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Lai arī ziema mūs šogad nepriecē 
ar balto sniega prieku, tomēr de-
cembrī Stopiņu novadā notiku-
šie kultūras pasākumi radīja īpa-
šu gaišumu un brīnuma gaidas 
gan lieliem, gan maziem svētku 
noskaņas meklētājiem. 

Kā jau katru gadu, spoži iemirdzējās 
gaismiņas mūsu novada ciematu eg-
lītēs – Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās, 

Cekulē, Līčos, Dzidriņās, Jaunsišos un 
Saulīšos. Šogad „Pasaku nama” jestra-
jiem varoņiem moderno „elektrības 
kabeli” palīdzēja saslēgt un bērnus tal-
kā aicināja pati Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāja Vita Paulāne. Un jaut-
rās dziesmas un rotaļas, kā arī gardās 
konfektes un piparkūkas ļāva izbau-
dīt svētku tuvošanās brīnumu visā tā 
krāšņumā. 

Turpinājums 2. lpp.

2017. gada 11. decembrī ir 
noslēgusies Stopiņu novada 
skeitparka projekta „Palēciens 
pie Ulbrokas ezera” būvniecī-
ba. Projekts tika īstenots, lai 
pavasara, vasaras un rudens 
sezonā jauniešiem un sportis-
kiem iedzīvotājiem būtu iespē-
ja brīvajā laikā nodarboties ar 
fiziskām aktivitātēm. 

Projekta būvdarbi īstenoti ar Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai LEADER programmas 
atbalstu. Eiropas fonda finansiā-
lais ieguldījums – 12 984,87 EUR 
apmērā. Stopiņu novada pašvaldī-
bas līdzfinansējums projektam ir 
29  197,97  EUR. Projekta kopējās 
izmaksas bez pievienotās vērtības 

nodokļa – 42 182,84 EUR. Jauna-
jam skeitparkam atvēlētā vieta pie 
Ulbrokas ezera atrodas Stopiņu 
novada centrā un ir pieejama 
visiem. Jau šobrīd daudzi vietē-
jie novada iedzīvotāji pavada at-
pūtas brīžus pie Ulbrokas ezera, 
gan izbaudot dabu, gan pastai-
gājoties gar ezeru. Skeitparks pa-
pildinās sportiskām aktivitātēm 
paredzēto vietu, kur atrodas arī 
trenažieri, smilšu pludmales vo-
lejbola laukums un pastaigu taka. 
Jaunais modernais skeitparks vei-
dots no materiāla, kas lietošanā ir 
ievērojami klusāks un ilgtermiņā 
izturīgāks.

Ilze Kļaviņa, 
projektu vadītāja 

Svētku 
mirdzums
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Izbūvēts jauns skeitparks
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Cekulē atklātas jaunas 
kanalizācijas tīkla 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Veikto darbu ietvaros tika iz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas 
ietaises ar jaudu 40 m3 diennak-
tī, pašteces kanalizācijas tīkls 
1284  metru garumā, spiedvads 
330  metru garumā un divas ka-
nalizācijas sūkņu stacijas.

Jaunās attīrīšanas iekārtas ap-
kalpo Cekules ciemu, un šobrīd 
tiks noslogoti 20  m3 no kopējās 
iekārtu jaudas, kas nozīmē, ka, 

ciemam un apkārtnei attīsto-
ties, ir nodrošināta notekūdeņu 
attīrīšana. Attīrīšanas iekārtu 
būvniecība pilnībā finansēta 
no Stopiņu novada pašvaldības 
budžeta, kopējās izmaksas ir 
285  786,24  EUR. Būvdarbu pa-

sūtītājs bija PA „Saimnieks”. At-
tīrīšanas iekārtu būvniecību pēc 
SIA  „Akvateks” izstrādātā pro-
jekta veica SIA „Akana”.

E. Rozenbaha-Kalniņa, 
PA „Saimnieks”

2017. gadā Cekulē uzbūvē-
tas jaunas kanalizācijas tīkla  
un notekūdeņu attīrīšanas  
iekārtas. 
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Turpinājums no 1. lpp.

Bērnus iepriecināja arī pasaku 
varoņi Jaungada eglītēs Ulbrokas 
kultūras namā un novada dienas 
centros – gan izrādē „Sniegbaltī-
tes noslēpums”, gan muzikālajā 
rotaļu programmā kopā ar Sala-
tēvu un viņa noslēpumainajiem 
draugiem. 

Decembrī ļoti aktīva bija Stopi-
ņu novada māksliniecisko kolek-
tīvu koncertdarbība gan novadā, 
gan ārpus tā robežām. Ulbrokas 
kultūras namā notika ikgadējais 
vidējās paaudzes deju kolektīva 
„Stopiņš” sadancošanās pasā-
kums, senioru deju kolektīva „Ul-

enbroks” 5 gadu jubilejas svinīgais 
pasākums, kā arī Stopiņu novada 
māksliniecisko kolektīvu Ziemas-
svētku koncerts. Liels prieks, ka 
jauktā kora „Ulbroka” diriģents 
Vitālijs Stankevičs izveidojis jau-
nu radošu apvienību  – vokālo 
ansambli, kas debitēja 16. decem-
bra koncertā. Aplausi neizpalika, 
ar nepacietību gaidīsim jaunas 
skaņdarbu interpretācijas ansam-
bļa sniegumā. Gada nogalē gribu 
pateikt sirsnīgu paldies visiem 
māksliniecisko kolektīvu vadītā-
jiem un dalībniekiem par prieku, 
ko dāvājat mums ar saviem kon-
certiem, smaidiem un dzirkstošo 
enerģiju. Novēlu spēku, izturību 

un neizsīkstošu mākslas mīlestī-
bu arī nākamajā – Latvijas īpašajā 
gadā, Dziesmu un deju svētku un 
simtgades gadā! Dziedāsim, dejo-
sim, radīsim sev un savai Latvijai! 

Un tā mēs esam sagaidījuši 
2018.  gadu – Latvijas simtgades 
gadu! Tas solās būt kultūras pa-
sākumiem bagāts gan mūsu no-
vadā, gan visā valstī. Līdzās Lat-
vijas simtgades svinību aktivitā-
tēm vasarā vērienīgi svinēsim arī 
mūsu skaistā un īpašā Līgo parka 
30. gadskārtu. Īpašais jubilejas pa-
sākums notiks Līgo vakarā Līgo 
parkā. Jau šobrīd Stopiņu novada 
mājaslapā pieejama informācija 
par nozīmīgākajiem 2018. gadā 

gaidāmajiem kultūras pasāku-
miem, taču koncertu, izrāžu un 
daudzu citu aktivitāšu skaits no-
teikti būs ievērojami lielāks. Lai 
mums visiem veselība, sirdsmīles-

tība un pozitīvs dzīves redzējums 
jaunajā gadā! Uz tikšanos! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja

Svētku mirdzums Stopiņu novadā
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Labas idejas laižas pār pasau-
li viegli kā pieneņpūkas, kai-
sa sēkliņas, atrod augsni un 
plaukst. Ideja par Nacionālās 
skaļās lasīšanas sacensību uz 
Latviju atceļojusi no Holandes, 
kur tajā piedalās jau miljons 
bērnu. Nu arī Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas Bērnu literatūras 
centrs aicina Latvijas bērnus uz 
skaļās lasīšanas sacensību – vis-
pirms skolās, tad novada un re-
ģionālā līmenī, līdz 2018. gada 
pavasarī tiks noteikts skaļās la-
sīšanas čempions un Nacionā-
lās bibliotēkas bērnu direktors.

Upesleju internātpamatskola-reha-
bilitācijas centrs jau 4. gadu piedalās 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”, 
un grāmatu lasīšanas ieradums tiek 
kopts un veidots sistemātiski, iesais-
toties gan skolotājiem, gan skolas 
vadībai. Lasītājiem ir sava ballīte, 
sava ekskursija, savas tikšanās ar ci-
tiem lasītājiem Sauriešu bibliotēkā.

Tāpēc uz skaļās lasīšanas sacen-
sību, literatūras skolotājas Baibas  
Reinbergas pamudināti, bērni pie-
teicās labprāt. Kāpēc gan ne? Paša 
izvēlēta grāmata – tā, kura patīk 
vislabāk, – tad kopīgi mēģinājumi, 
kuros cits citu vērtēja, ieteica, kas 
jāuzlabo izteiksmē, dikcijā. Skolas 
līmenī varēja piedalīties visi, kas vē-
las, un cīnīties par žūrijas un klausī-
tāju simpātiju balvām. Bet 5.–6. kla-
šu audzēkņi sacentās arī par iespēju 
doties uz nākamo kārtu. Visčaklāk 

pastrādāja 4. klase skolotājas Intas 
Veinšteinas vadībā: visi ceturtklas-
nieki piedalījās skaļās lasīšanas sa-
censībā. Un visi bija arī žūrijā, cītīgi 
vērtējot savus klasesbiedrus.

Kā jau tas ir ar labām idejām, ne-
jauši mēģinājuma laikā radās doma 
patrenēt izteiksmi, lasot grāmatu 
pirmklasniekiem, un – pasaulē aiz-
ritēja vēl viens labs darbs. Nu pirm-
klasniekiem ir vakara pasaku laiks.

Un tas vēl ir tikai sākums. Jo, 
nolūkojoties uz klausītājiem līdz-
jutējiem, kuri vairāk nekā stundu 
klausījās lasījumus, balsoja par 

klausītāju simpātiju un ar ovācijām 
sagaidīja noslēguma apbalvošanu, 
ir skaidrs – skaļā lasīšana notiks un 
izplatīsies. Tā būs dalīšanās ar savu 
prieku jeb līdzpārdzīvojumu, un tā 
būs tālāk dāvināšanas un saņemša-
nas prieks.

Paldies Stopiņu novada domes 
izglītības speciālistei Vijai Tomiņai 
un Ulbrokas bibliotēkas vadītājai  
Daigai Brigmanei par atsaucību 
skolas labāko lasītāju izvērtēšanā.

Gunta Bruģētāja, 
UIPRC bibliotekāre

2017. gada 16. decembrī par 
Latvijas Handbola federācijas 
prezidenta kausa ieguvējām 
sieviešu konkurencē kļuva 
„Stopiņu NHK” handbolistes, 
kas finālspēlē ar 25:24 pievei-
ca „REIR Dobele” komandu.

LHF prezidenta kausa izcīņas da-
lībnieki tika noteikti Latvijas čem-
pionātā, turnīra pusfinālā iekļūstot 
četrām labākajām komandām pēc 
pirmajiem diviem apļiem. Pusfi-
nālā sacentās Latvijas čempionāta 
pirmā spēcīgākā komanda pret 
trešo un otrā pret ceturto. „Stopiņu 
NHK” (1) savā pusfināla spēlē tikai 
pēcspēles metienu sērijā ar 22:20 
pieveica „Latgolu” (3), bet „REIR 
Dobele” (4) guva uzvaru pār Jēkab-
pils Sporta skolu (2) ar 35:27.

Spēles rezultātu pēc pusotras 
nospēlētas minūtes atklāja „Stopi-
ņu NHK” spēlētāja Lana Nikola-
jeva, un arī puslaika turpinājumā 
veiksmīgāku sniegumu demons-
trēja stopiņietes. Puslaika vidū 
viņas izcēlās ar trim vārtiem pēc 
kārtas, panākot tobrīd lielāko pār-
svaru – 10:7. Pateicoties diviem 
Elīnas Freibergas vārtiem un An-
nas Aleksas Stankevičas realizēta-

jam soda metienam, dobelnieces 
spēja rezultātu līdzsvarot (10:10), 
bet galotnē pārliecinošākas atkal 
bija „Stopiņu NHK” handbolis-
tes. Trīs Dainas Sergejevas vārti 
(divi  – no septiņu metru soda 
metiena atzīmes) ļāva „Stopiņu 
NHK” tikt vadībā ar 14:11.

Otrā puslaika sākumā „Stopiņu 
NHK” handbolistēm izdevās vēl 
vairāk nostiprināt savu vadību un 
pēc vairākiem Sergejevas realizē-
tajiem septiņu metru soda metie-
niem panākt jau piecu vārtu pār-
svaru – 17:12. Nosacīti drošo atrā-
vienu gan stopiņietes nenoturēja, 
un „REIR Dobele” 52. minūtes 
sākumā pietuvojās līdz minimu-
mam – 21:20. Kļūdām bagātajā 
mača galotnē „Stopiņu NHK” gan 
vadību neatdeva un uzvaru nosar-
gāja – 25:24.

Uzvarētāju labā 12 vārtus guva 
Daina Sergejeva, realizējot arī 
visus sešus septiņu metru soda 
metienus. Viņa arī tika atzīta par 
turnīra vērtīgāko spēlētāju. Savu-
kārt „REIR Dobele” rindās rezul-
tatīvākā ar astoņiem vārtiem bija 
Elīna Freiberga.

www.handball.lv

„Stopiņu NHK” 
handbolistes – 
LHF prezidenta kausa 
ieguvējas
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Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 
Upesleju internātpamatskolā
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Jau piekto gadu Sauriešu bib-
liotēkas lasītāji iesaistās Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) lasītveicināšanas prog-
rammā „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija” (BJVŽ). 

Prieks par visiem, kuri jau vairā-
kus gadus turpina būt eksperti, 
un par ikvienu jauno žūrijas da-
lībnieku. Ļoti interesanti ir uzzi-
nāt katra lasītāja domas par prog-
rammas kolekcijā vērtēšanai ie-
kļautajām grāmatām, tādēļ skais-
tajā Ziemassvētku gaidīšanas lai-
kā šī gada eksperti satikās, lai dis-
kutētu un paustu viedokli par jau 
izlasītajām grāmatām. Lai būtu 
interesantāk, tika sarīkota spēle 
„Vai tu mani zini?”. Bibliotekāres 
lasīja fragmentus no BJVŽ kolek-
cijas grāmatām, un ekspertiem 
bija jāuzmin, no kādas grāmatas 
ir lasītais fragments. Pie šī gada 
kolekcijas grāmatu fragmentiem 
bija iemaldījušies daži fragmenti 
no citu gadu programmas grā-

matām. Visi pasākuma dalībnie-
ki ļoti aktīvi iesaistījās spēlē, it 
sevišķi bērni, ne tikai minot, bet 
arī diskutējot par izlasītajām grā-
matām. Par pareizajām atbildēm 
katrs saņēma īpašu BJVŽ pipar-
kūku, bet, ja veicās mazāk, tad 
uzmundrinājumam tika smai-
diņa piparkūka. Novēlot jaukus 
mirkļus kopā ar grāmatām, kat-
ram žūrijas ekspertam tika uzdā-
vināta magnētiskā grāmatzīme ar 
smaidiņiem.

Paldies visiem BJVŽ eksper-
tiem par aktīvu iesaistīšanos lasī-
šanā un vērtēšanā!

Gaišus, priecīgus svētkus vēlot,
Sauriešu bibliotēkas vārdā

Kristīne Cimdiņa

Pirmā tikšanas ar Latvijas latvieti 
ir ar dzejnieku, Latvijas zvaigzni 
Imantu Ziedoni. Rita Laima sāk 
saraksti ar Ziedoņa dēlu Riman-
tu, un dzimst ideja par mācībām 
Latvijā. Jaunietes gados, pagāju-
šā gadsimta astoņdesmito gadu 
sākumā, Rita Laima atbrauca uz 
Latviju, lai iepazītu savu tēvu zemi 
un kļūtu par mākslinieci, studējot 
LPSR Mākslas akadēmijā. Viss še 
bija svešs, neparasts un pavisam 
citāds nekā dzimtajās Ameri-
kas Savienotajās Valstīs. Te šokē 
krievu tautības cilvēku un krievu 
valodas pārsvars. Te – padomis-
kie ielu nosaukumi. Brīvības pie-
minekļa padarīšana par kaut ko 
nebūtisku. Šķiet dīvaini latvieši, 
sākotnēji it kā pelēki, bet pēc lai-
ka Rita tos iepazīst kā sirsnīgus 
un viesmīlīgus cilvēkus. Savas 
izcelsmes dēļ mācības Mākslas 
akadēmijā nākas pārtraukt, jo 
jau pēc mēneša uzturēšanās at-
ļauju Latvijā jaunajai studentei 
nepagarina. Pēc laika viņa Latvijā 
atgriežas vēlreiz, un šoreiz Ritas 
Laimas dzīvē ienāk mīlestība. Arī 
viņu tikšanās reizē Bastejkalnā, 
kā stāsta Rita Laima, klātesoša ir 
čeka. 1982. gadā viņa apprecas ar 
fotogrāfu Andri Krieviņu. Jauno 
kopdzīve norit Vecrīgas mazajā 
dzīvoklītī. Pēc kāda laika piesa-
kās pirmais dēliņš Krišjānis. Lai 
arī dzīvo Latvijā, Rita Laima pa-
liek ASV pilsone. Pēc kāda laika, 
1987.  gadā, sadzīves apstākļu dēļ 
sievietei tomēr kļūst nomācoši te 
dzīvot, un viņa pārceļas atpakaļ uz 

Ameriku. Taču pēc pusgada viņa 
atgriežas Latvijā, lai būtu šeit līdz 
pat 1999. gadam.

Rudenīgais veļu laiks ikvienam 
ir atgriešanās pie dzimtas sak-
nēm, to stiprināšana. Vienlīdz 
novembrī – Latvijas patriotisko 
svētku mēnesī – Rita Laima uz 
mirkli iegriezusies Latvijā, lai 
iepazīstinātu ar savu grāmatu 
„Skylarks&Rebels”. Patriotiski un 
jūtīgi savienojot pagātnes atmiņas 
ar personisku dzīvesstāstu. ASV 
latvietes memuāri sniedz atskatu, 
kā redzēt un domāt citādi tajā, 
kur esi. Ikdienā viņa ir mākslinie-
ce, ilustratore, rakstniece un tul-
kotāja. Arī četru bērnu māmiņa 
un divu mazbērnu vecmāmiņa. 
Viņas vizīti Latvijā atbalsta ASV 
vēstniecība un Latvijas Nacionālā 
bibliotēka. Savas viesošanās laikā 
viņa apciemojusi vairākas Latvijas 
bibliotēkas. Sakām Paldies Ritai 
Laimai Bērziņai un viņas pava-
donim – ASV vēstniecības dar-
biniekam Nilam Studentam – par 
viesošanos Ulbrokas bibliotēkā! 
Pateicamies par uzticību un klāt-
būtni ieinteresētajiem bibliotēkas 
apmeklētājiem un arī tiem, kuri 
uz organizēto pasākumu bija ie-
radušies pirmoreiz! Lasīsim, do-
māsim, vērtēsim! Ieskatam ne-
liela norises retrospekcija: http:// 
www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-
biblioteka/galerijas.

Ieva Mūrniece, 
Daiga Brigmane,

Ulbrokas bibliotēkas darbinieces 

Ir ziemīga novakare, aiz loga 
viegla sniegputeņa deja, 
gaismas starā – bibliotēkas 
gaišie logi, bet mājīgajās 
telpās vienuviet pulcināju-
šies grāmatu draugi. Ziemas 
noslēpuma pamatā patiess 
salīdzinājums starp dabu un 
literatūru. Vakara stāstniece, 
kultūras žurnāliste un lite-
rāro projektu vadītāja Liega 
Piešiņa atklāj kultūrvēsturis-
kās Latvijas kultūras kanona 
vērtības. „Mērnieku laiki” – 
mantojums, turpinājums vai 
darboties griba. Saruna un 
emocijas par pretrunīgo un 
atšķirīgo zināmajā.

Romānam nav tikai literatūrvēs-
turiska nozīme – tajā sniegtais 
latviešu lauku iedzīvotāju rakstu-
rojums un detalizēti aprakstītie 
sadzīves ieradumi un sociālās 
norises padara „Mērnieku laikus” 
arī par vērtīgu kultūrvēsturisku 
un etnogrāfisku liecību. Ērtā ie-
kārtošanās, kaimiņu attiecības 
ir sabiedrības šķērsgriezums, iz-
mantojot zemes mērīšanas darbus 
kā fonu, kur attiecības starp paau-
dzēm attēlotas kā attiecības starp 
dažādiem laikmetiem.

Romāns nekad nav zaudējis 
savu aktualitāti – Ķencis mūs-
dienās redzams uz Piebalgas alus 
etiķetēm un tiek apspēlēts nova-
da svētkos un gadatirgos, šis tēls 
kļuvis populārs piebaldzēnietes 
Dzidras Kuzmanes atveidojumā 
dažādos sabiedriskos pasākumos. 

Par tradīciju kļuvušas brīv-
dabas izrādes Vecpiebalgā. Pēc 
romāna motīviem 1968. gadā 
uzņemta Rīgas kinostudijas 
mākslas filma Voldemāra Pūces 
(1906–1981) režijā. 

2008. gadā „Mērnieku laiki” 
tika iestudēti Nacionālajā teātrī 
Viestura Kairiša režijā, iestudē-
jumā vienlīdz izvēršot gan traģē-
dijas, gan komēdijas perspektīvas 
un uzsverot romāna laikmetīgu-
mu arī 21. gadsimtā. 2009. gadā, 
godinot 130. gadadienu kopš 
romāna sarakstīšanas, Latvijas 
Banka laida apgrozībā sudraba 
jubilejas monētu, uz kuras attēloti 
romāna varoņi mākslinieka Lai-
moņa Šēnberga noformējumā.

Vakara otrajā daļā grāmatu ap-
skats un prāta spēles – visiem ap-
tverošas vērtības, kas atspoguļojas 
nacionālajās un cittautu literatū-
ras kvalitātēs. Liegas Piešiņas ie-
teikumi un raksturlielumi norāda 
gan pirktāko grāmatu tendences, 
gan izceļ pērles un atklāj virzību 
lasītāja/izdevēja noteiktajām un 
paredzamajām vajadzībām. Ko-

pums iezīmē nianses, kas litera-
tūru pārvērš nacionāli nozīmīgā 
kultūras fenomenā, veidojot kat-
ras tautas literāro kvalitāti.

Ne jau tikai mīlestībā pret zie-
mu atklājas nacionālās rakstura 
īpašības – sapņošana, domī-
gums  –, bet arī lasīšanas nodar-
bēs: ar ko papildināt savu lasītāja 
pieredzi? Pat visdziļākā Latvijas 
dabas dvēseles atkailināšanās 
liek domāt visbaltākās domas, 
paveikt iecerēto un īstenot izsap-
ņoto. Paldies noskaņas radītājai 
un literatūras guru iemiesotājai 
Liegai. Paldies lasītājiem par uz-
ticību, un uz tikšanos daudzpusī-
gās tēmās un pasākumos jaunajā 
2018. gadā!

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Lasi un mini!
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priekšvakara ainava 
literatūrā
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Patriotisks jūtīgums
2017. gada 28. novembrī Ulbrokas bibliotēkā lasītāju tikšanās ar 
ārzemju latvieti Ritu Laimu Bērziņu, kurai Vācijā apgādā „Ibidem 
Verlag” nākusi klajā grāmata „Skylarks&Rebels” („Cīruļi un dum-
pinieki”). Cīrulīši – tā saka pati autore. Un jau nojaušam, ka ar šo 
vārdu vispirms apzīmējama viņa pati. Dzimusi un augusi kultū-
ras vidē, viņa ģimenē apgūst latviešu valodu un tautas tradīcijas. 
Tiek audzināta kā latviete. Ritas Laimas vectēvs ir tiesnesis, bet 
māte – dzejniece Baiba Bičole, kuras dzejas krājumiņš „Atgrie-
žos” un arī atsevišķi dzejoļi citos izdevumos rodami Ulbrokas 
bibliotēkā. Viņas tēvs ir ASV mākslinieks Ilmārs Rumpēters.

Fo
to

: n
o 

ar
hī

va



4 PIEKTDIENA, 5. JANVĀRIS, 2018

  Paziņojums

Stopiņu novada dome 20.12.2017. 
sēdē (protokols Nr. 15) pieņēma lē-
mumu „Par detālplānojuma projek-
ta nekustamajam īpašumam Skuju 
iela 2, Dreiliņi, nodošanu publiskajai 
apspriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskā 
apspriešana notiks no 2018.  gada 
16. janvāra līdz 2018. gada 15. febru-
ārim. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties, sākot ar 16.01.2018., 
tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv (sadaļā „Attīstība/Sa-
biedrības līdzdalība”), izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institū-
ta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 
Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Ulbrokas kultūras namā (Institūta 
iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 2018. gada 2. februārī plkst. 17.00.
Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta 
iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie do-
kumenti 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 izstrādātāja: SIA „Ģeodēzija S”, zemes ierīkotāja Saiva  
Sokolova, tālr. 29275154, e-pasts: info.geodezija@inbox.lv.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA ĪPAŠUMAM 
SKUJU IELA 2, DREILIŅI, NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 

UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM

  Paziņojums

Stopiņu novada dome 20.12.2017. 
sēdē pieņēma lēmumu, protokols 
Nr. 15, par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašu-
mam Rietumu iela 12, Dzidriņas, Sto-
piņu novads, kad. Nr. 80960040367.
Detālplānojuma izstrādes mērķis: 
pamatot meliorācijas sistēmas 
pārkārtošanu – meliorācijas grāvja 
aizvietošanu ar caurulēm īpašuma 
Rietumu iela 12 teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašuma Rietumu iela 12 īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes attīstības un plā-
nošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: plano-
tajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jā-
iesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Sto-
piņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2018. gada 
15. februārim.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
ĪPAŠUMAM RIETUMU IELA 12, DZIDRIŅAS, STOPIŅU NOVADS

  Paziņojums

Stopiņu novada dome 20.12.2017. 
sēdē pieņēma lēmumu, protokols 
Nr.  15, par lokālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu teritorijas plānojuma 
grozījumu veikšanai īpašuma „Smai-
das”, Dreiliņi, Stopiņu nov., teritorijā. 
Lokālplānojuma izstrādes mērķis  – 
mainīt Stopiņu novada teritorijas 
plānojumā (no 2017. gada) noteikto 
funkcionālo zonējumu no „Publiskā 
apbūve (P)” uz funkcionālo zonē-
jumu, kas paredz teritorijas izmantošanas veidu „Noliktavu apbūve (kods 
14004)”, veidojot jaunu funkcionālo apakšzonu – „Tehniskās apbūves teri-
torija” (TA1), paredzot: 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašuma „Smaidas” īpašnieks. 
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: 
planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz 
Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads,  
LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2018. gada 15. februārim.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMIEM ĪPAŠUMA „SMAIDAS”, 

DREILIŅI, STOPIŅU NOVADS, TERITORIJĀ

galvenos izmantošanas veidus no grupas „Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana”:
Veida kods Teritorijas izmantošanas veida nosaukums
14004  Noliktavu apbūve
14002  Transporta lineārā infrastruktūra
14003  Transporta apkalpojošā infrastruktūra

kā papildizmantošanas veidu nosakot publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:
Veida kods Teritorijas izmantošanas veida nosaukums
12001  Biroju ēku apbūve 
12002  Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve

  Paziņojums

Stopiņu novada dome 06.12.2017. 
sēdē pieņēma lēmumu, protokols 
Nr.  14, par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
„Jaunaudzēkņi”, Stopiņu novads (īpa-
šuma kadastra Nr. 80960080407).
Detālplānojuma izstrādes mērķis – de-
talizēt zemes vienības plānoto (atļauto) 
izmantošanu un pamatot apbūvi, ze-
mes vienības sadali, paredzot nepie-
ciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, t.sk. pie-
braucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai 
jaunveidojamām zemes vienībām no pašvaldības ielas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: 
īpašuma „Jaunaudzēkņi” īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: 
Stopiņu novada domes attīstības 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 novads, LV-2130; 
e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2018. gada 
31. janvārim.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU ĪPAŠUMAM 
„JAUNAUDZĒKŅI”, SAURIEŠI, STOPIŅU NOVADS

  Paziņojums

Stopiņu novada dome 22.11.2017. sēdē 
pieņēma lēmumu, protokols Nr. 13, 
punkts 2.8., par lokālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu teritorijas plānojuma 
grozījumu veikšanai, iekļaujot ciema ro-
bežu precizēšanu. 
Lokālplānojuma izstrādes mērķis – 
mainīt Stopiņu novada teritorijas plā-
nojumā (no 2017. gada) noteiktās Ul-
brokas ciema robežas un izvērtēt funkcionālā zonēju-
ma maiņas nepieciešamību lokālplānojuma teritorijā. 

Lokālplānojuma ierosinātāja: Stopiņu 
novada dome. Lokālplānojuma izstrā-
des vadītāja: Stopiņu novada domes 
attīstības un plānošanas speciāliste 
Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, 
e-pasts: planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus lokālplānojuma izstrādei jāiesniedz 
Stopiņu novada domei (adrese: Institūta  

iela  1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts:  
novada.dome@stopini.lv) līdz 2018. gada 15. februārim.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMIEM, 
CIEMA ROBEŽU PRECIZĒŠANAI STOPIŅU NOVADA TERITORIJAS DAĻĀ

 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 18/17

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības 
    pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto 
    projekta ietekmi 
    uz pašvaldības budžetu

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

5. Informācija 
    par administratīvajām 
    procedūrām

6. Informācija 
    par konsultācijām 
    ar privātpersonām

Norādāmā informācija

1.1. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 3. daļai, pašvaldībai ir tiesības ieviest 
vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no no-
dokļu maksāšanas;
1.2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 6. punktam, pašvaldībai ir pie-
nākums nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzī-
vesveidu un sportu;
1.3. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 2. panta 2. daļai, pašvaldības aģentūra ir pašval-
dības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā;
1.4. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 17. panta 4. daļai Pašvaldības aģentūras sniegtos 
pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Stopiņu ambulance” sniedz pakalpojumus par ce-
nām zem pašizmaksas būtu nepieciešams apstiprināt Stopiņu ambulances sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādī jaunā redakcijā

Nav attiecināms

Nav attiecināms

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

Saistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti atbildīgie speciālisti.

2017. gada 25. oktobrī Nr. 18/17
Stopiņu novadā (protokols Nr. 11. p. 4.5.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Grozījumi 2014. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 

„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi””

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu un

Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2014. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 „Stopiņu novada pašvaldības 
aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi”” šādus grozījumus:

1.1. Saistošo noteikumu 2. pielikuma 2., 3., un 39. pozīciju izteikt šādā redakcijā:

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

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne

MAKSAS PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojums Cena, EUR Pamatojums

MAKSAS PAKALPOJUMI (ĀRSTA APMEKLĒJUMS)

2. Ginekologa konsultācija 15,00 Izņemot grūtnieces un sievietes  
pēc dzemdību periodā līdz 42 dienām

3. Ginekologa atkārtota konsultācija bez apskates, 
izmeklējumu rezultātu interpretācija 10,00

39. Vakcinācija pret gripu 12,50
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Stopiņu pamatskolas un Ulbro-
kas vidusskolas 2. un 3.  klašu 
skolēni decembrī apmeklēja 
centru „Dardedze”, kur devās 
Džimbas drošības ceļojumā. 

Interaktīvā veidā – darbojoties 
darbnīcā, spēlējot teātri, pārrunājot 
situācijas – bērni tika iepazīstināti 
ar personiskās drošības pamatprin-
cipiem. Džimbas nodarbībās bērni 
interesantā un aizraujošā veidā ap-

guva personiskās drošības jautāju-
mus saskarsmē ar citiem cilvēkiem, 
pārrunāja dažādas nedrošas situā-
cijas, kādās var nokļūt, un uzzināja, 
kā jārīkojas. Bērni mācījās, ka viņu 
ķermenis pieder tikai un vienīgi vi-
ņiem, uzzināja, kas ir labs un slikts 
pieskāriens, mācījās atšķirt labus 
noslēpumus no sliktiem. Ulbrokas 
vidusskolas 7. klašu skolēniem ģi-
menes ārsts Ritvars Ziedonis un 
ginekoloģe Anita Spakovica vadīja 

nodarbības par reproduktīvo vese-
lību. Nodarbības notika meitenēm 
un zēniem atsevišķi, lai būtu iespēja 
apspriest un noskaidrot gan zēniem, 
gan meitenēm nozīmīgus jautāju-
mus. Tika apskatītas tādas tēmas 
kā higiēna, pubertāte, seksualitāte, 
sekstings un drošs internets, kā arī 
fizisko aktivitāšu fizioloģiska un psi-
holoģiska nozīme pusaudžu vecu-
mā. Arī 2018. gadā projekta ietvaros 
ir paredzētas emocionālās veselības 

veicināšanas un reproduktīvās vese-
lības nodarbības skolēniem.

Jeļena Pavlova, 
projekta vadītāja

Veselības veicināšanas 
projekts „Stopiņu novada 

iedzīvotāju veselības 
veicināšanas un slimī-

bu profilakses pasākumi” 
Nr. 9.2.4.2/16/I/014.

„Samsung skola nākotnei” ap-
kopojusi valsts un pašvaldību 
e-pakalpojumus, kurus jaunie-
ši var izmantot vēl pirms piln-
gadības sasniegšanas. Savu-
kārt iniciatīvas tiešsaistes plat-
formā www.skolanakotnei.lv  
iespējams paplašināt zināša-
nas par digitālajā vidē pieeja-
miem demokrātijas rīkiem, 
kas sniedz iespēju izteikt savu 
viedokli un ietekmēt valstisku 
lēmumu pieņemšanu.

„„Samsung skolas nākotnei” veik-
tā jauniešu aptauja liecina, ka 31% 
internetā pavada trīs vai vairāk 
stundu, un 24%  atzina, ka inter-
netam ir pieslēgti visu dienu, to-
mēr līdzdalība valstij nozīmīgos 
procesos un sabiedrisko pakal-
pojumu izmantošana tiešsaistē 
ir zema. Piemēram, 24%  balso-
juši sabiedrības iniciatīvu por-
tālā „Manabalss.lv”, bet tikai 
13%  jauniešu vismaz reizi dzīvē 
izmantojuši portālu „Latvija.lv”,” 
saka programmas „Samsung sko-
la nākotnei” vadītāja Baltijā Egle  
Tamelīte. 

Savukārt Latvijas Universitā-
tes Izglītības pētniecības institū-
ta nesen veiktais pētījums rāda, 
ka kopumā Latvijas skolēniem ir 
zems pilsoniskās kompetences 
līmenis un tikai 19%  aptaujāto 
piemīt augsta lietpratība. „Jau-
nieši zina, kā dažādas lietotnes 
un rīkus izmantot ikdienas sa-
ziņai, bet aktīva līdzdarbošanās 
un vēlme, kā arī prasme ietek-
mēt sociālpolitiskos procesus ir 
zema. Arvien vairāk demokrā-

tisko procesu norisinās digitāla-
jā vidē, tāpēc, lai veidotu izprat-
ni par valstī notiekošo, būtiska 
ir prasmju pilnveidošana. Vieni 
no e-demokrātijas rīkiem ir e-
pakalpojumi, kas ļauj izmantot 
valsts iestāžu pakalpojumus un 
sazināties ar valsti tiešsaistē,” 
saka Latvijas Universitātes Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes (LU PPMF) Pedago-
ģijas nodaļas vadītāja, profeso-
re Zanda Rubene.

E-pakalpojumi ir ne tikai efek-
tīvs saziņas veids ar valsti, bet tie 
ietaupa laiku, atbrīvojot no stā-
vēšanas garās rindās, un nereti 
samazina izmaksas par pakalpo-
jumu saņemšanu. 

Šie e-pakalpojumi ir pieejami 
vēl pirms pilngadības sasnieg- 
šanas: 
n Lasi grāmatas un žurnālus. 

Plašs e-pakalpojumu klāsts 
pieejams Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas (LNB) vietnē  
www.lnb.lv, kur vienuviet pie-
ejamas vairākas digitālās biblio-
tēkas kolekcijas. Ikviens vecu-
mā no 15 gadiem var pieteikties 
lasītāja kartei, kas ļauj ne tikai 
izmantot bibliotēkas informāci-
jas resursus, bet arī saņemt iz-
devumus no citu Latvijas un pat 
ārvalstu bibliotēku krājumiem. 
Tāpat tiešsaistē iespējams lasīt 
grāmatas (gramatas.lndb/lv)  
un vēsturiskus izdevumus  
(periodika.lv). Vēstures izzinā-
tājiem pieejams digitalizētais 
kultūras mantojums – vēsturis-
kas kartes, fotogrāfijas, audio 
un videoieraksti.

n Reģistrējies studijām. Topošie 
studenti var elektroniski pie-
teikties pamatstudiju program-
mām 12 Latvijas augstskolās. 
Pēc pieteikuma apstiprināšanas 
klātienē vienā no augstskolas 
kontaktpunktiem tiešsaistē ie-
spējams mainīt studiju prog-
rammu prioritāro secību, sekot 
līdzi konkursa provizoriskajiem 
un gala rezultātiem.
n Rūpējies par savu veselību. 

E-veselība sniedz iespēju iegūt 
informāciju par veselīgu dzīves-
veidu, apskatīt statistikas datus 
un pētījumus par sabiedrības 
veselību. Autentificējoties ik-
viens var apskatīt savus veselī-
bas pamatdatus  – informāciju 
par noteiktajām diagnozēm, 
alerģijām un dažādu ārstniecī-
bas iestāžu dokumentāciju. 
n Aizsargā dabu. Par dabas 

pārkāpumiem var ziņot Valsts 
vides dienesta (VVD) lie-
totnē „Vides SOS”. Ziņojumi  
pēc apstrādes pieejami inter-
aktīvā kartē tīmekļa vietnē 
www.videssos.lv, kur iespē-
jams sekot līdzi to statusa gai-
tai – no pārkāpuma reģistrēša-
nas līdz tā novēršanai. 
n Pārliecinies par sava rajona 

drošību. Valsts policija piedāvā 
sekot līdzi noziedzīgo nodarīju-
mu diennakts apkopojumiem, 
kā arī apskatīt datus, atlasot 
apdraudējuma veidu, vietu un 
laika periodu (vp.gov.lv). 
n Reģistrē velosipēdu. E-CSDD 

(e.csdd.lv) un pakalpojuma mo-
bilajā lietotnē no 16 gadu vecu-
ma var veikt velosipēda reģis-

trāciju. Tiesa, līdz 18 gadiem to 
var darīt ar pilngadīga aizbildņa 
palīdzību.

E-pakalpojumi ir pie-
ejami valsts un pašvaldī-
bu portālā www.latvija.lv,  
kā arī valsts un pašvaldību iestāžu 
tīmekļa vietnēs. Šobrīd pieejami 
545  e-pakalpojumi, no kuriem 
406  ir ārējie e-pakalpojumi, ko 
nodrošina citas valsts iestādes. 
Lai e-pakalpojumiem piekļūtu, 
nepieciešams vien autorizēties, 
izmantojot vienu no trīs drošiem 
piekļuves veidiem  – internetban-
kas piekļuves datus, elektronisko 
parakstu vai elektronisko identifi-
kācijas karti (eID). 

Par „Samsung skolu nākot-
nei”. „Samsung skola nākotnei” 
ir digitālās izglītības iniciatīva, 
kas šogad realizē projektu „Sko-
lēna digitālais IQ”. Tā ietvaros 
skolēni vecumā no 14 līdz 18 ga-
diem un citi interesenti tiešsaistē 
var apgūt īpaši izstrādātu prog-
rammu digitālo prasmju pilnvei-
došanai un tehnoloģiju jēgpilnai 
izmantošanai. 

Kopš 2013.  gada „Samsung” 
digitālās izglītības projektos 
darbā ar mūsdienu tehnoloģi-
jām apmācīti jau vairāk nekā 
235  skolotāji un direktori, un 
viņi palīdzējuši uzlabot ikdienu 
vairāk nekā 40 000 skolēnu. 

Plašāk par projektu: 
www.skolanakotnei.lv, 

iespēja uzzināt jaunāko: 
www.facebook.com/

samsungskolanakotnei

Notika nodarbības skolēniem 
par emocionālo un reproduktīvo veselību

E-pakalpojumi nav dāvana pilngadībā, 
tos var sākt izmantot pirms 18 gadiem
Portālu „Latvija.lv” vismaz reizi dzīvē izmantojuši tikai 13% jauniešu

No 2017. gada 29. novembra 
līdz 2. decembrim divas lieliskas 
Upesleju internātpamatsko-
las-rehabilitācijas centra pirms-
skolas izglītības iestādes profe-
sionāles savā jomā – logopēde 
Svetlana Stepane un pirmsskolas 
pedagoģe Jūlija Zagorska – de-
vās uz 1. starptautisko tikšanos 
Lielbritānijā „Erasmus+” projek-
ta „Zinātnieki darbībā” (projekta 
Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350) 
ietvaros, kura 2. pamatdarbība 
(Key Action 2) ir „Sadarbība ino-
vācijas veicināšanai un labas 
prakses apmaiņa”, mērķis: attīstīt 
nepieciešamās pamatiemaņas 
(matemātikā, valodā un tehno-
loģijās) bērniem, transformējot 
zināšanas spēļu aktivitātēs. 

Šī projekta metodoloģija ir veidot 
praktiskus eksperimentus/aktivi-
tātes, teorētiskās zināšanas pielie-
tojot reālās situācijās, un mērķis ir 
savienot abus zināšanu veidus un 
nodrošināt vienotu mācību pro-
cesu. Skolotāji ir projekta galvenie 
dalībnieki, kuri izstrādās praktis-
kus eksperimentus un pasākumus 
bērniem, pamatojoties uz izglītības 
programmu. Lielbritānijā mūsu pe-
dagogi iepazinās ar pārējo projekta 
dalībvalstu – Portugāles, Itālijas, 
Turcijas un Lielbritānijas – spe-
ciālistiem, lai kopā izstrādātu un 
apstiprinātu projekta logotipu, kā 
arī plānotu nākamās starptautiskās 
tikšanās datumu, apzinātu sociālo 
mediju un sabiedrisko attiecību no-
zīmi projektā. Pirmās tikšanās laikā 
mūsu pedagogi iepazinās ar Liel-
britānijas izglītības sistēmu, pirms-
skolas izglītības iestāžu kārtību, 
pedagogiem, vēroja nodarbības un 
ikdienas gaitu iestādē. Ar lielu aiz-
rautību un profesionalitāti tika pre-
zentēta gan mūsu valsts – Latvija –, 
gan Upesleju internātpamatskolas-
rehabilitācijas centra darbība, kas 
tika novērtēta ļoti atzinīgi, ieintere-
sējot pārējo dalībvalstu pedagogus 
viesoties Latvijā un pašiem savām 
acīm redzēt, cik profesionāli un 
kvalitatīvi tiek veicināta bērnu in-
telektuālā un emocionālā attīstība. 
Projekta ietvaros starptautiskā tik-
šanās Latvijā plānota 2018. gada 
novembrī.

Zane Gulbe, 
Mag. psych., 
Upesleju PII 

psiholoģe 

Upesleju PII pedagogi 
iepazīstas 
ar Lielbritānijas 
izglītības sistēmu

 

2018. gada 2. februārī plkst. 11.00 SIA „Getliņi EKO” telpās notiks uzņēmēju tikšanās ar Stopiņu novada pašvaldības vadītājiem un pārstāvjiem. 
Tikšanās tiek rīkota, atsaucoties uz diskusijām, kas notika „Stopiņu novada uzņēmēju dienā 2017”. 

Savu dalību vēlams iepriekš pieteikt, kontaktpersona – Inese Skrastiņa, e-pasts: inese.skrastina@stopini.lv, tālr. 27854570.  
PIETEIKUMUS GAIDĪSIM LĪDZ 31. JANVĀRIM.

Stopiņu novada dome

2. februārī aicinām novada uzņēmējus uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem
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Kad gads tuvojas noslēgumam, 
kad gaisā virmo Ziemassvētku 
domas, smaržas, noskaņa, die-
nas centrā notiek aktīva rosība. 
Dienas centrā visa decembra 
garumā, uzsākot Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku, virmoja labas 
domas un labi darbi.

Pirms Pirmās Adventes, kad visā 
pasaulē sākas Ziemassvētku gai-
dīšanas laiks, katram, kurš vēlējās, 
bija iespēja izveidot savu Adventa 
vainagu. Šogad radošajā darbnīcā 
tapa 20  vainagu. Savukārt, uzsā-
kot Ziemassvētku gaidīšanas laiku, 
bērni un jaunieši veidoja Adventa 
kalendāru.

Šogad muzikāli un aktīvi jau-
nieši, kuri absolvējuši Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolu, orga-
nizēja savus Ziemassvētku kon-
certus novada dienas centros. 
Līču iedzīvotājiem bija iespēja 
doties uz skaisto koncertu, kas 
notika Upesleju dienas centrā, sa-
ņemot patiesu prieku un Ziemas-
svētku noskaņu.

Decembrī norisinājās arī radošās 
nodarbības, kuru laikā tika ceptas 
un dekorētas piparkūkas, kā arī ra-
došo nodarbību cikls „Piparkūku 
namiņu veidošana”, kura laikā ma-
zas un lielas rociņas darināja 15 pi-
parkūku mājiņu.

Piparkūkas, kas tika ceptas ar 
mīlestību, kopā ar Līču bērnu 
un jauniešu Ziemassvētku vēlē-
jumiem un labajām domām tika 
nogādātas tiem senioriem Līčos, 
kuriem šie Ziemassvētki nebija tik 
priecīgi kā citiem.

Gandarīti par paveikto gada 
laikā ir arī dienas centra pulci-
ņu vadītāji un apmeklētāji. Tāpēc 
svētku noskaņā norisinājās neliels 
Ziemassvētku kopā sanākšanas pa-
sākums, lai pārrunātu paveikto un 
kaltu nākotnes plānus.

Gada nogalē visaktīvākie dienas 
centra apmeklētāji bija bērni, kuri, 
baudot Ziemassvētku brīvlaiku, 
varēja veltīt laiku dažādām aktivi-
tātēm un spēlēm, kā arī Ziemas-
svētku pasākumam, kurā viesos 
šogad bija Ziemassvētku vecītis un 
multfilmu varone Deizija.

2017. gads ir bijis notikumiem 
bagāts, tas ir pagājis ļoti ātri, atstā-
jot mūsos nozīmīgu pieredzi un 
atmiņas.

Lai nākamajā gadā…

Lai skaistākie sapņi krīt plaukstās –
Nelūdzot, neprasot, negaidot…

Lai skaistākās zvaigznes 
atspīd naktī –

Atmirdzot, rotājot, līksmojot…
Lai skaistākie vārdi atplaukst sirdī –

Pavadot, sagaidot, novēlot…
Lai skaistākās cerības 

dzimst no jauna –
Mīlot, ticot un pielūdzot!

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Dienas centrs „Līči” 
Ziemassvētku 
noskaņās

Starp jauno uzņēmēju ražojumiem 
bija atrodamas un iegādājamas tādas 
preces kā gudrās slēdzenes, multi-
funkcionāli pledi, galda spēles, tele-

fona lādētāji ar saules bateriju, videi 
draudzīgi tekstilizstrādājumi, ro-
taļlietas, bižutērija, interjera priekš-
meti mājai un daudz kas cits. Šogad 

pasākums varēja lepoties ne tikai ar 
jaunu koncepciju un attīstošām biz-
nesa aktivitātēm jauniešiem, bet arī 
rekordlielu pieteikumu skaitu.

Iespējai tirgoties pasākumā „Cits 
bazārs” bija pieteikušies 350 skolēnu 
mācību uzņēmumu, bet pasākumā 
„Domina Shopping” savu uzņē-
mumu pārstāvēja 170  labāko ideju 
autoru. Šajā gadatirgū no Ulbrokas 
vidusskolas piedalījās divi uzņēmu-

mi – SMU „Konkrēts” (dekoratī-
vi puķupodi no betona) un SMU 
„Domero” (specializēti, skolēniem 
piemēroti ādas maki); interešu izglī-
tības programmu „Skolēnu mācību 
uzņēmums” vada interešu izglītības 
skolotājs Ivo Čapiņš. Pasākumā pie-
dalījās 9.a un 9.b klases skolēni Miks 
Pudāns, Roberts Jansons, Rolands 
Kundziņš un Krišjānis Salenieks.

 Ivo Čapiņš

Decembrī kopā ar bērniem 
aktīvi darbojās brīvprātīgais 
jaunietis Matija Lano (Mattia 
Lano) no Itālijas, kurš katru 
darba dienu organizēja galda 
spēļu pēcpusdienas. 

Kopīgi ar Matiju devāmies arī 
uz Stopiņu pamatskolu pie ot-
rās klases skolēniem, lai vadītu 
radošās darbnīcas „Kreatīvā pa-
pīrmāksla”. Bērni ar lielu intere-
si darbojās un izveidoja dažādus 
apsveikumus. Vēl nebijām aiz-
mirsuši itāļu picas vakaru, kas 
ilga vairāk nekā 3  stundas, kad 
Matija noorganizēja piparkūku 
un kūkas pagatavošanu un cep-
šanu pēc itāļu receptes. Katram 
bija iespēja mīcīt mīklu, izgriezt 
dažādas figūriņas un nogaršot 
pašu rokām pagatavoto.

Iemācījāmies izliet ziepes un 
pagatavot sveces, lai pēc tam sa-
gatavotās dāvaniņas iesaiņotu un 
nogādātu senioriem, novēlot prie-
cīgus Ziemassvētkus. 

Decembrī pieaugušie turpi-
nāja papildināt savas prasmes 
filcēšanā  – uzfilcējot eglītes un 
sildvirsmu krūzītēm. Gribam 
pateikties Marijai Puzankovai 
par interesanti vadītajām nodar-

bībām, jo bija iespēja filcēt siltas 
čības, cimdus, ziepes „vilnas ka-
žociņā”, kā arī dekoratīvus pie-
kariņus atslēgām. 

Decembra aktivitāšu foto: http://
stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/

dienas-centrs-sauriesi/galerijas/
decembra-aktivitates-sauriesu- 
dienas-centra.

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas centra vadītāja

Sākot ar 2018./2019. mācību 
gadu skolās un pirmsskolās Lat-
vijā tiks sākta pakāpeniska pār-
eja uz pilnveidotu mācību saturu 
un tam atbilstošu mainītu mā-
cīšanas pieeju, lai rezultātā sko-
lēni attīstītu svarīgas zināšanas, 
prasmes un attieksmes dzīvei 
21. gadsimtā. 

Valsts izglītības satura centra pro-
jekts „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” paredz piecos gados izvei-
dot atbalsta mehānismus skolām 
un skolotājiem, pašvaldībām un 
vecākiem sekmīgai mācīšanas pie-
ejas maiņai. 

Mūsdienu pasauli raksturo glo-
balizācija, strauja informācijas 

tehnoloģiju attīstība un vērtību 
daudzveidība. Pasaules ekonomikas 
forums paredz – 65% no jaunajiem 
cilvēkiem, kuri patlaban sāk skolu, 
strādās profesijā, kāda šodien neek-
sistē. Izglītības loma šādos apstākļos 
mainās – zināšanām joprojām ir bū-
tiska nozīme. Taču līdztekus pamat-
prasmēm svarīgas kļūst starpdiscip-
linārās iemaņas, dažādas personības 
īpašības, attieksme un noteiktu vēr-
tību sistēma. Lai mainītu skolēnu 
kompetences un attieksmi, jāmainās 
mācīšanas pieejai skolās un pirms-
skolās Latvijā. 

 Stopiņu novadā skolotāji pakāpe-
niski iepazīstas ar jauno mācību sa-
turu un apgūst jaunas zināšanas, lai 
būtu gatavi strādāt mācību jomās  – 
ne vairs atsevišķos priekšmetos. Arī 
vecāki aicināti aktīvi iesaistīties jaunā 
satura apspriešanā, iepazīstoties ar to 
un rakstot www.skola2030.lv.

Projektā „Kompetenču pieeja mā-
cību saturā” paredzēta arī pedagogu 
profesionālā pilnveide, bet kamēr 
projekta realizētājs – Valsts izglītības 
satura centrs – apmāca tikai pedago-
gu grupas no projektā iesaistītajām 
skolām, mūsu novadā Upesleju inter-
nātpamatskolas-rehabilitācijas centra 
un Stopiņu novada PII „Pienenīte” 
pedagogi apgūst zināšanas ar Stopiņu 
novada domes finansiālu atbalstu. 

2017. gada 30. novembrī PII „Pie-
nenīte” notika kursi novada pirms-
skolas pedagogiem „Kompetenču 
pieeja pirmsskolas izglītībā”, kurus 
vadīja projekta eksperte Inita Irbe. 
Pirmsskolas skolotāji, praktiskā dar-
bībā analizējot un piedzīvojot dažā-
das mācīšanās situācijas, konstruēja 
izpratni par efektīvu mācīšanos: 
mācīšanos iedziļinoties, skolotāju 
savstarpējo sadarbību – vienotu re-
dzējumu, vērtību izpratni, kopīga 

mērķa izvirzīšanu, bērnu mācīšanās 
īpatnībām, to ievērošanu rotaļu dar-
bības plānošanā. Novada pirmsskolas 
pedagogi – kopā 47 dalībnieki gan 
no pašvaldības, gan privātajām iestā-
dēm – klausījās, apsprieda un praktis-
ki izmēģināja darbošanos jaunā satu-
ra ietvaros. Nodarbības beigās peda-
gogi atzina, ka bijis grūti, bet vērtīgi 
un interesanti. 2018. gada 7. februārī 
Upesleju internātpamatskolā-rehabi-
litācijas centrā plānoti skolu pedago-
gu kursi, kuros visu mūsu četru skolu 
pedagogi darbosies kopā ar RTU aso-
ciēto profesori Karini Oganisjanu un 
apgūs zināšanas par starpdisciplināro 
nodarbību mērķiem, uzdevumiem, 
saturu un starpdisciplināro nodarbī-
bu radīšanas modeļiem.

Vija Tomiņa, 
Stopiņu novada domes  

izglītības darba speciāliste

„Junior Achievement Latvija” īstenotais skolēnu mācību uzņēmumu pasākums „Cits bazārs”
9. decembrī tirdzniecības centrā „Domina Shopping” norisinājās 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta „Inovā-
ciju motivācijas programmas” ietvaros organizācijas „Junior Ac-
hievement Latvija” („JA Latvija”) īstenotais skolēnu mācību uzņē-
mumu (SMU) pasākums „Cits bazārs”, kurā jaunieši tirgojās ar pašu 
radītiem produktiem. 

Stopiņu novada pedagogi apgūst jaunas zināšanas

Siltais un aktīvais decembris  
Sauriešu dienas centrā

„Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo  
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamu izlietojumu.”
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Izdziedot šos vārdus, kas pa-
šiem šķiet ieguvuši gluži vai 
himnisku skanējumu, senio-
ru deju kolektīva „Ulenbroks” 
dejotāji noslēdza jubilejas 
koncertu. Kopā ar ģimenes 
locekļiem un draugiem at-
skatījāmies uz piecos gados 
paveikto. Dejas mijās ar ie-
priekšējo gadu koncertu un 
pasākumu foto un video ie-
mūžinātajām atmiņām. 

Kluso decembra vakaru pieskan-
dināja gan trakulīgās sievas Bobu 

dancī, gan krustību godības, nā-
kot no Māras baznīcas, gan lep-
no vidzemnieku pajūgi ceļā uz 
Simjūda tirgu, gan draiska ami-
zēšanās Naujenes kadrilī un pat 
vasaras saulgriežu noskaņas Jāņu 
dienas dejā.

Pēc tādas kārtīgas izdejošanās 
nākamās nedēļas nogalē izbaudī-
jām kopīgu braucienu uz Aglonas 
novadu. Aglona mūs sagaidīja ar 
baltu sniegotu ziemu un ar iz-
daudzināto latgaliešu viesmīlību: 
priecēja Maizes muzeja saimnie-
ces stāsti un dziesmas par maizī-

ti, ar lauku labumiem klātie galdi 
un arī iespēja izlocīt kājas kādā 
jestrā dancī. 

Aglonas Romas katoļu bazilikas 
klusumā katrs ļāvās pārdomām 
par sev tuvām lietām. Apsnigu-
šās Kristus Karaļa kalna nedaudz 
izgaismotās koka skulptūras 
puskrēslā izskatījās pavisam no-
slēpumainas un teiksmainas. Vēl 
pēršanās lauku pirtiņā, un tad jau 
ceļš mājup.

Vera Zvēra,
SDK „Ulenbroks” dejotāja

2017. gada decembrī seši jaunie-
ši sekmīgi turpina projekta ak-
tivitātes, kuru mērķis ir iesaistīt 
projekta dalībniekus mācību vai 
darba attiecībās. 

Katram jaunietim pēc pras-
mju, interešu, iegūtās izglītības 
un attīstības virziena profilēša-
nas tika izstrādāta individuāla 
pasākumu programma, kas sa-
stāv no četrām daļām – personī-
bas attīstība, iekļaušanās sabied-
rībā, „darba tikums”, mūžizglītī-
bas kompetence. 

Šādas individuālas jaunieša pa-
sākumu programmas vidējais il-
gums ir četri mēneši, kuras laikā 
jaunietis saņems mentora atbal-
stu un individuālas konsultācijas, 
iesaistoties dažādās pasākumu 
programmā paredzētajās akti-
vitātēs (t.sk. dalība nometnēs, 
semināros, sporta aktivitātēs, 
kultūras pasākumos u.c.) un eks-

kursijās uz uzņēmumiem vai īs-
laicīgā praksē uzņēmumā u.tml.

Aicinām novada jauniešus 
pieteikties dalībai projektā! At-
balsta mērķa grupa ir jaunieši 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot), kuri nemācās, ne-
strādā, neapgūst arodu un nav 
reģistrēti Nodarbinātības valsts 
aģentūras uzskaitē.

Pieteikties dalībai un saņemt 
informāciju par projektu var 
pie projektu vadītājas, zvanot pa 
mob. tālr. 27757387 vai rakstot uz  
e-pastu: ilze.klavina@stopini.lv.

Ilze Kļaviņa, 
Stopiņu novada 

projektu vadītāja 

Šogad pirmo reizi Stopiņu no-
vadā tiek rīkots konkurss „Jau-
niešu gada balva”, kurā novad-
nieki tiek aicināti izcelt un at-
zīmēt aktīvākos un spējīgākos 
Stopiņu novada jauniešus!

Pretendentus konkursam var pie-
teikt jebkurš iedzīvotājs – tas var būt 
pats balvas pretendents, viņa vecāki, 
draugi, skolotāji, dienas centru vai 
nevalstisko organizāciju pārstāvji un 
citi interesenti.

Šogad jaunieši tiks apbalvoti čet-
rās kategorijās: „Gada jaunietis”, 
„Gada sportists”, „Gada brīvprātī-
gais” un „Jaunietis savai skolai”.

Konkursa dalībnieku pieteikša-
na sāksies 2018. gada 8. janvārī. 
Ar nolikumu, kur būs aprakstīta 
konkursa norises gaita, preten-
dentu vērtēšanas kritēriji, žūrijas 
pārstāvji un cita ar konkursu sais-
tīta informācija, varēs iepazīties 

Stopiņu novada mājaslapā, kā arī 
„Facebook” lapās:
n https://www.facebook.com/ 

stopinunovadapasvaldiba/
n https://www.facebook.com/
 JauniesiStopini/.

Konkursa noslēgumā, 2018. gada 
3. februārī, uz Ulbrokas kultūras 
namu tiks aicināti visi balvu pre-
tendenti, lai balvu pasniegšanas ce-
remonijā godinātu nominantus, kā 
arī noskaidrotu un īpaši suminātu 
Jauniešu gada balvas laureātus!

Konkursu rīko Stopiņu novada 
dome sadarbībā ar biedrību „Sto-
piņu novada jaunieši”, lai moti-
vētu jauniešus iesaistīties novada 
dzīvē, ārpusskolas aktivitātēs, ne-
formālajā izglītībā un brīvprātīga-
jā darbā.

Rasa Feldmane,
Stopiņu novada 

jaunatnes lietu speciāliste 

Sacensības notika piecās vecuma 
grupās vairākās disciplīnās – brīvajā 

stilā, uz muguras, brasā un tauriņsti-
lā –, kas kopā pulcēja 100 dalībnieku. 

Apsveicam visus ar sasniegtajiem re-
zultātiem. Sakām lielu paldies vecā-
kiem, treneriem un tiesnešiem.

Edijs Bērziņš, 
sporta organizators

Informē pašvaldības policija
w Decembrī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 170 notikumiem. 
w Sastādīti 26 administratīvā pārkāpuma protokoli.
w Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievēro-

šanu sastādīti 2 administratīvā pārkāpuma protokoli–lēmumi.
w Izskatīti 8 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
w Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 9 personas alkohola reibumā 

un bez noteiktas dzīvesvietas.
w Aizturēta un nodota Valsts policijai 1 meklēšanā esoša persona.
w Aizturēti un nodoti Valsts policijas Ceļu policijai 2 autovadītāji, kas savu 

spēkratu vadīja alkohola reibumā.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada 

pašvaldības policijas materiālus

„Stopiņu novada Jauniešu gada balva”

Turpinās 
programma jauniešiem 
„Proti un dari!”
Stopiņu novada pašvaldība īsteno Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras vadīto un Eiropas Sociālā fonda fi-
nansēto projektu „Proti un dari!”.

Stopiņu peldbaseina audzēkņi 
noskaidroja labākos 
ziemas peldēšanas sacensībās
Aizvadīts Stopiņu novada čempionāts peldēšanā, kas norisi-
nājās 2. decembrī. Sacensībās piedalījās Stopiņu peldbaseina 
treneru audzēkņi. 

Uzdejo, senior, uzdejo! 
Kamēr vien vari, to dari…
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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” ciematā 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

Institūta iela 1A, 
Stopiņu novads, LV–2130

Līdzjūtība

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
•	 6. janvārī plkst. 11.00–13.00 rado-

šās nodarbības bērniem.
•	 11. janvārī plkst. 16.00–18.00 galda 

spēļu turnīrs bērniem.
•	 12. janvārī plkst. 18.00 dienas cen-

tra pulciņu dalībnieku koncerts.
•	 13. janvārī plkst. 11.00–13.00 rado-

šās nodarbības bērniem.
•	 18. janvārī plkst. 16.00–18.00 galda 

spēļu turnīrs bērniem.
•	 19. janvārī plkst. 18.00 neklātienes 

ceļojums – Āfrikas safari. Iespaidos 
dalīsies ceļotāja Agra Lipsberga.

•	 20. janvārī plkst. 11.00–13.00 rado-
šās nodarbības bērniem.

•	 24. janvārī plkst. 16.00 tikšanās ar 
Sarmu Žarčinsku, „Runāsim par 
veselību”. 

•	 25. janvārī plkst. 16.00–18.00 galda 
spēļu turnīrs bērniem.

•	 27. janvārī plkst. 11.00–13.00 rado-
šās nodarbības bērniem.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
•	 No 5. līdz 16. janvārim gatavosim 

svečturus no modelēšanas pastas. 
Noslēgumā svečturu izstāde līdz 
30. janvārim.

•	 No 18. līdz 30. janvārim krāsaino 
ledus lukturu gatavošana.

•	 No 26. līdz 30. janvārim novusa 
turnīrs, mazākiem bērniem – galda 
spēļu turnīrs.

•	 Otrdienās, ceturtdienās plkst. 12.00– 
14.00 nūjošana.

•	 Sestdienās plkst. 10.00–14.00 ra-
došie rīti pieaugušajiem: tapošanas 
pamati, rotu gatavošana no dažā-
diem materiāliem.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
•	 No 8. līdz 13. janvārim novusa spē-

ļu nedēļa.
•	 13. janvārī plkst. 15.00 bērnu un 

jauniešu novusa turnīrs.
•	 19. janvārī plkst. 18.00 „Māmiņas 

virtuves noslēpumi”, gatavosim 
skudru pūzni.

•	 26. janvārī plkst. 18.00 „Brīnumu 
lauks”, tēma „Ak, mode, mode!”.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
•	 5., 12., 19., 26. janvārī plkst. 17.00 

itāļu valodas nodarbības.
•	 17. janvārī galda futbola turnīrs. 
•	 18. janvārī plkst. 15.00 dekupāžas 

nodarbības.

•	 19. janvārī aicinām kopīgi doties 
pie piemiņas akmens „Barikāde” 
Ulbrokā, lai piedalītos 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atceres pasā-
kumā.

•	 25. janvārī plkst. 15.00 latviešu sa-
runvalodas nodarbības bērniem.

•	 27. janvārī biljarda turnīrs.

•	 30. janvārī plkst. 16.00 grāmatzīmju 
pagatavošana.

•	 31. janvārī novusa turnīrs.
•	 Katru darba dienu plkst. 15.00–

18.00 galda spēles kopā ar brīvprā-
tīgo jaunieti Matiju Lano.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
•	 Pirmdienās un ceturtdienās 

plkst. 13.00 ārstnieciskā vingro-
šana senioriem. Nodarbības vada 
Brigita Krieva. Pieteikšanās die-
nas centrā.

•	 Sestdienās plkst. 11.00–13.00 
nūjošanas nodarbības. Iesildīša-
nās un starts pie dienas centra 
(ir pieejami 10 nūju pāri kopīgajai 
nūjošanai).

•	 Otrdienās plkst. 18.00 radošās no-
darbības pieaugušajiem.

•	 Trešdienās plkst. 17.00 radošās no-
darbības bērniem.

•	 6. janvārī plkst. 17.00 „Gardēžu klu-
biņš tiekas Jaunajā gadā”.

•	 13. janvārī plkst. 15.00 spēles 
galda tenisā. Pieteikšanās dienas 
centrā.

•	 27. janvārī no plkst. 15.00 galda 
spēļu pēcpusdiena bērniem un jau-
niešiem.

Dienas centros janvārī

Mūžībā aizvadīti
Un negrib sirds ticēt, ka cilvēks var tā –

No gaišas dienas aiziet mūžībā...
   /K. Skalbe/

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 
Tamaru Astrausku, Mariju Izotovu, 

Jevgeņiju Jakovļevu, Irēnu Očagovu, 
Vjačeslavu Sorokinu, Sofiju Šakolu 

un Pēteri Tropu mūžībā aizvadot.

Kultūras pasākumi
2018. gada 19. janvārī plkst. 19.00 
Ulbrokā piemiņas vietā „Barikā-
de” 1991. GADA BARIKĀŽU NOTI-
KUMIEM VELTĪTS ATCERES PA-
SĀKUMS. Mūs sildīs ugunskurs, 
karsta tēja un kopīgas, tajā laikā 
piedzīvotas un šodien atmiņā at-
sauktas izjūtas! 

Uz barikāžu piemiņas pasākumu 
kursēs autobuss: 
•	 plkst. 18.10 Cekule; 
•	 plkst. 18.20 Līči; 
•	 plkst. 17.30 Upeslejas; 
•	 plkst. 17.40 Saurieši; Ulbroka, 

barikāžu akmens. 
•	 Pēc atceres pasākuma – auto-

buss mājupceļam!

Bibliotēkās
ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
•	 Bibliotekārā stunda „Zīmes un 

raksti”. Saruna ar pirmsskolas iz-
glītības iestādes „Pienenīte” seš-
gadīgajiem audzēkņiem no grupi-
ņām „Rūķēni”, „Kāpēcīši”, „Mārī-
tes” un „Gliemezīši”. Iepazīšanās 
ar bibliotēkas darbu un kāda 
dūraiņa raksta zīmju meklējumi. 
Tiekamies 22., 24., 25., 29. janvārī 
plkst. 9.20 Ulbrokas bibliotēkā. 

Tematiska izstāde „No simbola līdz 
zīmei”. Ceļa zīme, pazīšanās zīme, 
vienlīdzības zīme... Zīmju stāsti ir 
daudzi un dažādi. Izstādes saturā ne 
tikai latviskās zīmes un ornamenti, 
to forma, izcelsme un iedarbība uz 
cilvēku. Piedāvājumā: kā radušies 
latviešu raksti un citu zīmju un raks-
tu nozīmes. 

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ 
•	 Laikā no 29. janvāra līdz 10. feb-

ruārim Sauriešu bibliotēkā tiks 
veikta krājuma inventarizācija. 
Šajā laikā bibliotēka būs slēgta 
apmeklētājiem.

•	 Sauriešu bibliotēkā no  4. līdz 
27.  janvārim būs skatāma litera-
tūras izstāde, kas  veltīta latvie-
šu dzejniecei un rakstniecei  Ilzei 
Kalnārei (attēlā).

Zem tavām debesīm es, 
Tēvu zeme, izaugu,
Lai tavu krāšņumu 

un varenību slavētu.
/I. Kalnāre/

Sporta pasākumi janvārī
ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSĀ
Florbols jauniešiem:
•	 6. janvārī plkst. 10.00 U13 „Ulbroka” – „Valmiera”.

Florbols, virslīga vīriešiem:
•	 20. janvārī plkst. 19.00 „Ulbroka” – „Valmiera”.

2017. gada decembrī 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas trīs laulības.

   SIRSNĪGI SVEICAM 
JAUNĀS ĢIMENES!

Jaundzimušie
Kā koks, kas piedzimis no asna 
Un savās saknēs zemes spēku smeļ, 
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas, 
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ. 
Lai bērniņš aug, lai vārdu nēsā godam, 
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ. 
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam, 
Lai viņā prieks kā saules stari mirdz.

Sveicam mazos novadniekus – 
Hugo Sebastianu, 
Tomasu, Esteri, Līvu, Mariju – 
un viņu vecākus!

LAI MĪLESTĪBA, 
PRIEKS UN VESELĪBA JŪSMĀJĀS!

Novada jubilāri
Kaut dienas skrien un gadi steidzas, 

Un matos sabirst rūpju sniegs,
Vēl mūžam mundrums neizbeidzas,

Ja visur līdzi dzīvesprieks.

Sveicam novada jubilārus
Pauli Arefjevu, Eduardu Bartušu, Sarmīti Družkinu, 

Valentīnu Kozlovsku, Borisu Kuzjakovu (Kuzyakov), Valentīnu Lēpi, 
Jāni Nikolajevu, Uldi Ūbeli, Tatjanu Makarenko, Viju Liesmu Girsu, 

Tamāru Andrejevu, Ņinu Bajazitovu, Nikolaju Ivanovu, Annu Lovinu, 
Veltu Mauliņu, Jāni Pakalnu un Nadeždu Lapiņu.

VĒLAM JUMS VESELĪBU UN VĒL DAUDZUS GAIŠUS, 
PRIEKA PILNUS GADUS!

Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,

Paliek cilvēka mūžs.
/Z. Purvs/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Margai Tropai, 
vīru mūžībā pavadot.

Stopiņu novada pašvaldība
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