskolas skolotāja 
Maruta Grasmane Ulbrokas vidus-
skolas bērnus iepazīstināja ar dažā-
du Latvijas novadu tautastērpiem. 
Rakstu dienās skatītājus priecēja 
Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Ulbroka” ornamentiem grezno-

tie spilveni un segu raksti, skolas 
bērnu aušanas pulciņā darinātās 
austās tekstījas. Jau toreiz sarunā ar 
Uldi Sterģi ieklausījos viņa vārdos 
par nepieciešamību veidot Stopiņa 
novada tautastērpu. Sapratu, ka, ti-
kai kopā virzot šo ieceri, spēsim to 
realizēt.

Kā pirmā piederības zīme nova-
dam tika radīts karogs, kuram uz 
zila fona rotājās zelta zvaigznes. 
Toreiz, darinot Stopiņu novada 
karogu, iztēlojos, kā zilos karoga 
krāsu tērpos ar košu ziedošu pļa-
vu krāsainību lakatos un brunčos 
Stopiņu novada ļaudis dziedā-
dami un dejodami zem novada 
karoga dosies Dziesmu un deju 
svētku krāšņajā gājienā. Viņi būs 
lepni, jo būs tērpti īpašajos sava 
novada tautastērpos.

Bija 2016. gada pavasaris, Baltā 
galdauta svētki, TLMS „Ulbroka” 

Stopiņu novada piederības 
zīme – tautastērps

Stopiņu pagasts jau kopš 1887. gada bija Vidzemes guberņas 
sastāvdaļa. Tajā vienmēr ir dzīvojuši gudri un cienījami ļaudis, 
piemēram, sākotnēji ārsts un astrologs Vroclavs Zahārijs Stopijs, 
no kura uzvārda cēlies Stopiņu novada vietvārds. Pēc K.  Broces 
zīmētā Z. Stopija dzimtas ģerboņa zīmējuma 1996. gadā izvei-
dots Stopiņu novada ģerbonis, un 1997. gadā iesvētīts pagasta 
karogs. Šeit dzīvojis arī Rīgas rātskungs Melhiors Dreilings. Tā ra-
dies vietvārds Dreiliņi. Pēc poļu kanclera un Rīgas birģermeistara 
Henrika Ulenbroka dzimtas pārnākšanas uz Stopiņu novadu un 
muižas izveidošanas radies vietvārds Ulbroka.

Attēlā pa kreisi sievas tērps ar lakatu. 
Vīra tērps ar garo mēteli, jostu un zābakiem.

Tautastērpa idejas autors, tēlnieks Uldis Sterģis.

Tekstilmāksliniece, TLMS „Ulbroka” vadītāja Ārija Vītoliņa,
dalībnieces Zenta Berga, Baiba Kurzemniece, Inga Putāne.
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Stopiņu novada piederības 
zīme – tautastērps

kāšanas tradīcijas. Vidzemē tērpus 
rotāja baltās vai baltās villaines ar 
krāsaini rotātiem galiem. Bet Rīgā 
valkāja zilus, zaļus vai uz cita tumša 
fona krāšņām ziedu kompozīcijām 
rotātus lielos plecu lakatus. Ņemot 
vērā šos priekšnosacījumus un to, 

ka mūsu novads robežojas ar Rīgu, 
izvēlējos nevis villaini, bet lakatu. 
Lai tērps skanētu vienotā krāsu 
gammā, veidoju brunču audumam 
radniecīgu lakata krāsu salikumu 
un kompozīciju. Tieši lakatu ar 
savu krāsainību izvēlējos kā galveno 

tērpa sastāvdaļu, kas kā grezna un 
krāsaina rota ieskanas uz tumši zilās 
jakas un zili strīpaino brunču fona. 
Ievērojot Vidzemes tradīcijas, sievas 
galvu rotā baltā sievas aubīte.

Sievai jaciņa ar ielocītēm aizmu-
gurē un tāda pat vestīte. Vestītei 

sarkans vai pēc katra izvēles ma-
liņas kantējums kādā no brunču 
strīpu krāsām. Zem jaciņas vai 
vestes balts krekls ar kakla daļas ie-
griezumu un ar nelielu baltu caurās 
vīles rotājumu apkalītei. Piedurkņu 
gali saņemti ar aprocīti. Krekls sa-

sprausts ar vienu nelielu Vidzemes 
saktiņu, kurai ir mazs, vienkāršs 
ģeometrisks rotājums.

Kājās gan sievai, gan meitai ir 
baltas diegu zeķes un melnas kur-
pītes uz neliela papēdīša ar pārlie-
kamu siksniņu. Vasarai zeķes adī-
tas no kokvilnas, bet ziemai – no 
vilnas diega.

Ir padomāts arī par meitas tēr-
pu. Meitas galvu rotās vainadziņš 
vai pēc izvēles sarkana matu len-
te. Meitai balta blūze, uz pleciem 
lakats, brunči un josta ar koši 
dzeltenu Ausekļa rakstu uz tumši 
zaļa fona. Pēc nepieciešamības, at-
bilstoši gadalaikam un pasākuma 
svinīgumam, pie brunčiem velk 
vesti vai jaku.

Valkājot un komplektējot tau-
tastērpu atbilstoši gadalaikam, 
būtu jāatceras, ka, sievai un meitai 
velkot jaku vai vesti virs brunčiem, 
jostu nav ieteicams siet. Jostu sien, 
ja velk tikai blūzi un brunčus.

Vīru tērps sastāv no smalki strī-
painas vestes, kura darināta tādās 
pat krāsas strīpās kā sievas brun-
ču audums, tikai strīpu salikums 
ir uz pusi smalkāks. Virs vestes ir 
tumši zili pusgarie svārki. Atbil-
stoši gadalaikam virs pusgarajiem 
svārkiem tiek vilkti garie svārki. 
Tie ir pelēki un sajozti ar jostu, 
kuras galus rotā Ausekļa orna-
ments. Josta, tāpat kā sievu josta, 
ir ar dzeltenu rakstu uz tumši zaļa  
fona.

Krekls zem vestes vīriem ar 
nelielu kakla daļas iegriezumu, 
balts un bez rotājumiem un pie-
durkņu gali saņemti ar aproci. 
Krekla aizdare ar vienu Vidzemes 
saktu, kura var būt ar nelielu ģeo-
metrisku rotājumu vai bez tā.

Vīriem ikdienas gaitās piedāvā-
jam rakstainas, arī ar Ausekļa or-
namentu rotātas īsās zeķes. Svētkos 
var valkāt arī vienkrāsainas vai bal-
tas zeķes.

Kājās ieteicams vikt kurpes vai 
puszābakus. Galvā vīriem cilindr-
veidīga cepure vai ratenīca, kā to 
dēvēja Vidzemē.

Vasarā pēc katra iespējām un 
vēlmēm aiz jostas vīri var aizlikt 
rakstainu cimdu pāri kā rotājumu. 
Agrākos laikos vasarā vīri dižojās 
ar savu sievu adītajiem rakstaina-
jiem cimdiem. Ziemā šos cimdus 
valkā, velkot garo pelēko mēteli. 

Lai katram Stopiņu novada ie-
dzīvotājiem izdodas darināt savu 
tautastērpu! Valkāsim tautastēr-
pu gan ģimenes svētkos, gan Līgo 
dienā, gan godos ejot! Dziesmu 
un deju svētkos lepni soļosim zem 
sava Stopiņu novada karoga! Bū-
sim vienoti svētkos un ikdienā!

Sirsnīgs paldies Stopiņu nova-
da domes priekšsēdētājam Jānim 
Pumpuram un viņa vietniecei Vi-
tai Paulānei par ierosinājumu vei-
dot un atbalstu, veidojot Stopiņu 
novada tautastērpu!

Ārija Vītoliņa, 
Tautas lietišķās mākslas studijas 

„Ulbroka” vadītāja un Gaismas 
internātskolas skolotāja 

Sievas tērps ar vesti. Vīra tērps ar pusgarajiem svārkiem, vesti un zeķēm. Meitas tērps ar sarkano matu lenti.

Sievas tērps ar jaku. Vīra tērps ar garo mēteli un zābakiem. Meitas tērps ar vainadziņu.
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Noslēgušies Daktermuižas 
ielas, Upeslejās, Stopiņu no-
vadā, pārbūves I kārtas dar-
bi. Izbūvēts asfalta segums 
ielai, lietus notekūdeņu ka-
nalizācijas sistēma, uzstā-
dīti iztrūkstošie apgaismes 
stabi. Darbi notika no 2016. 
gada oktobra līdz 2017. ga- 
da jūnijam. Darbus veica SIA 
„V SERVICE”,  līguma sum-
ma 168 469,54 EUR bez PVN.

Noslēgušies teritorijas pārbūves 
darbi Ulbrokā, Institūta ielā 19. 
Darbu veikšanas laikā pārbūvēta 
iekšpagalma teritorija, atjaunots 
asfalta betona segums brauktu-
vēm un autostāvvietām, nobruģē-
tas gājēju ietves, izbūvēts apgais-
mojums, lietus notekūdeņu kana-
lizācija un atkritumu konteineru 
laukums. Darbi veikti no 2017. ga- 
da marta līdz maijam. Darbus vei-
ca SIA „Autoceļi”, līguma summa 
53 877,17 EUR bez PVN.

Maijā uzsākti teritorijas pār
būves darbi Ulbrokā pie mājām 
no Institūta ielas 4 līdz Institūta  

ielai 14. Tiks izbūvētas jaunas 
brauktuves, autostāvvietas, gājēju 
ietves, lietus notekūdeņu kanali-
zācija un apgaismojums. Darbus 
veiks SIA „ASFABALT”, līguma ko-
pējā summa ir 54 958,76 EUR bez 
PVN. Darbu plānotais pabeigšanas 
termiņš ir 30. jūnijs. Ar projekta 
materiāliem var iepazīties Stopiņu 
novada domē pie izpilddirektora.

Turpinās Kaudzīšu, Bitenie
ku un Getliņu ielu posmu re

konstrukcijas darbi Stopiņu 
novada rumbulā. Jūnijā plānota 
asfalta seguma klāšana Kaudzīšu 
ielā. Būvdarbus plānots pabeigt 
2017. gada jūlijā. Darbus veic 
SIA „BINDERS”, līguma summa 
2 298 027,17 EUR bez PVN.

2017. gada 23. maijā tika pa-
ziņoti iepirkuma procedūras 
rezultāti par Kļavu ielas atjau
nošanu. Iepirkuma procedūrā 
tika saņemti trīs piedāvājumi, no 

kuriem līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas pretendentam, kurš ie-
sniedzis piedāvājumu ar zemāko 
cenu, – AS „A.C.B.”, piedāvātā 
līgumcena 200 834,67 EUR bez 
PVN.  Līdz 5. jūnijam (ieskaitot) 
norit likumā noteiktais pārsūdzī-
bas periods. Pēc šī perioda bei-
gām un ja nebūs saņemti nekādi 
iesniegumi, pašvaldība uzsāks 
līguma saskaņošanu ar izvēlēto 
pretendentu. Pēc līguma noslēg-

šanas un būvatļaujas saņemšanas 
tiks uzsākti Kļavu ielas atjauno-
šanas būvdarbu 1. kārtas darbi.

Aprīlī vAS „Latvijas valsts 
ceļi” uzsāka būvdarbus reģionālā 
autoceļa Ulbroka–Ogre (P5) sā
kumposmā Ulbrokas teritorijā – 
no rotācijas apļa līdz krustoju
mam ar Cepļa ielu (0,36.–1,90. 
km). Būvdarbu ietvaros tiks veik-
ta seguma reciklēšana, šķembu 
pamata pastiprināšana un trīs 
jaunu asfalta kārtu uzklāšana. 
Pārbūvēs autobusu pieturvietas 
un apgaismojumu, atjaunos ietvi 
ceļa kreisajā pusē un izbūvēs no 
jauna labajā. Satiksme krustoju-
mos ar Acones un Peldu ielu pēc 
pārbūves tiks regulēta ar luksofo-
riem.  Būvdarbus veic SIA „Lem-
minkainen Latvija” un to līgum-
cena ir 2,17 miljoni eiro (ar PVN), 
darbi notiks līdz vasaras beigām. 
Iepriekš pārbūve šajā posmā veik-
ta pagājušā gadsimta 80. gados.

Informāciju sagatavoja
Inese Skrastiņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Daktermuižas iela, Upeslejas, pēc pārbūves. Institūta iela 4–14, Ulbroka.

Institūta iela, Ulbroka.

Darbi novadā

2017. gada 24. maijā SIA „Get-
liņi EKO” atklāta pirmā gurķu 
audzēšanas siltumnīca. Šī ir 
pasaulē pirmā  full-led  gurķu 
audzēšanas siltumnīca. 

2016. gadā SIA „Getliņi 
EKO”   poligona teritorijā tika 
uzsākta siltumnīcu būvniecības  
3. kārta.  Tās ietvaros tika izveido-
ta siltumnīca, kas paredzēta augsti 
tehnoloģiskai gurķu audzēšanai. 

Projekta realizācijā  investēti 
aptuveni 3,85 miljoni eiro. Gur-
ķu audzēšana ir „Getliņu” jaunais 
lauksaimniecības attīstības vir-
ziens, kas papildinās veiksmīgo 
tomātu un ziedu audzēšanu. Jau-

nās siltumnīcas gurķu pirmā raža 
iecerēta jau šī gada rudenī. 

Siltumnīcas atklāšanā piedalījās 
uzņēmuma kapitāldaļu turētāji un 
uzņēmumu pārstāvji, kuri bija iesais-
tīti jaunās siltumnīcas būvniecībā, 
aprīkojuma piegādē un uzstādīšanā. 

Plašāka informācija par SIA 
„Getlini EKO”: http://www.getli-
ni.lv/lv.

Informāciju sagatavoja
Inese Skrastiņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste

• Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
galerijas/sia-getlini-eko-atklata-
pirma-gurku-audzesanas-siltum-
nica-390.

Uzņēmumā SIA „Getliņi EKO” atklāta pirmā gurķu audzēšanas siltumnīca
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Līdz ar pirmajiem siltajiem sau-
les stariem, saulainajiem pie-
neņu ziediem visi labprāt uztu-
ras ārā – pļavā, mežā, parkā un 
daudz kur citur. 

Īpaši pavadīt laiku dabā traucas 
bērni, tādēļ jau vairākus gadus mā-
cību gada noslēguma pasākumu 
Stopiņu pamatskolas PII sagatavo-
šanas grupām bibliotēka organizē 
ārā, šoreiz tēma bija „Teātris”. Ma-
zie „teātra” apmeklētāji bija gan lie-
liski aktieri, gan uzmanīgi skatītāji. 
Tomēr, lai nokļūtu teātrī, nepiecie-
šamas ieejas biļetes, tādēļ bibliote-
kāre bija sagatavojusi īpašas, šim 
pasākumam nepieciešamās biļetes, 
un bērni kopā ar skolotājām varē-
ja doties uz teātri. Sauriešu bērnu 
rotaļlaukumā bija vieta gan maza-
jiem skatītājiem, gan aktieriem.

Vispirms noskaidrojām, kādus 
teātra veidus bērni zina, kādas iz-
rādes paši apmeklējuši. Lielākā daļa 
bērnu ir bijuši uz leļļu teātri, daži arī 
uz baletu. Kopīgi aplūkojām dažā-
das grāmatas – grāmatu par Matīsu, 
kurš iepazīst teātri, kā arī grāmatas, 
kurās ir lugas, kas noder, ja vēlas 
paši iestudēt lugu un rādīt to citiem.

Viens no teātra veidiem ir panto-

mīma, kurā rāda tikai ar kustībām 
un mīmiku tā, lai skatītāji visu sa-
prot. Bērniem bija iespēja iejusties 
pantomīmas aktieru lomās, spēlējot 
visu iecienītu spēli „Mēmais šovs”. 
Bērniem bija jāattēlo bibliotekāres 
sagatavotajās attēlu kartītēs redza-
mās darbības, priekšmeti vai dzīv-
nieki. Spēle izvērtās ļoti jautra, jo 
izrādās, nav tik viegli nerunājot visu 
parādīt. Visvairāk bērniem patika 
atminējums „vingrot”, jo visi kopīgi 
varēja izkustēties un izpildīt dažus 
mazo aktieru rādītos vingrojumus. 
Noslēgumā attēlos redzamais – ro-
taļa „Kas dārzā” – bija jārāda grupu 
„Zīļuki” un „Taurenīši” skolotājām. 
Visiem kopā dziedot un spēlējot šo 
rotaļu, noslēdzām mācību gada tik-
šanās bibliotekārajās stundās un te-
matiskajos pasākumos, lai jau atkal 
tiktos rudenī.

Paldies atsaucīgajiem, atraktī-
vajiem, aktīvajiem bērniem un 
viņu jaukajām skolotājām!

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

• Kā veicās ar „mēmo teātri”, skatie-
ties fotogalerijā: http://stopini.lv/lv/
kultura/sauriesu-biblioteka/galeri-
jas/teatris.

Pierīgas reģiona publisko bib-
liotēku novadpētniecības semi-
nārā Stopiņos

Bibliotekārs – gara aristokrāts un spe-
ciālists arī novadpētniecības darbā. 
Vislabāk pazīst šo pētniecisko kodu 
un spēj to atslēgt caur terminiem, 
resursiem, atvērtiem jautājumiem un 
vietas izpēti kopumā. Cits lietišķāk, 
cits poētiskāk, kā prazdami, veicot 
vietējo vēstures izpēti pagātnes, ta-
gadnes, nākotnes uzdevumā. Tieši tik 
vienkārši un tik neparedzami. Cilvē-
ku rokām dažnedažādi sastrādātais 
un bibliotekāru apzinātais, sistema-
tizētais un sakārtotais savu patieso 
vērtību iegūs laika nogrieznī un tā 
lietojumā. Lai cik trausla neveidotos 
šī sajūta, semināra darbā un piere-
dzes apmaiņā rodama gaišo un stipro 
klātbūtne.

Pierīgas reģiona publisko biblio-
tēku bibliotekāru novadpētniecības 
semināra darbam „Stopiņu novads 
Latvijas kultūrtelpā” ir Stopiņu no-
vada priekšsēdētāja Jāņa Pumpura 
uzruna un viesmīlība – maizes klaips 
un novada ekonomiskais raksturo-
jums, attīstības redzējums un kultū-
ras mantojuma bagātais saturs.

Kultūras mantojums jebkurā apvi-
dū iezīmē noteiktas vērtības. Janīnas 
Kursītes uzstāšanās par tematu „Lat-
vieša māja: Stopiņu novads” ir stāsts 
par kultūras mantojuma vērtībām 
kopumā, lai gan kopumā ne tik ļoti 
apzināta ir koka arhitektūra, rakstu-
rojošie māju nosaukumi un vēstījums 
vai stāsts par lietām ar dvēseli. Stopi-
ņu novadam un bibliotekāru darbam 
ir savs piemērs un redzīgums, ko rak-
sturo piederība valstij un vietas pat-
riotisms. Pārlietas, kas rodamas Sto-
piņu novadā, radījušas gan savu lietu 
stāstu, gan novada kontūras leģendu 
par bruņurupuci, kas „simbolizē 
garīgu atskārsmi, mātišķo – sargājo-
šo – aspektu un ir viens no dievietes 
Māras dzīvniekiem latviešu folklorā. 
Bruņurupučus un zalkšus latvieši ag-
rāk baroja ar pienu. Godājot bruņu-
rupuci, stopiņieši, nav brīnums, godā 
arī savas mājas.” (J. Kursīte)

Godībā un pagātnes faktu noskaid-
rošanā un pierakstīšanā tad arī radies 
šis unikālais materiālu kopums. Gan-
drīz katrā mājā ir dzīvas lietas, kas pa-
rasti saistītas ar dzimtas nostāstiem. 
Spilgtas personības un saglabātā lietu 
pasaule, par ko runā videostāsts „No 
sētas uz sētu”. Vērtība ir visam – vai 
tā ir pirmskara dāmu apģērbu ko-
lekcija „Brasliņās”, vai ar raksta zīmi 
apveltītais pelēkais laukakmens „Liel-
kājās”, vai dzejnieka Pētera Brūvera 
rakstītā vārda spēks Dzejas dienām 
„Kalējos”, vai liktenīgās deportācijas 
un atkal atgriešanās stāsts „Akācijās”. 
Labs ticamības un pārdomu avots 
skolēnu domrakstiem katrā novadā. 
Te iederas arī rakstnieka Viļa Veldres 
reiz rakstītais „vecās lietās ir daudz 
glītuma”.

Vitas Bangas lekcija „Ulbrokas 
muiža un tās apkārtne – 20. gs. 30. ga- 
du ceļotāju atmiņās” ir kā senatnīga 
notikumu mozaīka – aristokrātis-

ka un emocionāli spilgta. Minētais 
vēstures posms ir ceļojums laikā – 
Ulbrokas muiža un Ziedoņa parks, 
sākotnējais muižas īpašnieks Ulen-
broks, citu baronu un birģermeistaru 
pārvaldība, vairākas pusmuižas ar 
dzirnavām un krogiem, zemes refor-
mas un muižas pārbūves laiks. „Viens 
no populārākajiem Pierīgas ekskursi-
jas maršrutiem trīsdesmitajos gados 
skaitījās Rīga–Ulbroka–Šeluchina 
muiža (Līču krogs).” (V. Banga) Zi-
nāmu apsvērumu dēļ dzirdētie fakti 
netiks pārstāstīti, ļausim tiem nofor-
mulēties kādā iespiestā materiālā.

Semināra lekciju daļas noslēgumā 
Daigas Brigmanes temats „Stopiņu 
novada kultūras mantojums mūsdie-
nu kultūrtelpā”, kas plašākā nozīmē ir 
apliecinājums cilvēka un sabiedrības 
darbībai kopumā, lai veidotu vērtī-
bu, zināšanu un prasmju sistēmu, 
saglabājot savas identitātes pastāvē-
šanu. Bibliotēkas kultūrvide pielī-
dzināma novada jostas raksturam 
un seno māju kultūrainaviskajam 
rokrakstam, atspoguļojot vidi, kas 
laika gaitā izveidojusies cilvēku un 
vietu mijiedarbībā. Tas ir process, kas 
atrodas mainībā un attīstībā, rosinot 
domu apmaiņu un tālāku darbību. 
Ikgadējas ir Dzejas dienas un novada 
bibliotekāru talka dzejnieka un atdze-
jotāja Pētera Brūvera mājās „Kalēji”, 
muzeju nakts tematiskie pasākumi 
norisinās mājās „Krīvi” un „Akāci-
jas”. Tūrisma aģentūras „Impro” iz-
veidots maršruts ir novada viensētās 
„Lielkājas” un „Krīvi”. Pašvaldības 
nekustamais īpašums „Rozes” ieguvis 
jaunu vēsturisku faktu skaidrojumu, 
savukārt ēka „Līdumnieki” atzīta par 
dzīvošanai nederīgu un zaudētu ob-
jektu.

Bibliotēkas uzdevums ir fiksēt laik-
meta liecības un iegūtos materiālus 
padarīt pieejamus novadpētniecības 
resursos, tai skaitā pētniecības laikā 
radītam saturam – atmiņu ierak-
stiem, rokrakstiem un fotogrāfijām. 
Jauna krājuma daļa ir arī filmas, kas 
iegūtas pašvaldības atbalstīto projek-
tu rezultātā – „Kalējs kala debesīs”, 
„Rikšiem, bērīt, es palaidu”. Pētniecis-
kā darba saturs un iespējas ir resursu 
skatāmība un lasāmība sociālajos tīk-

los: Latvijas Nacionālās digitālās bib-
liotēkas „Letonica” projekts „Zudusī 
Latvija”, Stopiņu novada tīmekļa viet-
ne, „Twiter” konts, „Youtube” kanāls 
un Biblioteka.lv. Novadpētniecības 
izstādes un dažādie pasākumi, kā arī 
veidotais novadpētniecības materiālu 
krājums analītikas datubāzē šobrīd 
atspoguļo 880 ierakstu par novadu.

Esam novadpētniecības datubāzes 
izveides sākumā, tomēr apzinātais 
materiālu klāsts ir gan materiālie 
veidojumi – josta, videostāsts, seno 
māju projekts –, gan nemateriālā kul-
tūras mantojuma daļa: publikācijas, 
mutvārdu ieraksti un dokumentu 
digitalizācija. 

Novada kultūras mantojuma sagla-
bāšanas uzskatāms piemērs ir divas 
viensētas „Kalēji”, kas apliecina savas 
kvalitātes un dzejas lauka enerģijas 
kopumu, savukārt „Krīvi” semināra 
dalībniekus pārsteidza ar cira kāta 
zupu, senu lietu un stāstu daudzvei-
dību, kā arī ar tautas deju raito soli. 
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 
46 bibliotekāru dalība novadpētniecī-
bas seminārā Stopiņos ir noslēgusies 
ar ieinteresētu kolēģu līdzdalību un 
novadpētniecības darba redzējumu 
Ulbrokas bibliotēkā. Ar radoša darba 
pētniecisko rezultātu un nedaudz pri-
viliģētu sajūtu sadarbībai ar folkloris-
ti, literatūrzinātnieci, valodnieci, poli-
tiķi, LU Humanitāro zinātņu fakultā-
tes profesori Janīnu Kursīti, mākslas 
vēsturnieci Vitu Bangu un novada 
vadības atbalstu. Paldies organizato-
riem, lektoriem, viensētu saimnie-
kiem un reģiona bibliotekāriem par 
dalību novadpētniecības semināra 
darbā. Pateicoties fotogrāfiju autorēm 
Inesei Skrastiņai, Kristīnei Cimdiņai, 
Ievai Mūrniecei tīmekļa vietnē http://
www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-
biblioteka/galerijas vērojams seminā-
ra darba vizuālais materiāls. Paldies 
Ivitai Duļbinskai par videoierakstu, 
kas apkopotā veidā tiks izmantots 
novadpētniecības darba atspoguļo-
šanai. Paldies Stopiņu novada maizes 
ceptuvei SIA „Feliks M” un Guntai 
Elperei par goda kukuli viesiem!

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas vadītāja

Starts „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas 2017” ekspertiem
Maijs Latvijā sākas ar mums 
nozīmīgu svētku dienu – Lat-
vijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas 
gadadienu.

Šajos svētkos ir aizsākta ļoti skais-
ta tradīcija – „Baltā galdauta svēt-
ki”. Šogad lielisku iespēju „Baltā 
galdauta svētkos” būt kopā ar ie-
dzīvotājiem un citām novada ies-
tādēm piedāvāja Stopiņu novada 
dome, kas bija laba iespēja ārpus 
ikdienas darba satikt jau esošos un 
potenciālos bibliotēkas lasītājus, kā 
arī radoši darboties. Pie Sauriešu 
bibliotēkas visi interesenti varēja 
gan izgatavot sev grāmatzīmi, gan 
iepazīties ar lasīšanas veicināšanas 
programmas „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija” norisi bibliotēkā un 
lasītāju balsojumu par 2016. gada 
kolekcijas grāmatām.

Šogad Sauriešu bibliotēka turpina 
iesaistīties šajā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas programmā un piedāvā 
iespēju ikvienam kļūt par ekspertu, 
t. i., piedalīties „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijā 2017”, izlasot kolek-
cijas grāmatas atbilstošā vecuma 
grupā un sniegt savu vērtējumu. 

Grāmatu kolekcija tiek piedāvāta 
piecās vecuma grupās: 5+, 9+, 11+, 
15+ un vecāku jeb tiem, kuri jau ir 
sasnieguši 18 gadu vecumu.

Šī gada kolekcija ir ļoti inte-
resanta, piedāvājot gan jautrus, 
interesantus stāstus pašiem mazā-
kajiem lasītājiem, gan piedzīvoju-
mu bagātu pasauli, gan attiecību 
līkločus, gan fantāziju par nākotni 
jauniešiem un pieredzējušākiem 
lasītājiem.

Ja vēlaties kļūt par programmas 
dalībnieku, gaidīsim Sauriešu bib-
liotēkā! Ar 2017. gada grāmatu 
kolekciju var iepazīties bibliotēkā 
vai šeit: http://stopini.lv/lv/kultura/
sauriesu-biblioteka/projekti/bernu-
jauniesu-un-vecaku-zurija-2017.

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

• Fotomirkļos „Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrijas 2016” noslēguma pasākums: 
http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-bib-
lioteka/galerijas/tresie-stopinu-novada-
salasisanas-svetki, un Sauriešu biblio-
tēkas dalība „Baltā galdauta svētkos”: 
http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-bib-
lioteka/galerijas/sauriesu-biblioteka-
balta-galdauta-svetkos.

Spēlējam teātri

Gara aristokrāti jeb bibliotekāri
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Dienas centrā „Līči” maijā 
norisinājās dienas centra ap-
meklētāju veidota izstāde, 
kurā bija iespējams apskatīt 
radošo nodarbību laikā tapo-
tās šalles un lakatus.

Dienas centrā ziemā un pavasarī 
norisinājās radošās nodarbības, 
kuru laikā bija iespējams apgūt 
dažādas tapošanas tehnikas kopā 
ar pulciņa vadītāju Aleksandru 
Dobrjansku. Nodarbību laikā 

tika mācītas vairākas tapošanas 
tehnikas: patenta tehnika, tauri-
ņu raksts, rūtiņu raksts, ūdens-
krituma raksts, dubultais raksts, 
sviķeļa raksts.

Maijā pulciņa apmeklētāji iz-
veidoja izstādi ar saviem skaista-
jiem lakatiem, šallēm, arī džem-
periem. Prieks par nodarbību 
apmeklētāju iniciatīvu un lepoša-
nos ar savu paveikto darbu! 

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Pavasara vēsmas tapotās 
šallēs un lakatos

Dienas centrā „Saurieši” ciemo-
jās bijusī brīvprātīgā jauniete 
no Moldāvijas Diāna Rotaru, 
kura ļoti noilgojusies pēc mūsu 
dienas centra un mūsu bēr-
niem, jauniešiem. Viņa nodod 
mīļus sveicienus visiem, ar ku-
riem darbojās projekta ietva-
ros. Atcerējāmies kopīgi pava-
dītos pasākumus, aktivitātes 
un jaukos brīžus.

Sadarbība turpinās arī ar Serge-
ju Andrejevu, kurš kā jaunatnes 
lietu speciālists uzsāka pirmo Ei-
ropas brīvprātīgo jauniešu darba 
projektu Sauriešu dienas centrā. 
Ar Sergeju dalījāmies pieredzē, 
jo kopīgi darbojamies Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūras projektā „Proti un dari”. 
Iepazīstinājām projektā iesaistīto 

jaunieti no Rīgas ar dienas cen-
tra radošajām aktivitātēm, aici-
nājām pievienoties kopīgā darbā 
ar jauniešiem, kuri darbojas šajā 
projektā no Stopiņu novada, lai 
dalītos pieredzē. 

Dienas centrā regulāri ciemojas 
arī programmas „Erasmus+” Ei-
ropas brīvprātīgā darba veicēji –  
jaunieši Kristīne un Viktors no 
Ogres pašvaldības, no biedrības 
„Nākotnes Tilts”, ar biedrības 
vadītāju Aivi Šibajevu. Mūsu jau-
niešiem un bērniem bija iespēja 
sazināties angļu valodā, iepazīs-

tināt ciemiņus ar dienas centra 
aktivitātēm un Sauriešu ciematu. 
Jaunieši vadīja radošas aktivitātes 
bērniem, jauniešiem un jauna-
jām māmiņām. 

Jaukus darbiņus no vilnas kārsu-
ma pagatavoja filcēšanas nodarbībās, 
kurās varēja apgūt sausās un mitrās 
filcēšanas iemaņas. Interesantās no-
darbības vadīja Marija Puzankova. 
Pēc vēlēšanās šīs jaunapgūtās pras-
mes var papildināt arī personīgi, pie-
sakoties pie pasniedzējas.

Aija Šibajeva,
Sauriešu dienas centra vadītāja

Šī ir viena no skaistākajām 
dziesmām, ko dzied Gaismas 
internātpamatskolas skolē-
ni un pedagogi, noslēdzot 
2016./2017. mācību gadu. Tas 
ir divdesmit pirmais mācību 
gads, kas skolas vēsturē ie-
rakstījis daudzus nozīmīgus 
notikumus. 

Skolas vārds izskanējis pasaulē 
līdz ar Latvijas Speciālās olimpiā-
des kustības komandu. Tās uzva-
ras, kas tika gūtas Pasaules Spe-
ciālajā olimpiādē Austrijā ziemas 
sporta veidos, paliks neizdzēšami 
atmiņā 8. klases skolniecei Sinti-
jai Bērziņai. Divas zelta un viena 
sudraba medaļa ieņem goda vie-
tu starp citām sportistes gūtajām 
balvām.

Šajā mācību gadā Gaismas sko-

las skolēni lieliski startēja speciā-
lo skolu dabaszinību olimpiādē, 
izcīnot 1. vietu. Ar uzvedumu 
„Kaķīša dzirnavas” sagaidījām 
2017.  gadu un ar košu priekš-
nesumu „Krāsainā pasaule” pie-
dalījāmies Integratīvās mākslas 
festivālā „Nāc līdzās”. Aušanas 
pulciņa skolēnu darbi tika izstā-
dīti vairākās lietišķās mākslas 
izstādēs, no kurām pārvesti dip-
lomi un balvas. Sasniegumi spor-
tā vainagojušies ar krietnu me-
daļu birumu, un arī peldētāji no  
25. maijā notikušajām sacensī-
bām Ulbrokas peldbaseinā at-
griezās skolā ar 14 dažāda kalu-
ma medaļām! 

Bet vislielākais pārsteigums un 
iepriecinājums visam skolas ko-
lektīvam skaista, jauna mikroau-
tobusa veidā maija nogalē ieripo-

ja skolas pagalmā. Tūlīt jau vasa-
ra aicinās ziedošās pļavās baudīt 
Latvijas krāšņo dabu. Novēlam 
visiem uzkrāt spēkus, enerģiju 
un prieku, lai rudenī kopā varam 
turpināt apgūt dzīves prasmes un 
zināšanas. Saulainu vasaru!

R. Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas

ārpusklases darba org.

Šī gada 13. maijā 12. un 9. kla-
šu skolēniem notika svinīgs 
pasākums – Zvana svētki. 
Skolēniem tika veltīti uzmun-
drinoši un cerību pilni vēlē-
jumi, kā arī no skolēnu puses 
tika teikti pateicības vārdi 
mūsu skolas skolotājiem, kuri 
viņus audzināja, mācīja un 
sargāja visus šos gadus. 

Par godu pasākumam 8. un  
11. klašu skolēni bija sagatavoju-
ši nelielus priekšnesumus. Ska-
nīgas dziesmas dziedāja mūsu 
sākumskolas zvaigznītes, un ar 
jautru priekšnesumu priecēja te-
ātra pulciņa dalībnieki, sirsnīgs 
paldies pulciņa dalībniekiem un 
skolotājai Kristīnei Plūmei.

Pasākuma vadītāji kopā ar 1. kla-
ses skolēniem pēdējo reizi iezvanīja 
lielo zvanu, un 12. un 9. klašu sko-
lēni kopā ar audzinātājām devās 
palaist sapņu piepildītos balonus 
un tad uz saviem kabinetiem, lai 
nogaršotu kliņģeri, kā arī nosvinē-
tu šos mazliet skumjos svētkus. Par 

burvīgas atmosfēras radīšanu pal-
dies skolotājai Antrai Vilmanei un 
visiem svētku gatves dalībniekiem. 
Šī ir fantastiska un neatņemama 
Ulbrokas vidusskolas tradīcija.

9. un 12. klašu skolēnu un 
audzinātāju vārdā, Irina Kalniņa,

9.b klases audzinātāja

Jau ziediem 
rotātas pļavas...

Pēdējais zvans – tas ir starta signāls ieskaišu un eksāmenu 
sākumam, tomēr mūsu skolas skolēni jautrā solī to „iedziedāja” 

Š. g. 13. maijā mūsu skolas  
5.a un 6.c klases skolēni at-
zīmēja Valsts valodas dienu, 
piedaloties Rakstniecības un 
mūzikas muzeja rīkotajā akcijā 
„Valoda uz trotuāra”. Skolēni ar 
krītiņiem rakstīja uz asfaltēta-
jiem skolas celiņiem rindas no  
Aspazijas, Raiņa, F. Bārdas un  
V. Plūdoņa dzejoļiem.

Rakstniecības un mūzikas muzejs 
kopš 2012. gada 13. maijā, Jura 
Alunāna dzimšanas dienā, aicina 
svinēt Valsts valodas dienu, radošā 
un mūsdienīgā veidā pievēršot uz-
manību latviešu valodai. Šogad visi 
tika aicināti iesaistīties akcijā „Valo-
da uz trotuāra” – doties pilsētvidē 

un ar krītiņiem uz ietvēm rakstīt 
savus iemīļotākos latviešu valodas  
citātus.

Juris Alunāns (1832–1864) ir 
ievērojams valodnieks un latvie-
šu nacionālās dzejas pamatlicējs, 
jaunlatviešu kustības pārstāvis.  
J. Alunāns bagātinājis latviešu 
leksiku apmēram ar 600 vārdiem, 
piemēram, ceļot, ceļinieks, ēstu-
ve, maiznieks, saraksts, siltumnī-
ca, veikals, Saeima.

„Turiet jūs, latvieši, savu valodu 
godā, un jums labi klāsies virs ze-
mes. Jo, kas sevi pašu negodā, to 
arī citi negodās.” (J. Alunāns)

Juta Bernāne, 
latviešu valodas un 
literatūras skolotāja

„Valoda uz trotuāra” 

Ciemiņi 
Sauriešu 
dienas centrā
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Šogad Starptautisko ģime-
nes dienu 15. maijā Stopiņu 
novada daudzbērnu ģimeņu 
biedrība „Māra” aicināja svi-
nēt Līču ciematā. Šie svētki 
patiesi skaisti izvērtās tāpēc, 
ka Līču dienas centra lauku-
mā uz ģimeniskām izdarībām 
atnāca daudzas novada ģime-
nes kopā ar bērniem. 

Likās jau, ka laika apstākļi varē-
tu drusciņ patraucēt svētkus, bet 
mums visiem tiešām paveicās un 

svētkos bērni varēja priecāties 
lielajās un mazajās piepūšamajās 
atrakcijās, izspēlēt Mini golfa tur-
nīru, īpaši meitenes sajūsmināja 
hennas zīmējumi, kuri pacietīgi 
tika zīmēti uz rokām. Biedrības 
„Māra” mammas šajos svētkos 
sevišķi pacentās, jo uz ugunskura 
jau no pusdienas laika tika gata-
vota zupa, ar kuru cienāt ikvienu, 
kurš apmeklēja svētkus. 

Patiess prieks, ka mums ir 
svētki – Ģimenes diena –, kuri 
vieno ģimenes, jo kopā būšanas 

laiks ir ļoti nozīmīgs, jo tikai tā 
ir iespējams saglabāt ģimeniskas 
pamatvērtības. Paldies Stopiņu 
novada domei par atbalstu un 
paldies visiem, kuri apmeklēja 
pasākumu un priecājās kopā ar  
mums!

Anda Višķere,
biedrības „Māra” 

vadītāja

• Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
galerijas/gimenu-diena-stopinu-
novada-397 

Pavasarīgā Ģimenes diena!

2017. gada 28. maijā Līgo 
parka estrādē notika tradicio-
nālais koncerts „Danco lieli, 
danco mazi”. 

Koncertā piedalījās: PII „Pienenī-
te” mazie dejotāji no 4 gadu vecu-
ma, Ulbrokas vidusskolas deju ko-
lektīva „Pastalnieki” dejotāji no 1. 
līdz pat 12. klasei un arī „Pastalnie-

ku” pieaugušie dalībnieki, kas kon-
certam bija apvienojušies kolektīvā 
„Ex-Pastalnieki”. Koncertā dejoja 
arī vidējās paaudzes deju kolektīvi 
„Luste” un „Stopiņš”.

Deju pauzēs bērniem bija ie-
spēja atvilkt elpu piepūšamajās 
atrakcijās, ko viņi arī aktīvi iz-
mantoja. Koncerts noslēdzās nu 
jau ar tradicionālo krāsaino ba-

lonu palaišanu debesīs. Sirsnīgs 
paldies Aigai Mednei un Antrai 
Vilmanei par ieguldīto darbu.

Informāciju sagatavoja
I. Skrastiņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste

• Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/ 
g a l e r i j a s / d a n c o - l i e l i - d a n c o -
mazi-28052017-413

Danco lieli, danco mazi

22. un 23. maijā tika veidotas 
pārvērtības „Skaistuma ista-
bā” Ulbrokā. 

Pārvērtību mērķis bija ieprieci-
nāt sagurušās un rūpēm pilnās 
mammas, kurām nav iespējas 
tikt pie profesionāliem meista-
riem, kam ir liela darba pieredze 
un redzējums uz to, kas cilvēkā 
mīt. „Skaistuma istabā” jau labu 
laiku ir iespējams iegūt jaunus 
griezumus, spilgtus un kreatīvus 
krāsojumus, izveidot frizūru uz 
svētkiem, sakopt savas rociņas un 
ļauties meistarei Arnitai Bērziņai, 
Alisei Anai Uzkalnei un dažu rei-
zi tikt arī pie mūsu „Skaistuma 
istabas” vadītājas, plaša profila 
frizieres modelētājas Ievas Ūdres, 
kura savu amatu pilda ar ļoti lie-
lu atbildības sajūtu un mīlestību 
pret darbu, kas nu jau rit 18 ga-
dus. 

Šīm pārvērtībām tika izvēlētas 
5 dažādas sievietes, kas labprāt 

ļāvās mūsu rokām un fantāzi-
jai, kā arī bija priecīgas pielaikot 
visu, ko sirds kāro veikaliņā „Fein 
Bod”. Šeit jūs redzēsit 3 dažādas 
Sievietes, Mammas, Māsas, Mei-
tas! Un viņu piepildītās dienas 
gaitu. 

Sirsnīgu paldies sakām veikala 
pārdevējai Ilonai par pacietību, 
un viss lielākais paldies Karīnai 
par atļauju pielaikot skaistas lietas 
un sarūpētajām dāvaniņām kat-
rai mūsu Daiļavai, kuras tika pie 
skaistām vasarīgām kleitiņām!

Un viss lielākais paldies manai 
komandai Arnitai un Alisei! Lai 
jums veicas un daudz radošu ide-
ju! Radiet brīnumus, ieprieciniet 
cilvēkus, jo no mazumiņa darba 
jūs saņemat miljons vērtu sajūtu!

Ieva Ūdre

• Māmiņu pārvērtību gaitu var 
apskatīt: http://stopini.lv/lv/novads/
biedribas-un-nodibinajumi/nvo-ma-
ra/parvertibas-maminam.

Meistares kopā ar pārvērtību dalībniecēm.

2017. gada 1. jūnijā, atzīmē-
jot Starptautisko bērnu aiz-
sardzības dienu, Stopiņu no-
vada dienas centros bērniem 
noritēja dažādas aktivitātes –  
radošās nodarbības, bija ie-
spēja tikt pie hennas zīmēju-
ma, notika burbuļu pūšana, 
karodziņu gatavošana un iz-
klaides piepūšamajās atrak-
cijās. 

Vasaras pirmajā brīvlaika dienā 
bērni un jaunieši ar prieku un 

sajūsmu piedalījās visās piedā-
vātajās radošajās darbnīcās un 
izklaides atrakcijās. Novēlam 
visiem bērniem un jauniešiem 
interesantu un aizraujošu vasaru 
un aicinām apmeklēt dienas cen-
trus un iesaistīties dažādās paš-
valdības piedāvātajās aktivitātēs. 

A. Imbrate-Siliņa,
redaktore

• Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
galerijas/bernu-aizsardzibas-diena-
stopinu-novada-414

Starptautiskā bērnu 
aizsardzības diena

Pārvērtības māmiņām
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27. maijā Ulbrokas sporta kompleksā tika noskaidroti Pierīgas 
novadu sporta spēļu uzvarētāji florbolā.

2016. gada Pierīgas novadu čempioni un 2017. gada Latvijas florbola 
līgas čempioni – Stopiņu novada komanda – izcīnīja sudraba medaļas, 
piekāpjoties Baldones novada komandai. Bronzas godalgas izcīnija 
Babītes novada florbola komanda.

Pierīgas novadu sporta spēļu florbolā noslēguma turnīrā piedalī-
jās astoņu novadu komandas, kas savstarpējās cīņās sadalīja vietas šā 
gada sacensībās.

Informāciju sagatavoja
Inese Skrastiņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Stopiņu novada florbola 
komandai sudrabs Pierīgas 
novadu sporta spēļu turnīrā

2017. gada 27. maijā Ulbrokā 
aizvadījām pirmo Fitnesa die-
nu Stopiņu novadā.

Sporta laukumā pie Ulbrokas 
ezera bija pulcējušies aktīva dzī-
vesveida piekritēji – nūjotāji un 
vingrotāji, visi, kuri vēlas pavadīt 
savu laiku aktīvi un veselīgi kus-
toties.

Lindas Andrusas vadībā iesil-

dījās nūjotāji un devās nelielā pa-
staigā. 

Vingrošanas treneres Alīnas Si-
lickas vadībā katram bija iespēja 
piedalīties vingrošanas nodarbībā. 
Daudzi izmantoja iespēju saņemt 
profesionālu trenera konsultāciju, 
ko sniedza Madara Dumbre.

Fitnesa dienai dalībnieki bija 
gatavojušies īpaši, un Cekules 
dienas centra komanda bija ģēr-

bušies vienotā formā un aktīvi 
piedalījās visās aktivitātēs.

Kopumā Fitnesa diena Ulbrokā 
pulcēja vairāk nekā septiņdesmit 
dalībnieku. Daudzi guva pozitīvu ie-
dvesmu, kā arī nostiprināja izpratni 
par vingrošanas un kustību nozīmi 
veselīga dzīvesveida veidošanā.  Fit-
nesa dienu organizēsim arī turpmāk.

Ainārs Vaičulens,
sporta organizators

Pozitīvas iedvesmas lādiņš pirmajā 
Fitnesa dienā Stopiņu novadā

Pārtraukumā starp vecuma gru-
pu reģistrāciju un svēršanos klāt-
esošos ar atraktīvu priekšnesumu 
priecēja akrobāti no Rīgas „Street 

dance”. Viņu uzstāšanos skatītāji 
pavadīja ar skaļām ovācijām un 
aplausiem.

Ļoti liela pateicība ir jāsaka 

Veiksmīgi aizvadītas starptautiskās 
džudo sacensības „Outdoor Judo II”

klubu treneriem, kuri intensīvi 
strādā, audzinot jaunos džudo 
sportistus reģionos, un, piedalī-
damies dažāda mēroga sacensī-
bās, sportisti gūst jaunu pieredzi 
un rodas lielāka interese par džu-
do kā par izvēlēto sporta veidu.

Kopumā sacensības noritēja 

veiksmīgi, un visi sportisti un 
treneri bija gandarīti. 

Bet pasākums nevar rasties un 
turpināties, ja iesākumā nav ideja 
un interese to turpināt. Līdz ar to 
vēlos izteikt atzinību un sirsnīgu 
paldies Stopiņu novada džudo sek-
cijas trenerim Vitālijam Šultam par 

neizsīkstošu degsmi un cieņu pret 
savu dzīves sporta veidu.

Šāda veida atklātais džudo tur-
nīrs brīvā dabā vēl joprojām ir 
tikai pie mums – Stopiņu novadā.

Aelita Veipa, 
Ulbrokas sporta kompleksa 

direktore

27. maijā Stopiņu novada Līgo parkā otro gadu pēc kārtas no-
risinājās Starptautiskais vasaras atklātais džudo turnīrs. Šo-
gad interese par turnīru bija ļoti liela. Piedalījās 255 sportisti 
dažādās vecumu grupās no Latvijas, Igaunijas un Baltkrievi-
jas džudo klubiem. Droši jau var teikt, ka šis turnīrs ir ieņēmis 
patstāvīgu vietu Stopiņu novada sporta pasākumu klāstā, jo 
interese tikai pieaug. Sacensības tiesāja profesionāla tiesnešu 
komanda.
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19. un 26. maijā projekta „Stopiņu novada iedzīvotāju ve-
selības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”  
Nr. 9.2.4.2/16/I/014. ietvaros notika nodarbības skolēniem par 
veselīgu uzturu.

Nodarbības par veselīgu uzturu notika Ulbrokas vidusskolas un Stopi-
ņu pamatskolas 4.–5. klases skolēniem. 

Divu nodarbību laikā skolēni uzzināja, kā uzturs spēj ietekmēt cil-
vēka veselību. Skolēniem tika sniegta informācija par nepieciešamo 
šķidruma daudzumu, veselīgiem un neveselīgiem produktiem, kā arī 
par produktu daudzumu, kas dienā būtu jāapēd, lai uzņemtu visas or-
ganismam vajadzīgās uzturvielas. 

Skolēniem pašiem bija iespēja uzzināt par cukura saturu dažādos 
produktos un veidot savu veselīgu uztura šķīvi. 

Nodarbības vadīja sertificēta uztura speciāliste un Latvijas Diētas 
un uztura speciālistu asociācijas pārstāve Gita Ignace.

Nodarbības par uzturu skolēniem turpināsies rudenī. Rudenī pare-
dzētas nodarbības arī skolēnu vecākiem par veselīgu ēšanas paradumu 
attīstību ģimenē.

Informāciju sagatavoja 
Jeļena Pavlova, 

projekta „Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi” vadītāja

Nodarbības skolēniem par veselīgu uzturu

Cilvēka ķermenis ir radīts kustībām, un regulāras fiziskās aktivitātes nepieciešamas, lai tas 
spētu pienācīgi funkcionēt. Fizisko aktivitāšu rezultātā uzlabojas ikviena cilvēka veselības 
stāvoklis neatkarīgi no viņa vecuma, dzimuma, auguma parametriem un spējām.

Epidemioloģiskie pētījumi pierāda, ka fizisko aktivitāšu trūkums par 15–20% palielina 
risku saslimt ar koronārām sirds slimībām, 2. tipa cukura diabētu, resnās zarnas vēzi, krūts 
vēzi, kā arī veicina gūžas kaulu lūzumus gados vecākiem cilvēkiem. 

Regulāras fiziskās aktivitātes var palīdzēt novērst un samazināt aptaukošanos un uzturēt 
optimālu ķermeņa svaru. Tāpat tās var uzlabot psiholoģisko labsajūtu un miega kvalitāti, 
kā arī samazināt stresu, nemieru un depresiju. Īpaši gados vecākiem cilvēkiem samazinās 
kritienu gadījumu skaits un uzlabojas kognitīvās funkcijas.

Fizisko aktivitāšu trūkums tiek atzīts kā viens no galvenajiem patstāvīgajiem riska 
faktoriem hronisku neinfekcijas slimību attīstībā, kas izraisa aptuveni 3,5% dažāda veida 
slimības un līdz pat 10% nāves gadījumu Eiropā.
(Izmantotā infromācija: Slimību profilakses un kontroles centrs „Kas jāzina par fiziskajām aktivitātēm”, www.spkc.gov.lv, 

„World Health Organisation/Europe” „Physical activity”.)

Veselības veicināšas projekta
 („Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi” Nr. 9.2.4.2/16/I/014.) 
ietvaros Stopiņu novada iedzīvotājiem tiek piedāvātas 

BEZMAKSAS NŪJOŠANAS UN VINGROŠANAS 
NODARBĪBAS.

Vingrošanas nodarbības var apmeklēt cilvēki, sākot no 54 gadu vecuma. Vingrošanas 
nodarbības notiks Ulbrokā, Līčos, Cekulē un Sauriešos. 

Vingrošanas nodarbību grafiks no 1. jūnija
Dienas centrā „Ulbroka”: pirmdienas, ceturtdienas plkst. 10.30–11.15.
Dienas centrā „Līči”: pirmdienas, ceturtdienas plkst. 13.00–13.45.
Ulbrokā un Līčos nodarbības notiks treneres Brigitas Krievas vadībā.
Dienas centrā „Cekule” un „Saurieši” nodarbības būs iespējams apmeklēt, sākot no 
augusta. Nodarbību grafiks tiks precizēts. Informācija par nodarbībām būs pieejama 
Stopiņu novada mājas lapā un būs zināma dienas centru vadītājiem.

Nūjošanas nodarbībām var pieteikties jebkurš interesents. Nūjošanas nodarbības notiks 
visos Stopiņu novada dienas centros (Ulbrokā, Sauriešos, Līčos, Cekulē, Upeslejās). Katrā 
dienas centrā nūjošanas instruktores Lindas Andrusas vadībā notiks 7 nodarbības. 
Pirmās nūjošanas nodarbības:
Dienas centrā „Ulbroka”: otrdienās un ceturtdienās plkst. 10.00 (1.06., 6.06., 8.06. un 
13.06.).
Dienas centrā „Upeslejas”: trešdienās un piektdienās plkst. 10.00 (31.05., 2.06., 7.06. un 
9.06.).
Pārējos dienas centros nūjošanas nodarbību grafiks sekos vēlāk. Informācija par 
nodarbībām būs pieejama Stopiņu novada mājas lapā un būs zināma arī dienas centru 
vadītājiem.
Nūjas nodarbībām tiks nodrošinātas!
 
Nodarbībām jāpiesakās dienas centros, sazinoties ar dienas centru vadītājiem!
Dienas centrs „Ulbroka”: vadītāja Anda Višķere, aviskere@tvnet.lv, 28373398.
Dienas centrs „Upeslejas”: vadītāja Sandra Brikša, dc.upeslejas@stopini.lv, 67956939.
Dienas centrs „Saurieši”: vadītāja Aija Šibajeva, dc.sauriesi@stopini.lv, 29479166.
Dienas centrs „Līči”: vadītāja Zanda Pelše, dc.lici@stopini.lv, 29902598.
Dienas centrs „Cekule”: vadītāja Olga Osipova, dc.cekule@stopini.lv, 28317417.

Par veselīgu 
uzturu

Uzturs ir trešais neatkarīgais faktors aiz fiziskās aktivitātes un sēdus stāvoklī pavadītā laika, 
kas būtiski ietekmē saslimstību ar neinfekciozām slimībām (piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības, 2. tipa cukura diabēts, onkoloģiskās slimības). Veselību negatīvi ietekmē kā 
uzturvielu nepietiekamība, tā uzturvielu pārmērība. Palielināta enerģijas uzņemšana un 
fiziskās aktivitātes trūkums veicina liekā svara un aptaukošanās attīstību, kas ir viens no 
nozīmīgākajiem cukura diabēta un citu neinfekciozo slimību riska faktoriem.
(Izmantotā informācija: „WHO/Europe” „Nutrition”, Valsts sporta medicīnas centrs „Fiziskās aktivitātes receptes 
izrakstīšana ģimenes ārsta praksē”, 2014.)

Veselības veicināšanas projekta 
(„Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi” Nr. 9.2.4.2/16/I/014.) 
ietvaros Stopiņu novada iedzīvotājiem tiek piedāvātas 

BEZMAKSAS 
VESELĪGA UZTURA NODARBĪBAS 

SENIORIEM (>54 GADIEM).

Veselīga uztura nodarbības varēs apmeklēt jūnijā visos Stopiņa novada dienas 
centros.
1. 8.06. plkst. 16.00–18.00 dienas centrs „Ulbroka”.
2. 15.06. plkst. 13.00–15.00 dienas centrs „Saurieši”.
3. 27.06. plkst. 17.00–19.00 dienas centrs „Upeslejas”.
4. 29.06. plkst. 14.00–16.00 dienas centrs „Līči”.
5. 30.06. plkst. 16.00–18.00 dienas centrs „Cekule”.

Nodarbību laikā būs iespēja uzzināt par:
- ar vecumu saistītām organisma izmaiņām;
- uzturu kā vienu no veselību un svaru ietekmējošiem faktoriem; 
- veselīga uztura pamatprincipiem un nozīmi veselības uzlabošanā; 
- ūdeni un citiem dzērieniem. 
Praktiskajā nodarbības daļā tiks analizēts dažādu produktu sastāvs un sniegti praktiski 
padomi ikdienas ēdienkartes plānošanai.

Veselīga uztura nodarbības nodrošinās Latvijas Diētas un uzturas speciālistu asociācijas 
sertificēti uztura speciālisti.

Nodarbībām jāpiesakās dienas centros, 
sazinoties ar dienas centru vadītājiem!
Dienas centrs „Ulbroka”: vadītāja Anda Višķere, aviskere@tvnet.lv, 28373398.
Dienas centrs „Upeslejas”: vadītāja Sandra Brikša, dc.upeslejas@stopini.lv, 67956939.
Dienas centrs „Saurieši”: vadītāja Aija Šibajeva, dc.sauriesi@stopini.lv, 29479166.
Dienas centrs „Līči”: vadītāja Zanda Pelše, dc.lici@stopini.lv, 29902598.
Dienas centrs „Cekule”: vadītāja Olga Osipova, dc.cekule@stopini.lv, 28317417.
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Lai gan Latvija tiek uzskatīta 
par vienu no zaļākajām val-
stīm pasaulē, arī mūsu valsts 
dabas bagātības ir ierobežotā 
daudzumā. Lai šos resursus 
efektīvi pārvaldītu, kā arī lai 
plānotu teritoriju saimnie-
cisko darbību, maija beigās 
uzsāka Latvijas dabas vērtību 
apzināšanas projektu. 

Projekta „Priekšnosacījumu izvei-
de labākai bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” jeb vienkāršāk 
„Dabas skaitīšanas” mērķis ir iegūt 
informāciju par mūsu valsts dabas 
vērtībām, to apjomu un kvalitāti. 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonds.

Projekta izpratnē dabas vērtības ir 
dabas ainavas ar zālājiem, mežiem, 
purviem, jūras piekrasti un kāpām, 
upēm, ezeriem, iežu atsegumiem 
un sugu daudzveidību tajās. Dabas 
skaitīšanas projekta uzdevums ir 
noskaidrot, cik un kādi dabas vērtī-
bu veidi sastopami Latvijā. 

Dabas vērtību apsekošana jeb 
biotopu kartēšana
Projekta ietvaros tiks veikta ES no-
zīmes aizsargājamo biotopu apse-
košana gan valsts, gan privātajās ze-
mēs. Biotops ir viendabīga teritorija, 
kuru apdzīvo kādas konkrētas dzīv-
nieku vai augu sugas, kas piemēro-
jušās noteiktiem dzīves apstākļiem. 

Apsekošanu veiks eksperti Dabas 
aizsardzības pārvaldes (DAP) uzde-
vumā. Apsekošana turpināsies trīs 
gadus. Eksperti pārbaudīs tikai tās 
teritorijas, kurās potenciāli iespēja-
ma īpašu dabas vērtību esamība.

Apsekojamās teritorijas sadalītas 
pa kvadrātiem, un katru gadu pa-
redzēts apsekot noteiktu kvadrātu 
skaitu. Šogad apsekošanu plānots 
sākt daļā Vidzemes, Latgales un 
Kurzemes, tai skaitā aizsargājamās 
dabas teritorijās – Gaujas Nacio-
nālajā parkā, Ķemeru Nacionālajā 
parkā, Lubāna mitrājā, aizsargāja-
mo ainavu apvidū „Augšdaugava”, 
Dvietes palienē un Vidzemes ak-
meņainajā jūrmalā. 

Dabas aizsardzības pārvalde ir 
noteikusi platības, kur ekspertiem 
nav nepieciešams izvērtēt dabas 
vērtību esamību, piemēram:
•	 intensīvi apsaimniekotās lauk-

saimniecības zemēs; 
•	 apdzīvotās vietās, izņemot 

konkrētas teritorijas, kas noteiktas 
kā obligāti apsekojamas, piemē-
ram, kāpu zona pilsētā;
•	 teritorijās, kurās pēdējo 3 gadu 

laikā jau ir veikti izpētes darbi un 
izsniegti saskaņojumi un atļaujas 
dažādu darbību veikšanai (karjeri, 
kūdras ieguves platības u. c.).

Kā zemju īpašnieki uzzinās par gai
dāmo dabas vērtību apzināšanu?
Gan pašvaldībām, gan zemju īpaš-
niekiem (tiesiskajiem valdītājiem) 

katru gadu pirms biotopu kartēša-
nas uzsākšanas uz to deklarētajām 
adresēm tiks izsūtītas informatīvas 
vēstules, lai informētu par aptuveno 
ekspertu apmeklējumu un eksper-
ta atpazīšanas zīmēm. Vēstules tiks 
izsūtītas tiem īpašniekiem (tiesiska-
jiem valdītājiem), kuru īpašumos 
obligāti paredzēta eksperta vizīte.  

Kā atpazīt ekspertu?
Visiem ekspertiem, dodoties dabā, 
ir jābūt līdzi Dabas aizsardzības 
pārvaldes izdotām noteikta parauga 
eksperta apliecībām, kas jāuzrāda 
zemes īpašniekam pēc to lūguma. 
Apliecībā būs iekļauts arī Dabas aiz-
sardzības pārvaldes kontakttālru-
nis, kur nepieciešamības gadījumā 
iegūt papildu informāciju.

vai zemes īpašnieks var atteikties 
no dabas vērtību apzināšanas?
Zemes īpašnieks nevar atteikties 
no apsekošanas savā īpašumā. To 
nosaka Latvijas Republikas likum-
došana – Sugu un biotopu aiz-
sardzības likuma 9. pants. Zemes 
īpašniekiem un pastāvīgajiem lie-
totājiem ir pienākums neierobežot 
īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
izpēti, uzskaiti un kontroli.

Kā zemes īpašnieks uzzinās, ka 
viņa īpašumā atrasta nozīmīga 
dabas vērtība?
Ja teritorijas apsekojama laikā tiks 
atrasts ES nozīmes biotops, zemes 
īpašnieks (tiesiskais valdītājs) tiks 
rakstiski informēts. Informāciju 
par savā īpašumā esošajām dabas 
vērtībām zemes īpašnieks varēs ie-
gūt arī dabas datu pārvaldības sistē-
mā „Ozols” (ozols.daba.gov.lv). 

Ja īpašumā tiks konstatēts biolo-
ģiski vērtīgs zālājs, informācija tiks 
nodota Lauku atbalsta dienestam 
un būs pieejama arī Lauku atbalsta 
dienesta lauku informācijas sistēmā.

Ja zemes īpašnieka īpašumā 
tiks atrasts īpaši aizsargājams bio
tops, vai tiks noteikti kādi ierobe
žojumi saimnieciskajai darbībai?

Bažas par kartēšanas ietekmi uz 
saimniecisko darbību visbiežāk nav 

pamatotas. Īpaši aizsargājama bio-
topa atrašana noteiktā teritorijā ne-
nozīmē automātisku ierobežojumu 
noteikšanu.

Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt 
informāciju, nevis palielināt vai sa-
mazināt īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju skaitu.

Lai gan termins „īpaši aizsargā-
jams” daudziem asociējas ar saim-
nieciskās darbības aizliegumu vai 
ierobežojumu, tomēr praksē šādu 
biotopu aizsargā vien tad, ja tam ir 
izveidots mikroliegums vai tas at-
rodas īpaši aizsargājamā dabas te-
ritorijā. Mikroliegumi ir teritorijas, 
kas tiek īpaši noteiktas, lai nodroši-
nātu īpaši aizsargājamas sugas vai 
biotopa aizsardzību. Savukārt īpaši 
aizsargājamajās dabas teritorijās 
saimnieciskās darbības aizliegumus 
vai ierobežojumus nosaka Ministru 
kabineta noteikumi. Jāņem vērā, ka 
vislielākā iespējamība atrast dabas 
vērtības ir teritorijās, kurām jau ir 
noteikts īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju statuss vai kādi citi iero-
bežojumi intensīvai saimnieciskajai 
darbībai (piem., aizsargjoslas, „zaļās 
zonas” pašvaldību teritoriju plāno-
jumos, izteikts reljefs u. c.).

Lēmumus par sava īpašuma ap-
saimniekošanu Dabas aizsardzības 
pārvalde aicina nebalstīt uz bau-
mām, bet šaubu gadījumā sazinā-
ties ar Dabas aizsardzības pārvaldi: 
skaitamdabu@daba.gov.lv; +371 
26107005.

Kā notiks dabas vērtību noteikšana?
Biotopu apsekošana tiks veikta pēc 
vienotas metodikas (Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas apstiprināta un Zemkopī-
bas ministrijas saskaņota „ES nozī-
mes biotopu izplatības un kvalitātes 
apzināšanas un darbu organizācijas 
metodika”). Biotopu apsekošanu 
veiks eksperti, kuri dabā apsekos te-
ritoriju, aizpildīs speciālu apsekoja-
ma anketu un kartē iezīmēs precīzu 
konstatētā biotopa robežu. Katram 
ekspertam apsekojama laikā līdzi 
jābūt globālās pozicionēšanas sis-
tēmai (GPS), kas fiksē arī eksperta 

pārvietošanās maršru-
tu, lai šaubu gadījumā 
būtu iespējams veikt 

kvalitātes pārbaudi.
Kāds ir dabas vērtību ap

zināšanas ieguvums?
Pēc dabas vērtību apzināšanas 

tiks iegūta informācija par Latvijā 
sastopamajām dabas vērtībām (ES 
nozīmes biotopiem), to stāvokli un 
daudzumu valstī.

Daudzos gadījumos zemju īpaš-
niekiem nevajadzēs tērēt privātos 
līdzekļus ekspertīzēm, lai pieteik-
tos atbalsta/kompensāciju maksā-
jumiem, saņemtu būvatļaujas vai 
tehniskos noteikumus. 

Projektā  īstenotās aktivitātes palī-
dzēs samazināt administratīvo slogu 
un laika resursu patēriņu dažādu at-
ļauju sagatavošanā un izsniegšanā, jo 
ievadītie dati dabas datu pārvaldības 
sistēmā „Ozols” būs savietoti ar citām 
valsts informācijas sistēmām, piemē-
ram, www.geolatvia.lv. Izmantojot 
datu bāzēs iekļauto informāciju, būs 
iespējams mērķtiecīgāk plānot uzņē-
mējdarbību, rēķinoties ar īpaši aizsar-
gājamo sugu un biotopu izplatību. 

Projekta ietvaros iegūtie dati pa-
līdzēs daudz efektīvāk sabalansēt 
dabas aizsardzības un tautsaimnie-
cības attīstību, apzināt konkrētās 
teritorijas unikalitāti, kā arī būs 
atbalsts teritorijas plānojumam un 
no tā izrietošajiem ekonomiska-
jiem ieguvumiem.

īpaši aizsargājamo dabas teri
toriju un sugu aizsardzības plānu 
izstrāde

Dabas vērtību apzināšana jeb 
biotopu kartēšana ir tikai viena 
no projekta „Dabas skaitīšana” 
aktivitātēm. „Dabas skaitīšana” 
ietver arī 20 esošo īpaši aizsargā
jamo dabas teritoriju plānu izs
trādi un 5 sugu aizsardzības (ap
saimniekošanas) plānu izstrādi. 

īpaši aizsargājamo dabas teri
toriju plānu izstrāde

Īpaši aizsargājamās dabas teri-
torijas dabas aizsardzības plāns ir 
dokuments, kurā apkopota infor-
mācija par konkrēto teritoriju un 
aprakstīti teritorijas apsaimnieko-
šanas un izmantošanas pasākumi.

Projekta ietvaros īpaši aizsargā-
jamo dabas teritoriju dabas aizsar-
dzības plāni tiek izstrādāti tādā se-
cībā, kā to nosaka īpaši aizsargāja-
mo dabas teritoriju plānu izstrādes 
saraksts. Izstrādājot īpaši aizsargā-
jamo dabas teritoriju dabas aizsar-
dzības plānus, ikviens iedzīvotājs ir 
aicināts izteikt savus priekšlikumus 

teritorijas izmantošanai un apsaim-
niekošanai.

Plānu izstrādes rezultātā, nosakot 
atšķirīgas aizsardzības un apsaim-
niekošanas prasības, daļai īpašnie-
ku un uzņēmēju var tikt atvieglota 
saimnieciskā darbība vai arī rasties 
iespēja saņemt kompensācijas par 
mežsaimnieciskās darbības iero-
bežojumiem un bioloģiski vērtīgo 
zālāju apsaimniekošanu.

Īpaši aizsargājamās dabas terito-
rijas dabas aizsardzības plāns dod 
iespēju saskaņot dabas aizsardzības 
un teritorijas attīstības intereses. 

Īpaši aizsargājamās dabas terito-
rijas Latvijā ir dabas rezervāti, na-
cionālie parki, dabas parki, dabas 
pieminekļi, dabas liegumi, aizsar-
gājamās jūras teritorijas un aizsar-
gājamo ainavu apvidi.

Sugu aizsardzības plānu izstrāde
Projekta „Dabas skaitīšana” ietva-
ros uzsākta sugas aizsardzības plā-
na izstrāde dīķa naktssikspārnim, 
platsausainajam sikspārnim, sugu 
grupai „Roņi” un sugu grupai 
„Pūces”. Sugu aizsardzības plānu 
izstrāde, tāpat kā īpaši aizsargā-
jamo dabas teritoriju dabas aiz-
sardzības plāna izstrāde, notiek 
saskaņā ar noteikto sarakstu. Sugu 
aizsardzības plānu izstrādes pro-
cesā tiek organizētas sabiedriskās 
apspriedes. 

Rūpes par dabu nav jāuzskata 
par kavēkli un slogu ekonomikas 
attīstībai, bet gan iespēju plānot 
ilglaicīgu un sabalansētu valsts 
attīstību, nodrošinot dabas kapi-
tālu kā ilgtermiņa ienākumu avo-
tu valstij un iedzīvotājiem.

Papildu informāciju par projektu 
„Dabas skaitīšana” var iegūt, sūtot 
e-pastu uz skaitamdabu@daba.gov.
lv, mājaslapā www.daba.gov.lv un 
www.skaitamdabu.gov.lv vai zva-
not +371 26107005 (darba dienās 
plkst. 8.30–17.00).

Projekts „Priekšnosacījumu iz-
veide labākai bioloģiskās daudz-
veidības saglabāšanai un eko-
sistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb 
„Dabas skaitīšana” tiek īstenots 
ar Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda atbalstu. Projekta īsteno-
šana noris līdz 2020. gada no-
vembrim, biotopu izplatības un 
kvalitātes noteikšanas jomā – ne 
ilgāk kā līdz 2019. gada 31. de-
cembrim.

Informāciju sagatavoja
Elīna Prikule, projekts „Dabas skai-
tīšana”, projekta vadītājas asistente

Maija beigās tika uzsākta Latvijas dabas vērtību apzināšana

Kartei ir indikatīva nozīme. Attēloto kvadrātu 
apmeklējuma laiks var mainīties.

E k s p e r t a 
apliecības 
paraugs
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SvEICAM NOvADA JUBILārUS
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis

Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz...
Gan sūrumu, gan prieku katrs gads ir slēpis,

Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds...
Lai sajustu, cik dzīve skaista,

Kur tā kā bite vari būt,
To sudrabu, no mirkļu kārēm vācot,

Kas neapsūb un vējos nepazūd!

valentīnu Andrejevu, Baibu Elvīru Eglīti, Eduardu Gelleru, 
Jevgeniju Kudrjavcevu, Mārtiņu Mušu, Maiju Ņikiforovu, 
Anatoliju Ostaščenko, valēriju rubšteinu, Ilmāru Krauzi, 

Milliju Ozoliņu, Intu Piebalgu, Miliju Hermīni Teteri, 
Metu Toni, Pēteri Tropu, Nikolaju voščinski, Larisu Začu, 

Aleksandru Grimu, Ignatu Jasjukeviču, valiju Kantāni, 
Annu Loginu, vitāliju Luzanovu, 

Skaidrīti Feldmani, Ņinu romanovu.
Vēlam jums veselību, sirds siltumu un daudzus saulainus gadus!

 SvEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,

Pēc pureņu zeltainām galvām.
Un tu saproti – citas nebūs,

Šī ir visaugstākā balva.  Stāvēt un krist par viņiem
 Ar acīm, rokām un sirdi.

  Bēg iedomas, izgaist māņi, Tu visu redzi un dzirdi.
(A. Līce)

Sveicam mazos novadniekus – 
Melisu, Mia, Grētu, vsevolodu, vladislavu, Sofiju, 

Artūru un Evertu.
Lai mīlestība, prieks un veselība jūsmājās!

• No plkst. 21.00 „Dziedi līdzi!” – 
Līgo sadziedāšanās ar visu laiku latviešu iemīļotākajām dziesmām. 
Kopā ar Elizabeti Zagorsku dziedāsim visiem zināmās Raimonda Paula, Zigmāra 
Liepiņa, Imanta Kalniņa un citu latviešu komponistu dziesmas. 
Vokāls Elizabete Zagorska. Taustiņi, vokāls Jānis Lemežis. Ģitāra Ēriks Upenieks. 
Bungas Vilnis Krieviņš.
• Pēc koncerta Līgo nakts zaļumballe līdz pirmajiem saules stariem 
kopā ar grupu „Kolibri”. 
Ieeja brīva!

BĒRNĪBAS SVĒTKI
Ulbrokas kultūras namā 19. augustā plkst. 11.00

Uz svētkiem aicinām Stopiņu novadā dzīvojošos bērnus  
vecumā no 3 līdz 7 gadiem.

Svētkus vadīs „Čučumuižas” rūķi un svinīgās daļas laikā vecākiem izsniegs apliecību, kas apliecinās, 
ka bērnam ar šo dienu ir savi krustvecāki. 

Svētkiem aicinām pieteikties Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā vai pie  
Stopiņu novada domes sekretāres līdz 11. augustam.

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 27757381, 67910518 
vai rakstot uz e-pastu: dzimtsaraksti@stopini.lv, novada.dome@stopini.lv.

STOPIŅU PELDBASEINA DARBALAIKS 
vasaras mēnešos jūnijā un augustā:

pirmdiena–svētdiena no plkst. 9.00 līdz 22.00, apmeklētājiem ieeja līdz plkst. 20.45.
Jūlijā – peldbaseins slēgts.

Atgādinājums: Ar Stopiņu novada domes 2010. gada 15. decembra sēdes lēmumu 
(prot. Nr. 40) Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni, uzrādot skolēnu apliecību 

Stopiņu peldbaseina atbildīgajam darbiniekam, ir atbrīvoti no maksas par peldbaseina 
izmantošanu skolēnu brīvlaikā darbadienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Aelita Veipa, 
Ulbrokas sporta kompleksa direktore

Stopiņu novada Pensionāru biedrība

rīko ekskursiju „Pa Sēlijas baltajiem ceļiem”
2017. gada 16. jūnijā.

Apskatīsim pilis, muižas, kā saimnieko sēļu lauku sētās.
Izbraukšana: plkst. 7.30 no Ulbrokas, tālāk pa maršrutu – Saurieši, Upeslejas. 

Atgriešanās pēc plkst. 20.30.
Pieteikšanās līdz 14. jūnijam pa tālruņiem: Ulbroka – 25998691; 

Upeslejas – 26848690; Saurieši – 29423944.

Stopiņu novada Politiski represēto biedrība

aicina uz piemiņas brīdi
Ulbrokas Meža kapos 

Represēto piemiņas vietā
šā gada 14. jūnijā plkst. 13.00. 

Visi laipni gaidīti.
Autobuss: 12.30 dome, 12.35 Līči, 12.40 Upeslejas, 

12.45 Saurieši, 12.50 Ulbrokas Meža kapi. 
Pēc pasākuma tiksimies pie tējas tases.

Tālrunis informācijai: Māra, 28890339.

23. jūnijā no plkst. 20.00 
LĪGO VAKARS LĪGO PARKĀ

Viesus sagaidīs Jāņa tēvs un Jāņa māte. 
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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
Kā putni aiziet dusēt

Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie

Uz kluso mūžības salu.
(K. Skalbe)

Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem, 
Lidiju Steņinu, Olgu Staškeviču, Beatrisi Brūveri, 

Juri Fricbergu, vilni Pickenu, 
rūriku Lasi 

mūžībā aizvadot.

Aiziet var, bet ne mūžam tik tālu, 
Lai caur ziediem un puteņu vārtiem

Neskanētu atmiņu balss…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aināram Bērcim,  

māmiņu mūžībā pavadot.
Stopiņu novada domes kolektīvs

Līdzjūtības

DIENAS CENTROS
CEKULES DIENAS CENTrā
Darba laiks jūnijā: pirmdien 
plkst. 11.00–16.30; otrdien 
plkst. 9.00–15.30; trešdien plkst. 
15.00–21.30; ceturtdien plkst. 
9.00–14.30; piektdien plkst. 
10.00–18.30.

10. jūnijā ekskursija uz Vents-
pili kopā ar Sauriešu dienas cen-
tra apmeklētājiem.

No 12. līdz 16. jūnijam sporta 
nedēļa. Nūjošana, stafetes, fut-
bols, volejbols (atkarībā no laik-
apstākļiem).

No 19. jūnija gatavošanās Līgo 
svētkiem.

Jūnija beigās plānots 2 dienu 
pārgājiens.

No 26. līdz 29. jūnijam gata-
vosim dienas centra telpas un te-
ritoriju vasaras brīvdienām.

Jūlijā dienas centrs slēgts.

ULBrOKAS DIENAS CENTrā
Darba laiks jūnijā: pirmdien, 
otrdien plkst. 10.00–18.00; treš-
dien plkst. 12.00–20.00; ceturt-
dien, piektdien plkst. 10.00–
18.00.

Katru trešdienu plkst. 17.30–
20.00 „Mazo leļļu darbnīca”. Paši 
savām rokām šūsim dažādas lellī-
tes. Pirms Līgo svētkiem rīkosim 
lellīšu izstādi. Nodarbības vada 
A. Dobrjanska.

Katru otrdienu un ceturtdie
nu plkst. 10.00–11.45 nūjošana. 
Nodarbības vadīs profesionā-
la nūjošanas instruktore Linda 
Andrusa.

12. –16. jūnijā galda spēļu tur-
nīri, trauku veidošanas nodarbī-
bas no ātri cietējošas keramikas 
masas.

19.–22. jūnijā, Līgo dienu sa-
gaidot, dekoru un vainagu gata-
vošana svētkiem no dabas mate-
riāliem, Jāņu ielīgošana.

UPESLEJU DIENAS CENTrā
Darba laiks jūnijā un augustā: 
pirmdien, trešdien, ceturtdien, 
piektdien plkst. 9.30–18.00; otr-
dien plkst. 11.30–20.00. Jūlijā 
dienas centrs slēgts uz atvaļināju-
ma laiku.

16. jūnijā plkst. 16.00 bērniem 
un jauniešiem „Popiela”. Jāgatavo 
savi priekšnesumi, prezentācijas.

22. jūnijā Līgo svētku dekoru 
veidošana.

27. jūnijā plkst. 16.00 projekta 
„Stopiņu novada iedzīvotāju ve-
selības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi” ietvaros 
lekcija interesentiem par veselīgu 
uzturu.

Katru dienu plkst. 14.00–
16.00 aktivitātes bērniem sporta 
laukumā.
Jūnijā darbosies pulciņi:
• galda teniss – pirmdien, treš
dien, piektdien plkst. 16.00–
18.00;
• vēderdejas – otrdien plkst. 
18.00–20.00;
• elektropulciņš – otrdien plkst. 
18.00–20.00;

KULTūRAS PASĀKUMI JūNIJĀ
10. jūnijā plkst. 19.00 Līgo parkā koncerts „Dziesma un deja 
manam novadam”. Piedalās Stopiņu novada deju kolektīvi un viņu 
draugi, Lēdurgas folkloras kopa „Putni” un Stopiņu novada dziedošie solisti. 
Pēc koncerta pirmā vasaras zaļumballe kopā ar grupu „Fabrikas skurste-
nis”. Ieeja brīva!

23. jūnijā no plkst. 20.00 Līgo vakars Līgo parkā. Viesus sagaidīs 
Jāņa tēvs un Jāņa māte. No plkst. 21.00 „Dziedi līdzi!” – Līgo sadziedā-
šanās ar visu laiku latviešu iemīļotākajām dziesmām. Kopā ar Elizabeti Za-
gorsku dziedāsim visiem zināmās Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa, Imanta 
Kalniņa un citu latviešu komponistu dziesmas. Vokāls Elizabete Zagorska. 
Taustiņi, vokāls Jānis Lemežis. Ģitāra Ēriks Upenieks. Bungas Vilnis Krieviņš.
Pēc koncerta Līgo nakts zaļumballe līdz pirmajiem saules stariem kopā ar 
grupu „Kolibri”. 
Ieeja brīva!

BIBLIOTĒKĀS
17.–18. jūnijā bibliotekāru ekskursija uz Ziemeļvidzemi. 
Programmā: kolēģu tikšanās Plāņu pagasta Jaunklidžas bibliotēkā un Valkas 
novada Centrālajā bibliotēkā. Lokāli nozīmīgu objektu apskate – vēsturiskā 
Rauna, Vika Pasaku parks, ievērojami novadnieki un nozīmīgi notikumi Val-
kas pilsētas kultūrvēsturē. Igaunijas Nacionālais muzejs Tartu – igaunisku-
ma saglabātājs, tautas pamatvērtību nesējs un nepārtrauktības uzturētājs. 
Organizē Ulbrokas bibliotēka.

Trešdien, 21. jūnijā, plkst. 19.00 
kolektīvs Jaunā Rīgas teātra izrādes „Kārkli” apmeklējums! 
Lomās: Guna Zariņa, Baiba Broka, Kaspars Znotiņš, Andris Keišs, Ģirts Krū-
miņš. Režisors – Gatis Šmits.
Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, 67910503.
29. jūnijā, plkst. 16.00 Stopiņu novada ciematā Līči, P. Brūvera 
dzimtas mājās „Kalēji”, vasaras brīvlaika pirmais tematiskais pasākums 
skolu jaunatnei „Pēterdiena Pētera Brūvera dzejoļu darbnīcā”, kurā 
ikvienam būs iespēja iejusties dzejnieka lomā un radoši darboties dzejoļu 
meistarošanā. Pasākumu bagātinās Pētera Brūvera meita Indra Brūvere-
Daruliene – tulkotāja, folkloriste, pētniece, literatūrkritiķe –, kas palīdzēs 
radīt dzejoļu darbnīcas radošo noskaņu.
Tiek gaidīti esošie un nākamie skolas vecuma bērni. Par savu dalību informēt 
līdz 26. jūnijam Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503. 
Nokļūšanai uz pasākumu un no tā tiks organizēts transports. Uz tikšanos!

Ulbrokas bibliotēkas vasaras darba laiks (05.06.2017–31.07.2017)
Pirmdienās plkst. 11.00–19.00 
Otrdienās plkst. 10.00–17.00
Trešdienās plkst. 9.00–14.00
Ceturtdienās plkst. 11.00–19.00
Piektdienās plkst. 10.00–17.00
Sestdienās apmeklētājiem slēgta

Literāri tematiskā izstāde Ulbrokas bibliotēkā „Skaisti noriet saule ziemeļ-
vakaros...” – skolotājam, bibliogrāfam, literatūrzinātniekam un tulkotājam 
Kārlim Eglem – 130 (02.06.1887–25.06.1974).
Izstāde „Klasesbiedri” Mārim Melgalvam un Pēteram Brūverim LNB Huma-
nitāro un sociālo zinātņu lasītavā 2. stāvā, veltīta dzejnieku sešdesmitgadei. 
Avots: https://www.lnb.lv/lv/atklas-marim-melgalvam-un-peteram-bruverim-
veltitu-izstadi. Izstāde apskatāma līdz 31. jūlijam. Ieeja bez maksas.

Sauriešu bibliotēkā jūnijā skatāmas divas literatūras 
izstādes:
•	Rakstniekam, dzejniekam, tulkotājam un latviešu īsprozas klasiķim Erikam 
Ādamsonam – 110
•	Latviešu rakstniecei, tulkotājai, rakstnieces Regīnas Ezeras memoriālā mu-
zeja „Brieži” saimniecei Aijai Valodzei – 60
No 1. jūnija līdz 19. jūlijam Stopiņu novada iedzīvotāji un viesi laipni aici-
nāti Sauriešu bibliotēkā skatīties fotoizstādi „Es mīlu Stopiņus”.

Sauriešu bibliotēkā no 1. jūnija līdz 31. augustam vasaras darba laiks:
Pirmdienās plkst. 11.00–19.00
Otrdienās plkst. 9.00–17.00
Trešdienās plkst. 9.00–13.00
Ceturtdienās plkst. 11.00–19.00
Piektdienās plkst. 9.00–17.00
Sestdienās, svētdienās – slēgta

Sporta pasākumi jūnijā
9. jūnijā plkst. 19.30 notiks

labdarības fitnesa treniņš 
sporta laukumā pie Ulbrokas ezera. 
Treniņu vadīs trenere Alīna Silicka.

Pasākumi jūnijā

Pār Tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
un Tava mūža stāsts

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aināram Bērcim,  
mammu mūžībā aizvadot.

Stopiņu novada pašvaldības policijas kolektīvs 

• solo dziedāšana – piektdien 
plkst. 15.00–18.00;
• līnijdejas – trešdien plkst. 
17.00–18.00;
• nūjošana – trešdien, piektdien 
plkst. 10.00, 2., 7. un 9. jūnijā 
nodarbība instruktores Lindas 
Andrusas vadībā.

SAUrIEŠU DIENAS CENTrā
9. jūnijā plkst. 16.00 zīmējumi 

uz asfalta bērniem „Es un vasara”.
10. jūnijā ekskursija uz Vents-

pili. Kopā ar gidu apskatīsim pil-
sētu, izbrauksim ar tūristu kuģīti 
„Hercogs Jēkabs”, paceļosim ar 
Bānīti un apskatīsim Livonijas 
ordeņa pili (vēstures muzeju) un 
dosimies uz planetāriju.

15. jūnijā plkst. 13.00–15.00 
notiks divas nodarbības par vese-
līgu uzturu.

22. jūnijā plkst. 14.00 Jāņu 
vainagu pīšana. Paņemt līdzi 
ozola lapas, Jāņu zāles.

29. jūnijā plkst. 16.00 rokas-
sprādžu gatavošana no prievītēm 
ar latvju rakstiem.

LīČU DIENAS CENTrā
14. jūnijā plkst. 18.00 filmas 

„Pulveri meklējot” skatīšanās. 
Pirms filmas būs tikšanās ar fil-
mas varoni Arti Ozolu.

21. jūnijā plkst. 12.00–19.00 

dienas centrā viesosies „Veselības 
centrs 4”. Iespēja pieteikties ādas 
veidojumu skrīningam (maksas 
pakalpojums). Pieraksts pa tālru-
ni 20550550.

22. jūnijā plkst. 15.00 „Gar-
dēžu klubiņš”. Tēma „Grilēsim!”. 
Cepsim un degustēsim jūsu ga-
tavotos ēdienus un, gatavojoties 
vasaras saulgriežiem, runāsim 
par dabas norisēm, to ietekmi uz 
mūsu organismu.

29. jūnijā plkst. 14.00 Veselī-
bas veicināšanas projekta ietva-
ros Stopiņu novada senioriem 
(>54) veselīga uztura nodarbības. 
Pieteikšanās dienas centrā.

Pirmdienās plkst. 18.00 rado-
šās nodarbības bērniem.

Otrdienās plkst. 17.00–20.00 
Stopiņu novada finansētā projek-
ta „Vasaras smaržas vilinājums 
lina maisiņos” radošās nodarbī-
bas.

Pirmdienās, ceturtdienās 
plkst. 13.00 vingrošana senio-
riem. Nodarbības vada Brigita 
Krieva. (Stopiņu novada vese-
lības veicināšanas projekta no-
darbības.) Pieteikšanās dienas 
centrā.

Ceturtdienās plkst. 17.00–
19.00 nūjošanas nodarbības. Sā-
kums un iesildīšanās pie dienas 
centra.


