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Valsts svētku pasākumi Stopiņu novadā
Novembris Latvijā allaž ir bijis patriotisku
emociju un noskaņu caurausts mēnesis. Šajā
laikā mēs atceramies savas valsts vēsturi un
godinām tautas varoņus. Lāčplēša dienas atceres godināšanas pasākumos un Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltītajos svētku pasākumos ikviens ir aicināts
piespraust pie apģērba sarkanbaltsarkano
Latvijas valsts karoga krāsu lentīti un izjust
lepnumu par piederību savai zemei un tautai. Jo mēs katrs esam Latvija. Mūsu ikdienas
darbs, mūsu emocijas, mūsu iejūtība un sapratne citam pret citu ir Latvija! Mūsu ģimenes un dzimtas ir Latvija! Mūsu mīlestība un
uzmanība pret saviem bērniem un vecākiem
ir Latvija! Mūsu Stopiņu novads ir Latvija!
Svinēsim Latviju!
11. novembrī – Lāčplēša dienā – šogad
arī Stopiņu novadā norisināsies svinīgs brīvības cīnītāju piemiņas lāpu gājiens, kas sāksies plkst. 18.30 pie Stopiņu novada domes
un noslēgsies pie piemiņas akmens Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Par lāpām būs
parūpējušies pasākuma organizatori, tādēļ
galvenais ir līdzdalība un patriotisks emocio-

nālais noskaņojums. Pēc gājiena notiks ikgadējais Lāčplēša dienas atcerei veltīts piemiņas
pasākums, kurā godināsim brīvības cīnītāju
piemiņu un aizdegsim sarkanbaltsarkanas
atmiņu liesmiņas. Šajā dienā Stopiņu novada
domes un Ulbrokas kultūras nama pārstāvji ziedus noliks arī pie Kārļa Vītiņa un Jāņa
Štaškēviča kapavietām, kā arī piemiņas vietā
„Baltais krusts”.
17. novembrī plkst. 19.00 ikviens būs mīļi
gaidīts Ulbrokas kultūras namā, kur notiks
svētku koncerts „Mana Latvija”, kā arī TLMS
„Ulbroka” darbu izstāde. Koncerta laikā tiks
sveikti Stopiņu novada Goda Pilsoņi un novada ilggadējie bāriņtiesas darbinieki.
Sīkāka informācija par pasākumiem un
transportu pieejama Stopiņu novada mājas
lapā un pasākumu afišās.
Mēs esam ceļā uz Latvijas simtgadi. Būsim
lepni par savu Latviju, par savu Stopiņu novadu! Būsim lepni par sevi! Būsim līdzdalīgi
šajos skaistajos mūsu valsts svētkos, rādīsim
piemēru saviem līdzgaitniekiem, bērniem un
mazbērniem! Jo mēs katrs esam Latvija. Mēs
Tevi mīlam un svinam, Latvija!

Latvija, Latvija!
Dzimtene mana! Tu labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu
laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno
brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu –
Astoņpadsmit!
/Lūcija Sagameža-Nāgele/

Sveicam visus
novada iedzīvotājus
Lāčplēša dienā un
Latvijas valsts neatkarības
proklamēšanas 98. gadadienā!
Stopiņu novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs
Jānis Pumpurs

Sveicam mūsu novada vecāko iedzīvotāju
Emmu Bērziņu 104 gadu dzimšanas dienā!
2016. gada 19. oktobrī Emma
Bērziņa svinēja savu 104.
dzimšanas dienu. Apsveicam
Emmas kundzi un vēlam viņai labu veselību, saglabāt
esošo dzīvesprieku, dziedātprieku un dzirkstošo humoru
ikdienā!

dze kopā ar saviem tuvajiem –
mazmazdēlu Robertu Eihi,
mazmazmeitām Esteri un Beāti
Eihēm, mazmeitām Aigu Eihi
un Sandru Skuju. Dziesmu pavadījumā sarunas vijās pa Emmas
kundzes dzīves takām, fotoalbuma atmiņām mijoties ar šodienas
dzīves mirkļiem.
Priecājamies, ka jubilāri sveikt
bija ieradušies arī LNT Ziņu dienesta žurnāliste un operators un
izveidoja skaistu sižetu par mūsu
novada gaviļnieci mums visiem
par prieku.
Šajā dienā operators Aivars Lubānietis filmēja jubilāri filmai par
Stopiņu novadu, kas taps gada
garumā un tiks veltīta Latvijas
simtgadei.
Liels paldies Emmas kundzei
un mazmeitām Aigai un Sandrai
par laipno uzņemšanu!
Jubilāri dzimšanas dienā sveica
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs, domes

priekšsēdētāja vietniece Vita
Paulāne un Sociālā dienesta vadītāja Ilma Lāčgalve. Pavadītais

laiks pie jubilāres pārvērtās par
skaistu jubilejas koncertu, kurā
dziesmas dziedāja Emmas kun-

Daudz baltu dieniņu, Laimiņa,
dodi,
Diženi, raženi dzīvojoti!

Stopiņu novada dome
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SIA „Getliņi EKO” saņēmusi
vairākas nozīmīgas nacionāla
un starptautiska mēroga balvas
SIA „Getliņi EKO” 2016. gada
oktobrī ir saņēmusi vairākas
nozīmīgas nacionāla un starptautiska mēroga balvas. Visas
balvas ir saņemtas par poligona ieguldījumu vides drošībā
un inovatīvo darbības ciklu.
6. oktobrī svinīgā apbalvošanas
ceremonijā SIA „Getliņi EKO”
saņēma „Veselības gada balvu
2016” nominācijā „Par sasniegumiem Latvijas vides veselības
uzlabošanā”. Balva tika pasniegta
par rezultātiem, kādi ir sasniegti,
lai izgāztuvi „Getliņi” pārvērstu
par mūsdienīgu, drošu ekopoligonu „Getliņi”.
14. oktobrī LR Zemkopības
ministrijas ikgadējā nozares konkursā „Sējējs 2016” SIA „Getliņi
EKO” saņēma veicināšanas balvu kategorijā „Gada lauku saimniecība”, konkursā tika vērtēta
siltumnīcu darbība agronoma
Guntara Strauta vadībā.
2015. gada 15. oktobrī Rīga bija
viena no 116 pilsētām, kuru pārstāvji vienlaikus parakstīja Milā-

Apstiprināti
atzinības „Stopiņu
novada Goda
Pilsonis” ieguvēji
2016. gadā
2016. gadā atzinības „Stopiņu
novada Goda Pilsonis” piešķiršanai novada iedzīvotāji ir
izvirzījuši trīs kandidātus.
Izskatot pieteikumus, Atzinības
izvērtēšanas komisijas vadītāja
un vienlaikus viena no iedzīvotāju izvirzītajām kandidātēm Vita
Paulāne iesniedza iesniegumu
par atteikšanos no atzinības piešķiršanas, kuru komisija pieņēma.
Turpinot izvērtēt novada iedzīvotāju ierosinājumus, komisija
2016. gadā atzinību „Stopiņu novada Goda Pilsonis” nolēma piešķirt: Uldim Rumbam un Daigai
Brigmanei.
Svinīga atzinības pasniegšana notiks 17. novembrī plkst.
19.00 Ulbrokas kultūras namā
Latvijas valsts 98. proklamēšanas gadadienai veltītā koncerta
laikā.
Aicinām visus godināt mūsu
valsts neatkarības proklamēšanas
gadadienu svinīgajā koncertā,
apmeklēt TLMS „Ulbroka” darbu
izstādi un sveikt novada Goda
Pilsoņus.
Stopiņu novada pašvaldība

nas Pilsētu pārtikas politikas paktu – līgumu ar apņemšanos attīstīt
pārtikas politikas virzienus un
ilgtspējīgas pārtikas sistēmas. Pirmajā gadadienā, Milānas Pārtikas
pakta apbalvošanas ceremonijā,
kas notika 2016. gada 14. oktobrī
Romā, Itālijā, SIA „Getliņi EKO”
saņēma balvu kā viena no astoņām
labākajām praksēm, kuras īsteno
pasaules galvaspilsētas un lielpilsētas. Vērtētas tika iniciatīvas un

prakses pārtikas atkritumu samazināšanas, apstrādes un pārstrādes
jomā. „Getliņi EKO” modelis, kurā
no pārtikas atkritumiem tiek iegūta poligona gāze, no kuras ražo
elektrību un siltumu, kas savukārt
tiek izmantoti siltumnīcu tomātu
audzēšanai, tika atzīts par veiksmīgāko pieredzi kategorijā „Pārtikas
atkritumi”, šo modeli var pārņemt
arī citas pilsētas.
Apsveicam SIA „Getliņi EKO”

SIA „Getliņi EKO” agronomi Guntars Strauts un
Gundega Strauta.
ar saņemtajiem augstajiem apbalvojumiem! Pateicamies par labu
savstarpējo sadarbību un vēlam

turpināt izaugsmes un sasniegumu ceļu!

Stopiņu novada dome

Rudens krāsas skaņās, darbos un kustībās
Lapu virpuļi, vēja brāzmas,
lietus mākoņi… ar tādām skaņām un krāsām pie mums atnāk rudens. Tas pieklauvē pie
durvīm un pie loga, tas uzmet
uz māju jumtiem pa zīlei – tā,
lai skan, tā, lai dzird! Esmu
klāt! Mēs jau arī pieņemam
to rudeni kā savu draugu! Jo
esam priecīgi, ka mūsu mazajā Latvijā ir četri gadalaiki!
Katrs ar savu raksturu, krāsu
un skaņu, katrs īpašs un nepārspējams!
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas grupu bērni šogad rudeni sagaidīja ar krāsu skaņām un kustībām! Izrādās, ka krāsas arī skaisti skan un ir ļoti aktīvas! Mūsu
iestādes bērniem un kolektīvam
jau gadiem ir izveidojusies brīnišķīga sadarbība ar Ulbrokas
Mūzikas un mākslas skolu. Katru gadu vismaz divas reizes pie
mums ciemojas topošie mūziķi
un viņu pedagogi. Rudens ieskandināšanas koncertā bērni
izspēlēja dažādu krāsu lidojumu
– cita krāsa ieskanējās vijoļu, cita
akordeona, klavieru un flautas
skaņās, cita kokļu, trompetes, ģitāras un cita dziesmas skaņās. Ir
tik skaisti kopā uzzīmēt rudeni!
Nemaz negribas piekrist tam, ka
rudenī ir tik pelēcīgs un drūms
visapkārt, jo īstenībā, noklausoties šādu sirsnīgu un muzikāli

kvalitatīvu koncertu, šķiet, ka
rudens dāvā katram spārnus, lai
laimīgi lidotu! Paldies par sadarbību un muzikālo ieguldījumu
mūsu jaunās paaudzes izglītošanā un emocionālās pasaules bagātināšanā. Brītiņu pēc koncerta
bērni kopā ar vecākiem piedalījās „Rudens labumu tirdziņā”,
kur pirkt un pārdot varēja tikai
pašu sarūpētas lietas un gardumus! Jo ir svarīgi apzināties, ka
rudens ir tas gadalaiks, kad tiek
ievākta vislielākā raža, kas pa
visu vasaru sastrādāta! Tad nu

katram ir iespēja padižoties ar
savas ģimenes veikumu!
Un tomēr, lai arī krāsas tik jauki skan, lai arī rudens raibie darbi
padarīti, ir nedaudz jāizkustas,
lai sasildītos un neslimotu rudenī
tik bieži! Tāpēc kopā ar Kaķēnu
Stopiņu pamatskolas PII bērni
apguva visu, kas nepieciešams,
lai mitrais laiks un vēja brāzmas
netraucētu jauki pavadīt laiku!
Sportošana un aktīva izkustēšanās vienmēr dos spēku un labu
noskaņojumu, un kur nu vēl tad,
ja kustēšanās notiek jautrās no-

skaņās kopā ar Kaķēnu, kas bija
mūsu sporta skolotāja Ina Babiča! Atraktīvās stafetes un uzdevumi iekustināja gan mazos, gan
lielos! Par labo darbu Vāverīte
padalījās ar riekstiņiem un šokolādes sēnītēm, kuras vēl vairāk
sasildīja bērnu mazās sirsniņas!
Var teikt – rudens tiešām ir krāsu
un emociju pilns! Un izrādās, tas
vēl kustas un skan! Nu gan Rudentiņš – bagāts vīrs!
Kristīne Stulberga,
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas
grupu metodiķe
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Stāstnieku un stāstīšanas laiks
Dokumentēts Stopiņu novada vienas dzimtas dzīves
stāsts. Stāsts, kas videoierakstā sniedz vēstījumu par
Ulbrokas muižas kalēja Riharda Igala amata prasmēm tepat Rīgas pievārtē.

Visos laikos labi zināms un godāts amats, kas XXI gadsimtā
jaunās paaudzes cilvēkiem ir ne
tik zināma lieta. Gods un apbrīns
kalēja meistarībai šī gada muzeja
nakts notikumos atklājās viensētā
„Akācijas”, kas šogad atzīmē mājas simtgadi. Pateicoties mazmeitas Māras Zebaueres labvēlībai un
stāstnieces prasmēm, operators
Aivars Lubānietis uzfilmēja dzir-

dēto un dokumentēto materiālu –
fotogrāfiju, priekšmetu, atmiņu
stāstu – kopumu. Kaut uz mirkli
apturot laiku un atklājot šīs mājas
nozīmi un raksturu, atvērās durvis nemateriālā kultūras mantojuma vēstījumam Stopiņu novadā.
Kinostāsta vērošana notika 13.
oktobra novakarē, kad sirsnīgā
skatītāju pulciņā atklājās Igalu un
Zeltiņu dzimtas stiprums un dzīvesprieks. Cik labi, ka izsenis zināmās tradīcijas un vecmeistaru
gudrība zirgu apkalšanā vēl pastāv, lai nezināmo nenāktos meklēt folkloras un literatūras tēlojumos. Notikums vien jau ievērības
cienīgs, tāpat kā stāstu stāstīšana
un spilgtu notikumu izklāsts, ko

Jaunā sezona iedejota

Māra jo dāsni vēstīja klātesošajiem interesentiem. Ulbrokas
bibliotēka savukārt palīdz šīm
lietām parādīties un iegūt skanējumu novadpētniecības telpā.
Aicinām atsaukties!
Mūsu novada nemateriālā kultūras mantojuma daļa ir reiz sarakstītā Stopiņu himna. Sieviešu
ansambļa „Sagša” darbības pirmsākumos Martas Pareizs pierakstīts teksts 14 pantos aktualizējies
„Akācijas” mājas vēstures apzināšanas procesā.
Vēlamies iegūt informāciju
par teksta un mūzikas autori(-u),
lai apzinātu vēsturisko mantojumu un no jauna satiktos Stopiņu
stāstos.

Skolotāju diena Stopiņu novadā
Mēs nevaram saviem bērniem
pasniegt laimi uz sudraba paplātes! Mēs varam viņu labā
darīt kaut ko vairāk – iemācīt viņiem gūt prieku un dzīves sapņu piepildījumu pašu spēkiem!

Kad septembra beigās disko
ritmos bija izskanējusi Stopiņu novada pašdarbības kolektīvu jaunās sezonas atklāšanas ballīte, jau pēc nedēļas
senioru deju kolektīvs „Ulenbroks” sniedza pirmo koncertu, un tas bija veltīts novada
senioru godināšanai Starptautiskajā senioru dienā.
Vēl nedēļu vēlāk senioru deju kolektīva „Ulenbroks” dejotāji devās uz Vecmīlgrāvi. Mūsu novada
vecākās paaudzes dejotājiem ir
izveidojusies cieša sadraudzība
ar Rīgas kultūras pils „Ziemeļblāzma” senioru deju kolektīvu.
Kopš iedibinātās tradīcijas pirmsākumiem senioru deju kolektīva
„Ulenbroks” dejotāji, kā jau ierasts, arī šogad piedalījās deju kolektīva „Ziemeļblāzma” rīkotajā
koncertā „Zelta rudens sadancis”.
Uzsākot jauno deju sezonu, tas
bija atkalredzēšanās prieks ar draugu deju kolektīviem no tuvākiem
un tālākiem Latvijas novadiem.
Krāšņo kultūras pili pieskandināja gan senāki etniski latvju
meldiņi, gan tradicionālās folkloras garā ieturētas melodiju apdares, gan populārās mūzikas ritmi,
kuru pavadībā plašā divdaļīgā
programmā dejotāji izdancoja ne
tikai deju soļus un rakstus, bet arī
prieku par darbu un sadzīviskām
norisēm, kā arī sirsnības pilnas
savstarpējās attiecības, raisot skatītājos spēcīgas pozitīvās emocijas.
Kad skatuves tērpi jau bija no-

likti malā līdz nākamajai koncerta
reizei, sākās pasākuma trešā daļa,
ko mājinieku deju kolektīva vadītāja Gundega Prancāne nodēvēja
par jebkuras sadancošanās interesantāko daļu. Katrs deju kolektīvs
bija sagatavojis īpašu priekšnesumu, šoreiz atbilstoši iepriekš norunātai tēmai – teātris un kino.
Kinofilmai „Šerbūras lietussargi” Mišela Legrāna komponētā
melodija un tās pavadījumā izdejotais stāsts radīja romantisku noskaņu. Priecēja darbīgā Emīla un
Smolandes nabagmājas iemītnieku
rotaļdeja „Šīs mazās zaļās vardītes”,
vēl arī Ābrama polka, kas skanējusi
kinofilmā „Rūdolfa mantojums”,
dancis Raimonda Paula mūzikas
ritmos Jura Alunāna dziesmu spēlei „Džons Neilands”.
Mūsu priekšnesums aizveda
skatītājus uz XVII gs. Rīgu, kur
vella kalpi mācīja smalkajām
jaunkundzēm jauno Rīgas kungu deju, un par šīm izdarībām
brīnījās visai raibs vienkāršo ļaužu bariņš, tostarp ceļojošā cirka
mākslinieki, nerātni morīši, čigānpapus ar savu saimi un pat
pievilcīgas raganiņas.
Atraktīvie priekšnesumi izraisīja neviltotas ovācijas, un kopā
pavadītais laiks paskrēja vēja
spārniem. Kavējoties atmiņās par
tovakar notikušo, jau ceram uz
jaunu tikšanos ar draugiem.
Esam priecīgi par veiksmīgi
uzsākto sezonu.
Vera Zvēra,
SDK „Ulenbroks” dejotāju vārdā

Lai tumšie rudens un ziemas
vakari kaut uz mirkli rosina uz sarunām ģimenes lokā par nacionālo
vērtību, vietējā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju lietām jūsmājās!
Paldies Mārai Zebauerei par
sirsnību, degsmi un saimnieces

Rudenīgām krāsām visbagātākais
laiks gandrīz jau aiz muguras, gribas
iedegt svecēs kādu liesmiņu un sasildīt plaukstas, jo salst! Bet tad kāda
priecīga bērna sejiņa uz tevi lūkojas
un jautājumi par vēl nezināmo no
viņa birst kā lapas no kļavu koka…
Tu saproti – tev nesalst, tev nav vientuļi, tev nav grūti – tev ir spēks, tev
ir izturība, pacietība, dzīves gudrība
un nebeidzama mīlestība! Tāds tu
esi, skolotāj, galvenais spēks izglītībā.
Iemācīt bērnam pašu spēkiem
rast savā dzīvē laimi ir diezgan
radošs un grūts process. Tajā ir
iesaistīts ne tikai skolotājs, bet arī
visa apkārtējā vide un ar izglītību
saistītie cilvēki! Ir ļoti svarīgs tieši
cilvēciskais faktors, neskatoties uz
to, ka ir tik ļoti bagāts šis tehnoloģiju laikmets. Un tāpēc ir jānovērtē šo cilvēku darbs, kas mūsu
bērnu – mūsu nākotnes – labā tik
daudz dara. Būt par skolotāju – tas
ir misijas darbs, jo tie, kas paši vēlas
no sirds izglītoties, ir stipri un uzņēmīgi izglītot arī jauno paaudzi!

Skolotāju diena šogad kalendārā
ierakstīta pašā oktobra sākumā. Stopiņu novada izglītības darbiniekiem
vispārizglītojošais seminārs „1000
un vienas nakts pasaku burvība,
un ne tikai…” tika rīkots septembra
nogalē – Stopiņu novada kultūras
Mekā – Ulbrokas kultūras namā.
Par pasākuma viesmīlību, programmu, aktivitātēm un noskaņu rūpējās
Stopiņu pamatskola un pirmsskolas grupu kolektīvs. Ļoti jauks un
emocionāls bija kolēģu satikšanās
brīdis, kad varējām atrast laiku starp
mācību procesu un ikdienas rūpēm,
veltīt laiku sarunām un aktivitātēm,
iekļaujoties Austrumu pasaku motīvos. Arī skolotājiem ir nepieciešams
mācīties, paplašināt savu redzeslauku, satiekoties ar citiem skolotājiem
un izglītības darbiniekiem. Kopā
darboties radošajās darbnīcās, izveidot savas iestādes mākslas darbu,
izdziedāt muzikālu rēbusu, izkrāsot
savu emociju mandalu… padarīt
ikdienu krāšņāku ar pašu izgatavotām rotām un ar labiem vēlējumiem
saņemt paša Austrumu gudrā ejamā
ceļa norādījumus! Labus vēlējumus
un tikai laimīgus vārdus skolotājiem
pasākumā teica arī Austrumu burve!
Jaunām iedvesmām ir vērts ieklausīties labās atziņās, kas dod stimulu
atkal un atkal pievērsties lielajam

Satikšanās rudenī
15. oktobra saulainajā pēcpusdienā Ulbrokas kultūras namā
uz muzikālu satikšanos bija aicināti Stopiņu novada sieviešu
kora „Madara” dziesmu draugi
koncertā„Un būsim mēs kopā...”.

Ciemos ieradās LLU vīru koris
„Ozols”, Jūrmalas Kultūras centra
jauktais koris „Vaivari” un Garkalnes kultūras centra „Berģi”
jauktais koris „Garkalne”.
„Madaras” atklāja koncertu ar
priekšnesumu, veidotu no leģendārām dziesmu melodijām, skaņu
efektiem, videoprojekcijām, ļaujot
iejusties 60. gadu Rīgā. Trīs gadus
jaunais koris „Garkalne” izpildīja

mūsdienu tautasdziesmu apdares.
To kvalitatīvais sniegums priecēja
ar savu enerģiskumu, entuziasmu
un dziedātprieka dzirksti katra
korista acīs. Arī nelielais pulciņš
„Ozola” vīru ierībināja zāli ar savām brašajām balsīm, dziedot
M.Lasmaņa oriģināldziesmas. Koris „Vaivari” publiku uzrunāja ar
īpaši izvēlētām dziesmām. Viena
no tām – Ā.Šķepata „Līgo” – ievibrēja augstākās enerģijas un lika
sajusties maģiskās nakts burvībā.
Kultūras nama vadītāja I.Kalniņa
pieteica priekšnesumus ar īpašu
humora piesitienu, tādējādi radot
vēl draudzīgāku, sirsnīgāku atmo
sfēru. Koncerta izskaņā kori vieno-

prasmi ikdienas lietās, kas pierāda, ka uz galda ikdienā ir gandrīz
tāds pats ēdiens kā vecvecākiem
pirms vairāk nekā 100 gadiem.
Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas
bibliotēkas vadītāja

izglītošanas procesam. Pasākumam
tematiski bija gatavojušies visu ie
stāžu pedagogi, darbinieki un vadītāji. Daži bija piedomājuši par savu
vizuālo un atraktīvo tēlu, jo īpaši ne
tikai ar tērpu, bet arī ar priekšnesumu palīdzību. Tas deva notikumam
vēl vairāk krāsu un mirdzuma, paldies par to aktīvākajiem! Arī Stopiņu pamatskolas kuplais kolektīvs
dāvāja saviem kolēģiem muzikālu
dāvanu Skolotāju dienā. Un, vērojot
to, kā kopā ar mums muzicēja un
gavilēja visi pasākuma dalībnieki,
bija skaidrs, ka skolotājos ir spēks, ir
enerģija, ir izturība, ir nebeidzama
sirsnība un radošums! Tas viss lai
arī bērniem palīdz saprast un iemācīties, kā pašu spēkiem padarīt ikdienu laimīgāku, spilgtāku un emocijām bagātāku! Skolotājiem ir jābūt
tādiem svētkiem, kuros gūt jaunus
spēkus, jaunas idejas un iedvesmu
mācību darbam! Skolotājs tik ilgi ir
skolotājs, kamēr pats mācās! Paldies
visiem, kuri piedalījās šī pasākuma
organizēšanā un atbalstīšanā! Mēs
visi, cits citam palīdzot, esam spēks!
Veiksmi, izturību, neatlaidību un
pozitīvu sadarbību jaunajā mācību
gadā!
Kristīne Stulberga,
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas
grupu metodiķe

jās tautā pazīstamās kopdziesmās,
tā izpelnoties publikas ovācijas un
draudzīgu līdzdziedāšanu. Kā pēdējā izskanēja „Pūt, vējiņi!”, kurai,
kājās stāvot, pievienojās publika.
Aizkustinājuma tirpām skrienot,
vērojām, kā katrs pa pantiņam kā
lielajos Dziesmu svētkos diriģē
mūsu mīļie diriģenti.
Vakars turpinājās sirsnības,
draudzības un jautrības gaisotnē.
Inga Egle-Kraukle,
sieviešu kora „Madara” dalībniece

* Pasākumu var aplūkot fotogalerijā:
http://stopini.lv/lv/galerijas/korudraudzibas-koncerts-un-busim-meskopa-348
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2016. gada 17. augustā (protokols Nr.80, p.4.1.) (Ar 28.09.2016.precizējumiem, protokols Nr. 83.p.4.16.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/16

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta 21 daļu, 2. panta 81 daļu, 3. panta pirmo daļu, 3. panta 14 daļu, 16 daļu, 9. panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Stopiņu novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli apliek
inženierbūves – laukumus, kas tiek
izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un pašvaldībai piederošo vai
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un
maksāšanas kārtību.
2. Saistošajos noteikumos lietotais
termins – Būvei piekritīga zeme –
zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) pieejamajiem datiem un attiecīgi
tiek noteikta šādā veidā:
2.1. ja uz zemes vienības ir viena
būve, tad par būvei piekritīgo zemi
uzskatāma šī zemes vienība;
2.2. ja uz zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no
zemes vienības proporcionāli būves
platībai;
2.3. ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no
zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa
likmi zemei noteikt 1,25% procentus
no zemes vienības kadastrālās vērtības šādiem nodokļa maksātājiem:
3.1. juridiskām personām, kuru
juridiskā adrese taksācijas gada 1.
janvārī ir Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
3.2. fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.
janvārī ir Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.
4. Pārējiem nekustamā īpašuma
nodokļa objektiem tiek piemērotas

likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes.
5. Inženierbūves – laukumi, kas
tiek izmantoti kā transportlīdzekļu
maksas stāvlaukumi, ar nekustamā
īpašuma nodokli tiek apliktas ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā
transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 1,5% apmērā.
6. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi
pēc būves klasificēšanas attiecīgajā
būvju kategorijā apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā
no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
6.2. būves kadastrālās vērtības.
7. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu būvi
pieņem Stopiņu novada būvvalde.
8. Nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 6.
punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.
9. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu vai tā
atcelšanu nosūta nodokļu maksātājam atbilstoši Paziņošanas likumam,
to noformējot kā ierakstītu pasta sūtījumu.
10. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums,
ar nākamo mēnesi pēc būvniecības
termiņa izbeigšanās līdz mēnesim,
kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā
īpašuma nodokļa likme ir 3% no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
vērtības:
10.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
10.2. būves kadastrālās vērtības.

Politiski represētām personām
piešķirts vienreizējs pabalsts svētkos
Saskaņā ar Stopiņu novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 15/13
„Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību
Stopiņu novadā” 26. oktobrī Stopiņu
novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt vienreizēju
pašvaldības palīdzību politiski represētām personām svētkos – Latvijas
Republikas proklamēšanas dienā 18.
novembrī – 150,00 EUR apmērā vienai personai.

Pašvaldības palīdzību politiski
represētās personas varēs saņemt,
sākot ar 2016. gada 7. novembri,
saskaņā ar Stopiņu novada Sociālā
dienesta sniegto informāciju pēc saraksta vai papildsaraksta, pārskaitot
personas norādītajā bankas kontā
(pēc personas lūguma) vai saņemot
Stopiņu novada domes kasē. Pabalsts
jāizņem gada laikā no pašvaldības
palīdzības piešķiršanas brīža.
Stopiņu novada dome

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi oktobrī
• Oktobrī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 134 notikumiem.
• Sastādīti 28 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu
sastādīti 3 administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.
• Izskatīti 3 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 10 personas alkohola reibumā
un bez noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas
materiālus

11. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojuma piespiedu
izpilde tiek veikta 7 (septiņu) gadu
laikā no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
12. Nekustamā īpašuma nodokli
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu):
12.1. īrnieki un nomnieki, kuriem
īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai deleģēto institūciju;
12.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu)
ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
12.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie
valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);
12.4. vai likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2. panta septītajā
daļā noteiktie nodokļa maksātāji.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.
14. Ar 2017. gada 1. janvāri uzskatīt par spēku zaudējušiem Stopiņu
novada domes 2014. gada 8. oktobra
saistošos noteikumus Nr. 13/14 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa likuma
atsevišķu normu piemērošanu Stopiņu novadā”.
paskaidrojuma raksts
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Stopiņu novadā”
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus
principus, kuri jāievēro pašvaldībai
un nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājam likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteikto tiesību
normu piemērošanā par Stopiņu
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošo nekustamo īpašumu,
īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā
ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 1. panta 21 daļu, 2. panta 81
daļu, 3. panta pirmo daļu, 3. panta 14
daļu, 16 daļu, 9. panta otro daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” (turpmāk – Likums) grozījumi, kas stājās spēkā 2012. gada 1.
janvārī, piešķir pašvaldībām tiesības,
izdodot attiecīgus saistošos noteikumus, lemt par nekustamā īpašuma
nodokļa pieauguma ierobežojuma
piemērošanu savā administratīvajā
teritorijā, par dzīvojamo ēku palīg
ēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, par inženierbūvju – laukumu, kuri tiek izmantoti kā maksas
stāvlaukumi, aplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli, par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību
apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi, par termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas
paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokli piespiedu izpilde (maksimālais termiņš – 7 gadi), kā arī piešķir
pašvaldībām tiesības no 2013. gada
noteikt nodokļa likmes par savā administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem likmes
koridora ietvaros no 0,2% līdz 3%.
Saistošo noteikumu projektā noteikts:
1. Maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā.
2. Nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās
daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
(tās daļu) īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā
persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums
nodots valdījumā, vai persona, kura
faktiski lieto šo īpašumu.
4. Ar paaugstinātu nodokļa lik-

mi – 3% apmērā no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības vai būves
kadastrālās vērtības – tiks apliktas
vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.
5. Inženierbūves – laukumi, kas
tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, tiks aplikti ar nekustamā īpašuma nodokli.
6. Stopiņu novadā deklarētajām
fiziskām personām un reģistrētajiem
uzņēmumiem noteikt nekustamā
īpašuma nodokļa likmi zemei 1,25%
apmērā, pārējām fiziskām un juridiskām personām – 1,5% apmērā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetu ietekmēs, ja
tiks apstiprināti saistošie noteikumi
par nekustamā īpašuma nodokli, ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem samazināsies, bet
tiks samazināts nodokļu slogs Stopiņu novada iedzīvotājiem un Stopiņu
novadā reģistrētajiem uzņēmumiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā. Projekts
daļēji ietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā, veicinās Stopiņu novadā reģistrēto uzņēmumu
attīstību, jo Stopiņu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem NĪN likme
zemei būs samazināta – 1,25%, pārējiem – 1,5%.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši
šo saistošo noteikumu nosacījumiem
veic Stopiņu novada pašvaldības
Grāmatvedības daļas nekustamā īpašuma nodokļa administrators.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām. Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti.
Pašvaldības speciālisti ir pastāvīgi
komunicējuši ar nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem un uzklausījuši
to priekšlikumus.
J. Pumpurs,
Stopiņu novada domes
priekšsēdētājs

Suņu obligātās reģistrācijas maksa būs uz pusi mazāka
Portāls „Latvijas Vēstnesis” informē par jaunākajām izmaiņām par
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centrā.
Mājas (istabas) dzīvnieka, kurš
apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrācija Lauksaimniecības datu centrā
elektroniski būs iespējama no 1. novembra, bet portālā „Latvija.lv” – no
2017. gada 1. janvāra.
Lai veicinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu reģistrēšanu vienotajā
datubāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC), valdība 4.
oktobrī grozīja noteikumus par LDC
publisko cenrādi un suņu obligātās
reģistrācijas maksu samazināja līdz
3,50 eiro. Pašlaik par mājas (istabas)
dzīvnieka, kurš apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrāciju LDC datubāzē
samaksa ir 7,11 eiro. Valdības pieņemtie grozījumi MK 2013. gada
17. septembra noteikumos Nr. 880
„Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
nosaka, ka pēc to stāšanās spēkā, t.i.,
7. oktobrī, samaksa turpmāk būs 3,50
eiro. Jau patlaban no maksājuma
par dzīvnieka reģistrāciju LDC da-

tubāzē ir atbrīvoti īpašnieki suņiem
pavadoņiem, suņiem asistentiem un
suņiem, kas apmācīti uzbrukt cilvēkam. Izmaiņas noteikumos paredz,
ka no reģistrācijas maksas turpmāk
būs atbrīvoti arī īpašnieki suņiem
terapeitiem un valsts pārvaldes iestādes, kuras savā darbā izmanto suņus.
No reģistrācijas maksas būs atbrīvotas arī dzīvnieku patversmes, kuras
suni atdos īpašumā citai personai.

grozījumu anotācijā. LDC direktora
vietniece Erna Galvanovska skaidroja, ka šāda elektroniska reģistrācijas
iespēja LDC ir no 1. novembra, bet
portālā „Latvija.lv” būs no 2017.
gada 1. janvāra. Ar elektronisko reģistrāciju ir iecerēts panākt, lai visi
suņi būtu reģistrēti valstī vienotā
mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē,
noteikumu grozījumu anotācijā norāda Zemkopības ministrija.

LDC var reģistrēt no 1. novembra
Saskaņā ar Ministru kabineta
2011. gada 21. jūnija noteikumiem
Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 491) visiem suņiem ar
2017. gada 1. janvāri ir jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem datubāzē. Tā kā LDC pārskatīja
iekšējās procedūras un procesus un
mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem dod iespēju, izmantojot LDC
vai portāla „Latvija.lv” pieejamās
e-pakalpojumu saskarnes, pašam
reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku
datubāzē, ir iespējams samazināt ar
mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju
datubāzē saistītās izmaksas, norādīts

Kas suņu īpašniekiem jāizdara
līdz 1. janvārim?
Sīkāk par paredzētajām izmaiņām
no nākamā gada var izlasīt LV portāla skaidrojumā „Sunim čipam obligāti jābūt no nākamā gada”. Obligātā
suņu apzīmēšana ar mikroshēmu
un suņa reģistrācija LDC datubāzē
jāveic līdz 2017. gada 1. janvārim.
Ja prasība netiks izpildīta, kontrolējošās iestādes – PVD un pašvaldības policija – varēs uzlikt sodu, kas
fiziskajām personām ir 7–210 eiro,
juridiskajām personām – 15–350
eiro. Praktizējoši veterinārārsti, tāpat
kā līdz šim, būs vienīgie, kuri varēs
apzīmēt mājas (istabas) dzīvnieku ar
mikroshēmu.
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Aicinām saņemt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu elektroniski
Tuvojoties kārtējam nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas
termiņam, 15. novembrim, Stopiņu
novada dome atgādina par iespēju
saņemt NĪN maksāšanas paziņojumu elektroniski, tādējādi padarot
rēķinu saņemšanu un apmaksāšanu
ērtāku, kā arī taupot dabas resursus,
atsakoties no ierastajiem drukātajiem maksājumiem.
Viens no drošākajiem un ērtākajiem veidiem, kā apskatīt un nomaksāt NĪN, ir maksājuma paziņojuma
saņemšana savā e-pastā, kam var pieteikties e-pakalpojumu portālā. Lai
pieteiktos šim pakalpojumam, lietotājam ir pieejama ērta autorizēšanās
trīs veidos: izmantojot internetbanku, e-paraksta viedkarti vai e-identifikācijas karti. Tāpat elektroniskajam
NĪN maksāšanas paziņojumam var
pieteikties Stopiņu novada domē,

rakstot iesniegumu un iesniedzot to
apmeklētāju pieņemšanas centrā vai
nosūtot to uz adresi: Institūta iela 1A,
Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130.
Iedzīvotāju ērtībām e-pakalpojumu portālā ir iespējams pieteikties
arī atgādinājumu saņemšanai par
NĪN apmaksas termiņa tuvošanos epastā vai īsziņas veidā (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu
tiks izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas
dienā.
Patlaban iespēju saņemt NĪN
maksāšanas paziņojumu e-pastā izmanto 19% nodokļa maksātāju. Pārējie paziņojumi tiek sagatavoti drukātā veidā.
Informējam, ka atbilstoši likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
9. panta (11) punktam un pārejas

noteikumu 53. punktam nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājam – juridiskajai personai – ir pienākums
mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma
rašanās brīža turpmākajai saziņai
ar nodokļu administrāciju paziņot
pašvaldībai savu elektroniskā pasta
adresi.
Stopiņu novada dome atgādina,
ka NĪN maksājumi veicami vienu
reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 31.
martā, 15. maijā, 15. augustā un 15.
novembrī, no nodokļa gada summas
nomaksājot vienu ceturtdaļu, vai
arī reizi gadā – avansa veidā. Tāpat
dome aicina nodokli samaksāt laikus, jo saskaņā ar likumu par laikā
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no
nesamaksātās summas.
Stopiņu novada pašvaldība

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam
īpašumam JAUNINDRAS, Dzidriņas, Stopiņu novads
(īpašuma kadastra nr.80960040611, zemes vienības kadastra
apz. 80960040607)
Stopiņu novada dome 12.10.2016 sēdē pieņēma lēmumu, protokols
Nr.84, punkts 2.1.2, „Par detālplānojuma īpašumam „Jaunindras”, Dzidriņas, Stopiņu novads, izstrādi.”
Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes vienības plānoto
(atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi atbilstoši īpašuma atļautajai
izmantošanai.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji – īpašuma „Jaunindras” īpašnieki.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un
plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplānojuma izstrādei jāiesniedz
Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads,
LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Mežu Gali”, Līči, Stopiņu
novads (īpašuma kadastra nr.80960010147, zemes vienības kadastra apz. 80960010124)
Stopiņu novada dome 12.10.2016 sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.84, punkts 2.1.1, „Par detālplānojuma
izstrādi īpašumam „Mežu Gali”, Līči, Stopiņu novads.”
Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes
vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi atbilstoši īpašuma atļautajai izmantošanai.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji – īpašuma
„Mežu Gali” īpašnieks.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu novada
domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše
(tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplānojuma
izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; epasts: novada.dome@stopini.lv).

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Noliktavu iela 2” (īpašuma kadastra
nr. 80960021504), „Garā iela 2” (īpašuma kadastra nr.80960021526), „Noliktavu iela Būmaņi”
(īpašuma kadastra nr. 80960021493) publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Stopiņu novada dome 2016. gada 26. oktobra sēdē
(protokols Nr. 85) pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma (t.sk. būvniecības ieceres) nekustamajiem
īpašumiem „Noliktavu iela 2” (īpašuma kadastra nr.
80960021504), „Garā iela 2” (īpašuma kadastra nr.
80960021526), „Noliktavu iela Būmaņi” (īpašuma kadastra nr. 80960021493) publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai”, nosakot publiskās
apspriešanas termiņu četras nedēļas no 2016. gada 10.
novembra līdz 2016. gada 8. decembrim.
Ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties, sākot
ar 2016. gada 10. novembri, tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv.
Ar detālplānojuma materiāliem izdrukas veidā varēs iepazīties, sākot ar 2016. gada 10. novembri, Stopiņu novada
domes telpās Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
Sabiedriskās apspriešanas sapulce:
Ulbrokas kultūras nama izstāžu zālē (Institūta iela
1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) piektdien, 02.12.2016.,
plkst. 16.00.
Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV2130, 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.

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi:

Apstiprināt sadali nekustamam īpašumam ar kadastra nr. 80960030458,
adresi Institūta iela 17, Ulbroka, Stopiņu nov., platību 1,2122 ha, sadalot nekustamo īpašumu divās zemes vienībās. Zemes vienība dzīvojamās mājas Institūta ielā 15, Ulbroka, ēkas uzturēšanai, platība 0,58 ha, un zemes vienība
dzīvojamās mājas Institūta ielā 17 ēkas uzturēšanai, platība 0,6322 ha. Veicot
zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta. Zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0702 –
„Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve”.
Apstiprināt ielas nosaukumu „Mazā Gaismas iela”, Saurieši, Stopiņu novads, ielai bez nosaukuma starp Pludmales un Gaismas ielu, dārzu „Fabrika”
teritorijā, Sauriešos.
Neiebilst, ka Stopiņu novadā gar Juglas ielu no Lubānas ielas apļveida krustojuma līdz Biķernieku ielas apļveida krustojumam sabiedrisko pakalpojumu
siltumenerģijas pārvadē un sadalē sniegs a/s „Rīgas siltums”.
Piešķirt vienreizēju pašvaldības palīdzību politiski represētām personām
svētkos – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. novembrī – EUR
150,00 apmērā vienai personai.
Iepirkumu komisijas ziņojums
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Atis Senkāns ziņo par iepirkumu komisijas izvērtētajiem iepirkumiem:
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.
B daļas Iepirkuma procedūra „Konsultāciju sniegšana saistībā ar likumprojektu „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā””, identifikācijas Nr. SND
2016/34 (B).
[1] Ņemot vērā to, ka ir nepieciešama juridiskā palīdzība saistībā ar likumprojektu „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas iesniegts Saeimā
izskatīšanai uz 1. lasījumu, pieņemšanu. Stopiņu novada domes Iepirkumu
komisija nolēma uzaicināt uz sarunām kvalificētu juridisko pakalpojumu
sniedzēju ZAB „Atlācis un partneri”, kas specializējies dabas resursu nodokļa
un atkritumu apsaimniekošanas jomā, tostarp darbojas vides tiesību sfērā.
[2] Iepirkuma komisija pēc nosūtītā uzaicinājuma saņēma pretendenta
ZAB „Atlācis un partneri” pieteikumu dalībai B daļas iepirkuma procedūrā
„Konsultāciju sniegšana saistībā ar likumprojektu „Grozījumi Dabas resursu
nodokļa likumā””, identifikācijas Nr. SND 2016/34 (B). Pretendenta piedāvātā summa (sk. tabula Nr.1):
N r . Pretendenta Pakalpojuma 1 (vienas) stundas izmaksas EUR bez
p.k. nosaukums
PVN un pakalpojuma kopējā cena bez PVN
1
ZAB „Atlācis 1 (vienas) stundas izmaksas EUR 100,00 bez PVN, paun partneri” kalpojuma kopējā cena EUR 30 000,00 bez PVN, bet
ne mazāk kā EUR 20 000,00 bez PVN
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2016. gada 10. oktobrī nolēma:
[3] Atzīt ZAB „Atlācis un partneri” iesniegto piedāvājumu par atbilstošu
iepirkuma nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma
procedūrā, tehniskajām un profesionālajām spējām un kvalifikācijas prasībām.
[4] Līguma slēgšanas tiesības B daļas iepirkuma procedūrā „Konsultāciju
sniegšana saistībā ar likumprojektu „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā””, identifikācijas Nr. SND 2016/34 (B), piešķirt un par uzvarētāju atzīt ZAB
„Atlācis un partneri”, reģ. Nr. 90010841493, juridiskā adrese: Rīgas iela 9-1,
Valmiera, LV-4201. Vienas stundas maksa par iepirkumā sniegto pakalpojumu ir EUR 100,00 bez PVN, kur pakalpojuma kopējā cena ir vismaz EUR
30 000,00 bez PVN, bet ne mazāk kā EUR 20 000,00 bez PVN.
Pamatojums: ZAB „Atlācis un partneri”, reģ. Nr. 90010841493, juridiskā adrese: Rīgas iela 9-1, Valmiera, LV-4201, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.
B daļas iepirkuma procedūra „Konsultāciju sniegšana saistībā ar pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izmantošanu Stopiņu novada
Kultūras centra būvniecības procesā”, identifikācijas Nr. SND 2016/35 (B).
[1] Ņemot vērā to, ka ir nepieciešama juridiskā palīdzība saistībā ar pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izmantošanas iespējām
jauna Stopiņu novada Kultūras centra būvniecībā, Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija nolēma uzaicināt uz sarunām kvalificētu juridisko pakalpojumu sniedzēju ZAB „Atlācis un partneri”, kas specializējies dabas resursu
nodokļa piemērošanā, tostarp darbojas vides tiesību sfērā.
[2] Iepirkumu komisija pēc nosūtītā uzaicinājuma saņēma pretendenta
ZAB „Atlācis un partneri” pieteikumu dalībai B daļas iepirkuma procedūrā
„Konsultāciju sniegšana saistībā ar pašvaldības vides aizsardzības speciālā
budžeta līdzekļu izmantošanu Stopiņu novada Kultūras centra būvniecības
procesā”, identifikācijas Nr. SND 2016/35 (B). Pretendenta piedāvātā summa
(sk. tabula Nr.1):
N r . Pretendenta Pakalpojuma 1 (vienas) stundas izmaksas EUR bez
p.k. nosaukums
PVN un pakalpojuma kopējā cena bez PVN
1
ZAB „Atlācis 1 (vienas) stundas izmaksas EUR 100,00 bez PVN, paun partneri” kalpojuma kopējā cena EUR 30 000,00 bez PVN, bet
ne mazāk kā EUR 20 000,00 bez PVN
Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2016. gada 10. oktobrī nolēma:
[3] Atzīt ZAB „Atlācis un partneri” iesniegto piedāvājumu par atbilstošu
iepirkuma nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma
procedūrā, tehniskajām un profesionālajām spējām un kvalifikācijas prasībām.
[4] Līguma slēgšanas tiesības B daļas iepirkuma procedūrā „Konsultāciju
sniegšana saistībā ar pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu
izmantošanu Stopiņu novada Kultūras centra būvniecības procesā”, identifikācijas Nr. SND 2016/35 (B), piešķirt un par uzvarētāju atzīt ZAB „Atlācis
un partneri”, reģ. Nr. 90010841493, juridiskā adrese: Rīgas iela 9-1, Valmiera,
LV-4201. Vienas stundas maksa par iepirkumā sniegto pakalpojumu ir EUR
100,00 bez PVN, kur pakalpojuma kopējā cena ir vismaz EUR 30 000,00 bez
PVN, bet ne mazāk kā EUR 20 000,00 bez PVN.
Pamatojums: ZAB „Atlācis un partneri”, reģ. Nr. 90010841493, juridiskā adrese: Rīgas iela 9-1, Valmiera, LV-4201, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.
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Rudens talka Stopiņu novadā
Stopiņu novada jaunieši,
LTV1 raidījuma „KaralisTE” iedvesmoti, nolēma doties sava
novada apsekošanā, un 22.
oktobrī bariņš jauniešu devās
sakopt savu „karalisti”. Tas ir
stāsts par to, kā, dzīvojot savā
novadā, varam būt atbildīgi
par vidi un apkārtni, kas mūs
ieskauj, turklāt tā ir lieliska
iespēja arvien iemācīties ko
jaunu un interesantu.
„Kopā pavadītās dienas gaitā atskārtām, ka ceļš ir tikpat svarīgs
kā galamērķis,” jāatzīst, citējot
kādu pasākuma dalībnieci, jo,
tikko izkāpuši no mašīnām, raitu
soli visi entuziasti devās uz vecā
Upesleju dzelzceļa tilta pusi un
tikai pēc metriem divdesmit atskārta, ka jau ceļā uz noskatīto
mērķi ir kādi tīrīšanas darbiņi

Stopiņu novada jaunieši viesojās
Pļaviņu jauniešu centrā
Domājot un plānojot Jauniešu
māju Stopiņos, 2016. gada 12.
oktobrī kopā ar mūsu novada jauniešiem un projektu vadītāju Ilzi
Kļaviņu viesojāmies pie pieredzējušiem kolēģiem Pļaviņu novada
jauniešu iniciatīvu centrā „Ideja”.
Iepazināmies un sadraudzējāmies, daudz uzzinājām no pieredzes stāstiem par aktivitātēm un
jauniešu iniciatīvām. Apskatījām
jauniešu centra telpas un iemēģi-

veicami, jo dažs labs gājējs pirms
mums nav bijis gana apzinīgs un
atstājis aiz sevis gružus, kas nu
mētājās pa zemi.
Ceļā līdz tiltam dažus no
mums pamatīgi pārbiedēja čipšu
pakā iesalusi pele (tas bija pietiekami nopietns
iemesls spiegšanai).
Bet, par spīti visam,
arī saltajiem laik
apstākļiem,
mēs
kopā sakopām kaut
mazu, tomēr sava
novada stūrīti. Nu
vecā dzelzceļa tilta
galu rotā pateicība
tiem labdariem, kas
iepriekš bija parū-

pējušies par tīrību savā apkārtnē,
un atkritumu konteinera lietošanas instrukcija.
Pēc sakopšanas darbiem devāmies uz Bunču avotu lūkoties, kā
funkcionē raidījuma „KaralisTE”
izveidotais avota jumtiņš. Droši,
roku liekot uz sirds, varam teikt,
ka tas darbojas un ūdens ir gards!
Pēc labi paveiktā darbiņa ikviens dalībnieks bija nopelnījis
gardas pusdienas, tā nu Stopiņu
novada domes jaunieši un daži
mazāki un lielāki aktīvisti dienu
noslēdza ar pikniku un kopīgu
kinoseansu.
Evita Dimante,
Stopiņu novada jauniešu domes
aktīviste

Dienas centra „Ulbroka” namiņa visjaukākajās atmiņās!
Gandrīz nepilnus 12 gadus
pašā Ulbrokas centrā, nelielajā namiņā Institūta ielā 3,
savu mājvietu bija radis un
darbojās dienas centrs „Ulbroka”.
Pavisam neliels, tikai 50 m2, bet
savu vietu un darbošanās prieku
tur varēja rast ikviens tā apmeklētājs – gan bērni un jaunieši, kurus
vairāk uzrunāja sportiska rakstura
spēles, galda spēles, piekļuve datoriem un internetam, gan sievietes,
kuras pulcējās dienas centrā, lai
sevī modinātu savas radošās idejas un tās arī realizētu, apgleznojot
zīdu, stiklu, apgūstot floristiku,
šūšanas iemaņas, gatavojot rotas,
lampas, plastikas dekorus, darbojoties dekupāžas tehnikā, tapojot
skaistas un siltas šalles un darot
vēl daudzas interesantas lietas un
realizējot idejas. Lepojamies, ka
pirms 10 gadiem uzsāktās nūjošanas nodarbības ir apmeklētas vēl
joprojām un šis sporta veids kļuvis
populārs mūsu novadā, jo nūjotāju skaits ir kļuvis daudz lielāks un
nu jau nūjošanas nūjas un nodarbības ir katrā mūsu novada dienas
centra nodarbību sarakstā. Un, kā
katru gadu, arī šogad nūjotāju komanda Veselības nedēļas ietvaros
sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolas
sporta kompleksa atbalstu 8. oktobrī devāmies uz Siguldu izstaigāt
daudzās takas un maršrutus, ko
piedāvā gleznainā Gaujas senleja.

“tĒVZEMĪTE“
piektDIENA, 4. novembris, 2016

Dienas centrā „Ulbroka” realizēti vairāki interesanti projekti – zīda
apgleznošanas, lampu gatavošanas, stila mākslas apmācības –, nosakot sev piemērotāko krāsu gammu, izveidojot savu krāsu paleti
utt. Pagājušajā gadā pirmo reizi pie
sevis uzņēmām brīvprātīgo jaunieti no Portugāles, realizējot jau
Eiropas programmas „Erasmus+”
projektu. Šogad rudenī esam uzsākuši mūsu novada finansētu projektu „Katram savu tautastērpu arī
Stopiņos!”, un tā ietvaros ir uzsākta linu kreklu šūšana, lai uz mūsu
Latvijas 100. gadu jubileju projekta dalībnieki varētu saposties pašu
šūtos un gatavotos tautas tērpos.
Projektā ir iesaistījušās 16 dalīb-

nieces, un katra no viņām jau ir
izvēlējusies šūt vai nu sava dzimtā
novada kreklu, vai autentisku Vid
zemes, Pierīgas kreklu, ar domu
gatavot sev mūsu Stopiņu novada
tautas tērpu.
Vēl daudz varētu pieminēt,
kādas interesantas, izglītojošas
nodarbības, pēcpusdienas un
tematiski vakari tika rīkoti šajā
nelielajā namiņā, taču tagad ir
pienācis laiks pārmaiņām, un tas,
kā mēs zinām, vienmēr ir tikai uz
labu. Kopā gaidīsim iespēju apgūt
un iekārtot jaunās dienas centram
„Ulbroka” piešķirtās telpas, lai tajās iemājotu tā pati siltā un mājīgā
atmosfēra, kāda valdīja līdz šim
dienas centra „Ulbroka” telpās.
Uz drīzu tikšanos!
Anda Višķere,
dienas centra „Ulbroka” vadītāja

* Nodarbību galerijas skatīt: http://
stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/
dienas-centrs-ulbroka/galerijas.

nājām pieejamo aprīkojumu.
Ciemošanās laikā smēlāmies
pieredzi un idejas... Tagad atliek
vien visu sakārtot savās domās
un pašiem RADĪT SAVU TELPU. Paldies par sirsnīgo uzņemšanu Inārai Upeniecei.
Gita Getaute-Šveicare,
Stopiņu novada jaunatnes lietu
speciāliste

Aktīvais rudens dienas centrā „Līči”
Dienas centrā „Līči” oktobrī
norisinājās vairāki pasākumi. 6.
oktobrī piedalījāmies dienas centru Veselības dienā un devāmies
nūjot līdz pat Sauriešu dienas
centram, kurā tikāmies ar citiem
novada nūjotājiem, runājām par
fizisko aktivitāšu nozīmīgumu un
veselīgu dzīvesveidu. Savukārt 8.
oktobrī devāmies līdzi Ulbrokas
aktīvajiem nūjotājiem uz Siguldu,
kur kopīgi veicām 10 km distanci
gleznainajā Gaujas senlejā.
15. oktobris pie dienas centra
bija rudens darbu diena. Šajā saulainajā dienā sakārtojām dienas
centra teritoriju, sakopām puķu
dobes un sagatavojām tās ziemas
sezonai. Kurinājām ugunskuru
un vārījām rudens spēka zupu, ar

ko mielojās visi čaklie strādnieki
pēc labi padarītā darba.
Šomēnes norisinājās arī „Gard
ēžu klubiņa” tikšanās, kuras laikā degustējām pašu gatavotos
rudens ražas gardumus un kopā
vārījām īstu rudens gardumu –
ķirbju biezzupu.
Katru otrdienu dienas centrs
pārvēršas īstā radošajā darbnīcā.
Visas oktobra otrdienas norisinājās Stopiņu novada finansētā projekta nodarbības „Atstarotāji ar
latviešu ornamentiem”, kuru laikā
veidojām un šuvām atstarotājus.
Novembrī vēl ir iespēja piedalīties
divās pēdējās nodarbībās, kas norisināsies 1. un 8. novembrī.
Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Aktīvi un atbildīgi
Aizvadot minigolfa turnīru, ir
noslēdzies biedrības „Stopiņu
novada jaunieši” īstenotais
projekts „Atkritumu minigolfs”, ko finansēja Stopiņu
novada pašvaldība.
Projekta īstenošanas pirmā posma mērķis bija noskaidrot, kādu
citi jaunieši un novada iedzīvotāji vēlētos redzēt minigolfa laukumu. Ikviens varēja izteikt savas
domas, kā arī vizualizēt savas
idejas uz papīra. Tika saņemti
vairāki interesanti priekšlikumi,
kurus ņēmām vērā minigolfa laukuma izveidē.
Kad tika iegādāti pamatmateriāli un savākti dažādi otrreiz
izmantojami priekšmeti, kas savu
tiešo darbību vairs nespēja veikt,
sākās atbildīgais laukuma izveides process. Laukuma pamatam
tika izmantotas paletes un OSB

plāksnes, bet šķēršļu izveidei tika
izmantoti savāktie „atkritumi”.
Galu galā tapa laukums ar deviņām bedrītēm.
Laukuma atklāšana un turnīrs
noritēja ne visai siltā dienā, bet
tas neatturēja aktīvos interesentus no iespējas izmēģināt ko jaunu.
Visi novada iedzīvotāji ir laipni
aicināti dienas centra „Līči” darba laikā doties izmēģināt šo unikālo laukumu, kamēr tas vēl nav
ieziemots. Par ieziemošanas datumu tiks ziņots Stopiņu novada
jauniešu domes „Facebook” lapā.
Un tad pavasarī tas atkal tiks nodots visu lietošanā un izraibināts
ar košām krāsām.
Paldies visiem, kas iesaistījās
un palīdzēja tapt šim fantastiskajam laukumam!

Biedrība „Stopiņu novada
jaunieši”
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Suntažu „Aļaskas” iekarošana

Patriks Uzuls – „Superkausa”
junioru klases čempions

Aizvadītajā nedēļas nogalē Olainē
notika motokrosa seriāla „BoschSuperkauss” noslēdzošais posms.
Junioru grupā pārliecinoši abos
braucienos uzvarēja mūsu novadnieks Patriks Uzuls, kurš uzvaru
kopvērtējumā bija nodrošinājis jau
pēc pirmā brauciena. Viņa kontā
346 punkti, bet par 49 punktiem

15. oktobrī Upesleju dienas
centra aktīvisti – ģimenes ar
bērniem un jaunieši – devāmies uz mūsu novadnieka Jāņa
Ķimenieka veidoto atpūtas un
piedzīvojumu parku „Aļaska”.

atpalika Toms Virpacevs, kamēr
Krists Kristers Sūna ar 265 punktiem ierindojās trešajā vietā. Mūsu
novada talantīgais motosportists
Patriks Uzuls „Superkausa” junioru
klases čempiona titulu izcīnījis otro
gadu pēc kārtas. Apsveicam Patriku
Uzulu ar „Superkausa” junioru klases čempiona titula iegūšanu!

Stopiņu novada volejbola komanda
otro gadu izcīna zelta medaļas
Pierīgas novadu sporta spēlēs
turnīrā ieguva Mārupes novada
komanda, bet trešo – Mālpils novada komanda.
Apsveicam mūsu volejbola komandu ar izcilajiem panākumiem!
Ainārs Vaičulens,
Stopiņu novada sporta organizators

Foto: Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Stopiņu novada vīriešu volejbola
komanda otro gadu pēc kārtas
izcīnīja uzvaru Pierīgas novadu
sporta spēļu volejbola turnīrā.
Šogad Pierīgas volejbola turnīrā piedalījās komandas no
pieciem novadiem. Otro vietu

Stopiņu novada peldēšanas komandai
uzvara Pierīgas novadu sporta spēlēs
Jau ceturto gadu pēc kārtas Pierīgas novadu sporta spēlēs peldēšanā nepārspēta palika mūsu novada peldēšanas komanda. Mūsu
komandas dalībnieki izcīnīja sešas pirmās, četras otrās un vienu
trešo vietu un labāko rezultātu
kompleksajā stafetē.
Sacensībās piedalījās koman-

das no deviņiem Pierīgas novadiem. Mūsu novadu pārstāvēja
komanda 15 dalībnieku sastāvā.
Apsveicam mūsu novada labākos
peldētājus ar augstajiem sasniegumiem un īpašu pateicību vēlamies
izteikt Ilzei Aigarei par komandas
organizēšanu dalībai sacensībās!
Stopiņu novada pašvaldība

Rudens saule un košie mežu cekuli
priecēja. Neko labāku nevarēja vēlēties, lai veiksmīgi paveiktu „ceļojumu” trīs stāvu ēkas augstumā.
Savdabīgie šķēršļu ceļi bija īsts
izaicinājums. Kustīgu baļķu ceļš,
slīpas laipas, mūkošas kāpnes –
tikai pirmā stāva pārbaudījums.
Alpīnistu siena īpaši vilināja karstgalvjus. Drošības ekipējums lika
justies ļoti uzmanīgiem, atbildī-

giem un svarīgiem. Dienas varoņi
bija tēti, kuri centās neatpalikt no
jaunās paaudzes drosmes apliecinājumiem. Atpakaļceļā autobusā,
cīnoties ar veselīgu nogurumu,
tomēr izskanēja tiešs jautājums:

„Kāpēc Upeslejās nav „Aļaskas”?”
Paldies tiem, kuri spēj nodrošināt
tik jauku aktīvu atpūtu kā lieliem, tā
maziem virsotņu iekarotājiem.

Santas emocionālais sniegums. Uz
mirkli ikdienas rūpes un raizes
noslēpās zāles tālākajā stūrī. Pat sajūsmas miklums acs stūrītī nespēja kavēt gaišās svētku izjūtas. Pēc
siltās tējas un kliņģera arī mūsu

seniores bija gatavas kopīgai dziesmai. Prieks, ka dziesmu kamolītis
raiti šķetinājās visu paaudžu svētku
apmeklētājiem. Lai siltie rudens
sveicieni palīdz visu gadagājumu!

Sandra Briška,
Upesleju dienas centra vadītāja

Senioru svētki
Upeslejās
Cik dzīve skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt.
To sudrabu no mirkļu kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd.
/K.Apškrūma/

Kā krāsaino rudens lapu klājums,
tā Upesleju senioru viedums mīļi
ieskāva gan lielos, gan mazos svinētājus. Senioru dienas koncertu
atklāja mazās solistes Melānija,
Evelīna un Sanija. Mūsu spāņu
draugs Aress arī bija sagatavojis
aizraujošu instrumentālu priekšnesumu. Vēl lielāks pārsteigums
bija solodziedāšanas skolotājas

Aleksandrs Kapanskis

Džesikas pirmais gads dienas centrā „Saurieši”
Programmas „Erasmus+” projekta „Volunteer 4 DC” ietvaros Stopiņu novada domes
dienas centrā „Saurieši” ir
noslēdzies brīvprātīgās jaunietes Džesikas Himenesas no
Spānijas darba gads.
Projekts tika uzsākts no 2015.
gada 4. septembra līdz 2016. gada
1. decembrim. Brīvprātīgā jauniete aktīvi iesaistījās visās aktivitātēs un darbojās dienas centrā 12
mēnešus (1.11.2015.– 1.11.2016).
Džesika, dodoties uz Latviju,
vēlējās iepazīt mūsu valsti, apgūt
jaunas prasmes un iemaņas darbā
ar bērniem un jauniešiem, kā arī
iepazīstināt Stopiņu novada iedzīvotājus ar savas tautas tradīcijām
un kultūru. Atbraucot uz Latviju,
viņa četrus mēnešus apguva latviešu valodu, mācījās arī krievu valodu. Viņa labprāt piedalījās dažādās
aktivitātēs, kuras norisinājās dienas
centrā, līdzdarbojās, mācījās pati
un pēc tam mācīja arī citus. Jauniete pagatavoja pirkstiņgrāmatu
mazajiem bērniem, ar to labprāt
spēlējās gan lielie, gan mazie centra
apmeklētāji. Grāmatu var apskatīt
interneta vietnē: https://www.youtube.com/watch?v=IV9TYl7wdiA.
Džesika organizēja sporta aktivitātes, nūjošanas nodarbības,

radošās aktivitātes, orientēšanās
sacensības, piedalījās jauniešu
dienas pasākumā.
Jauniete prezentēja Spāniju dienas centrā „Saurieši”, Upesleju un
Stopiņu pamatskolā, gatavoja spāņu ēdienus, kurus varēja nobaudīt
jebkurš dienas centra apmeklētājs.
Džesika, atrodoties dienas centrā „Saurieši”, piedalījās izzinošā
ekskursijā pa Stopiņu novadu, lai
labāk iepazītu savu pašreizējo dzīves vietu, latviešu kultūru un tradīcijas, apmeklēja Latvijas Nacionālo
bibliotēku, piedalījās zvanu instrumentu spēles nodarbībās, apguva
zīda, stikla, apgleznošanas prasmes, mācījās rotu izgatavošanu,
piedalījās dekupāžas, floristikas,
artišoka tehnikas nodarbībās, piedalījās šūšanas nodarbībās, uzauda
skaistus lakatus ar latvju rakstiem,
kuri viņu sasildīs Spānijas ziemā.
Jauniete daudz ceļoja pa Latvi-

ju, bija Kuldīgā, Siguldā, Jūrmalā,
Liepājā, Rēzeknē, Cēsīs, Preiļos,
Līvānos, Aglonā u.c. pilsētās, apmeklēja Igauniju un Lietuvu, devās ceļojumā uz Krieviju, apskatīja Sanktpēterburgu un Maskavu.
Stopiņu novada dienas centrā
„Saurieši” brīvprātīgie jaunieši dar
bojas jau ceturto gadu, un viņu
darbs sniedz ieguldījumu ne tikai
brīvprātīgo jauniešu izaugsmē, bet
arī paver jaunas iespējas uzņēmējorganizācijai un vietējiem iedzīvotājiem, ienesot jaunas vēsmas dienas
centra darbā. Brīvprātīgā jauniete
apguva savu pirmo darba pieredzi
sociālajā darbā, iepazina jaunu kultūru, attīstīja komunikācijas prasmes, mācījās patstāvību, sadarbības
prasmes, paplašināja savu redzesloku un daudz ko jaunu iemācīja dienas centra apmeklētājiem.
Aija Šibajeva,
dienas centra „Saurieši” vadītāja
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KULTŪRAS PASĀKUMI NOVEMBRĪ
5. novembrī plkst. 19.00 Upesleju dienas centrā Kultūras pasākumu zālē Martina Valzera izrāde

„Kauja četrās sienās”. Ieeja 3,00 eiro. Pensionāriem, represētajiem un jauniešiem (8–18 g.v.) ieeja 2,00 eiro.
11. novembrī plkst. 18.30 LĀČPLĒŠA DIENAS ATCEREI VELTĪTS LĀPU GĀJIENS. Pulcēšanās
gājienam pie Stopiņu novada domes. Ar lāpām gājiena dalībnieki tiks nodrošināti.
11. novembrī plkst. 19.00 LĀČPLĒŠA DIENAS ATCEREI VELTĪTS SVINĪGS PASĀKUMS pie Lāčplēša
ordeņa kavalieru piemiņas akmens pie Ulbrokas vidusskolas. Autobuss uz pasākumu: 18.00 Cekule, 18.10
Līči, 18.20 Upeslejas, 18.30 Saurieši, 18.40 Ulbrokas vidusskola. Pēc svinīgā pasākuma autobuss mājupceļam!
17. novembrī plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts
koncerts „Mana Latvija”, TLMS „Ulbroka” darbu izstāde un Stopiņu novada Goda Pilsoņu sveikšana.
Pasākumā piedalās Stopiņu novada pašdarbības kolektīvi un UMMS pedagogi. Ieeja bez maksas! Pasākuma
dienā kursēs autobuss: plkst. 18.00 Cekule; plkst.18.10 Līči; plkst. 18.20 Upeslejas; plkst. 18.30 Saurieši; plkst.
18.45 Ulbrokas kultūras nams. Pēc koncerta – autobuss mājupceļam!
1. un 2. decembrī – „Gaismiņu iedegšana Ziemassvētku eglītēs Stopiņu novada ciemos kopā ar
Rūķenīti un jestrajiem Burundukiem no „Pasaku nama””:
• ceturtdien, 1. decembrī, plkst. 18.00 Ulbrokā, sporta laukumā pie Stopiņu novada domes; plkst. 18.40
Sauriešos; plkst. 19.20 Upeslejās; plkst. 20.20 Saulīšos;
• piektdien, 2. decembrī, plkst. 16.00 Cekulē; plkst. 16.45 Līčos; plkst. 17.25 Jaunsišos; plkst. 18.00
Dzidriņās.
Iedegsim gaismiņas Ziemassvētku eglītēs, dziedāsim, iesim rotaļās, baudīsim Ziemassvētku ieskaņu,
konfektes un piparkūkas!

BIBLIOTĒKĀS

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas „KRĒSLAS STUNDA” – „Nākotne Ziemeļvalstīs”. Otrdien, 15. novembrī,
plkst. 17.15 Ulbrokas bibliotēkā tējas un somu literatūras vakars. Darba fragments no somu rakstnieces
Emmi Iterantas fantāzijas romāna „Ūdens atmiņa», kas vēsta par jaunu meiteni no senas ziemeļu tējas meistaru
dzimtas. Pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.
Sveicam mazos novadniekus:
Evelīnu, Artūru, Saveliju, Krišjāni un viņu vecākus!
Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
„Tīrs dzintars!” varam secināt.
/V.Mežnora/
SVEICAM oktoBRA JUBILĀRUS!

Emmu Bērziņu, Helēnu Jakušenoku, Svetlanu Greiškāni,
Brigitu Helgu Gasperoviču, Annu Lielbārdi, Valentīnu Mileinu,
Valentīnu Ņikitinu, Margaritu Zikovu, Veroniku Garo, Janinu
Harlamovu, Ainu Ilsteri, Viju Jasenčaku, Arnoldu Katkeviču,
Natāliju Proli, Vēsmu Eglīti, Sergeju Jaroslavski!
Vēlam jums veselību un daudzus saulainus gadus!
Es šodien tevi vedīšu pie rokas,
Tu vaļā nelaid, stingri turi ciet,
Pa diviem tomēr gaita vieglāk sokas,
Jo vajag ilgi ļoti tālu iet.
SVEICAM JAUNĀS ĢIMENES!

2016. gada oktobrī Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas trīs laulības.
Apsveicam jaunās ģimenes!

Literāri tematiska izstāde Ulbrokas bibliotēkā „LAIMEI IR DAŽĀDA SMARŽA...”, veltīta dzejnieces un
prozaiķes Dainas Avotiņas 90 gadu jubilejai.
Sauriešu bibliotēkā no 5. novembra literatūras izstāde „...man labāk patīk, ka arī romānā, tāpat kā dārzkopībā,
var stāvēt ar kājām uz zemes.” /D.Avotiņa/ Latviešu rakstniecei un tulkotājai Dainai Avotiņai – 90.

Dienas centros novembrī
LĪČU DIENAS CENTRĀ

7.–10. novembrī radošo darbu
konkurss bērniem un jauniešiem
„Mana, Tava, Mūsu Latvija”. Radošo darbu iesniegšana.
10.–23. novembrī radošo darbu
izstāde „Mana, Tava, Mūsu Latvija”.
11. novembrī piedalīšanās Stopiņu novada organizētajā Lāč
plēša dienas atcerei veltītajā pasākumā.
12. novembrī plkst. 15.00 konkurss bērniem un jauniešiem un
radošo darbu konkursa noslēgums „Mana, Tava, Mūsu Latvija”.
17. novembrī piedalīšanās
Stopiņu novada organizētajā
Latvijas dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā koncertā.
24. novembrī plkst. 18.00 sadarbībā ar Stopiņu novada politiski represēto biedrību dalībnieku filmu prezentācijas vakars.
26. novembrī no plkst. 15.00
Adventes vainagu veidošanas
darbnīca. Dienas centrā būs pieejama karstā līme, ierobežots
skaits vainagu pamatņu.
Pirmdienās plkst. 18.00 radošās nodarbības bērniem.
Otrdienās, 1. un 8. novembrī, plkst. 17.00 Stopiņu novada
finansētā projekta radošās no-

20. novembrī
svecīšu vakars
Ulbrokas Meža kapos

darbības „Atstarotāji ar latviešu
ornamentu”.
Sestdienās plkst. 12.00–14.00
nūjošanas nodarbības. Sākums
un iesildīšanās pie dienas centra.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ

16. un 30. novembrī plkst.
16.00 pārrunu cikls interesentiem
„Veselība pašu rokās”, vada Māra
Ķimeniece.
3., 10., 17., 24. novembrī plkst.
17.00 nodarbība interesentiem
„Rotaļlietu darbnīca”. Mācīsimies
gatavot un šūt mīkstās rotaļlietas,
vada Silvija Eriņa.
10. novembrī plkst. 16.00
Mārtiņdienas
pasākums
„Sanākat(i), mārtiņbērni!” –
dziedāsim, iesim rotaļās, atcerēsimies tautas ticējumus.
11. novembrī plkst. 15.00 dosimies uz 1919. gada kritušo karavīru Brāļu kapiem, lai godinātu
kritušos brīvības cīnītājus.
17. novembrī plkst. 16.00
tematiska pēcpusdiena Latvijas svētku priekšvakarā „Skaista
mana tēvu zeme!”.
25. novembrī plkst. 16.00 spēkosimies mīklu minēšanēšanas
maratonā.
26. novembrī plkst. 15.00 Adventes vainagu gatavošana.
Pulciņu un ikdienas nodarbību
plāns: http://stopini.lv/lv/kultura/
dienas- centrs-upeslejas/pulcini.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ

Aicinām uz nūjošanas nodarbībām. Nūjas nodrošina dienas

centrs.
9., 23. novembrī no plkst.
16.00 līdz 19.00 aušanas nodarbības. Vada Zanda Kursīte.
5. novembrī plkst. 14.00 drukāšana ar zīmodziņiem uz maziem dēlīšiem.
12. novembrī plkst. 14.00 dekoratīvu trauku, pudeļu noformēšana.
19. novembrī plkst. 14.00 pirogrāfijas nodarbības, dekoru
izdedzināšana uz slīpētiem koka
dēlīšiem.
26. novembrī plkst. 14.00 dekoru izgatavošana no korķa materiāla.
Ceturtdienās plkst. 17.00
kreatīvā papīrmāksla – darbs ar
dekoratīviem caurduriem, atklātnīšu gatavošana Ziemassvētkiem
u.c.
Pieaugušajiem un jauniešiem
lakatu aušana uz kartona rāmja.

CEKULES DIENAS CENTRĀ

No 5. līdz 29. novembrim
„Māmiņas virtuves noslēpumi”.
5. novembrī cepsim eklērus; 29.
novembrī cepsim un rotāsim piparkūkas.
No 10. līdz 16. novembrim
Mārtiņdienai veltīti pasākumi –
mācīsimies
tautasdziesmas,
rotāsim dienas centra telpas.
No 15. novembra fotoizstāde „Mana Latvija” – bērnu un
pieaugušo fotodarbi.
20. novembrī lakatu aušana.
No 28. novembra gatavosimies
Ziemassvētku eglītes iedegšanai.

Sporta pasākumi novembrī
Ulbrokas sporta
kompleksā:

• 5. novembrī plkst. 14.00 Latvijas
čempionāta mājas spēle handbolā
sievietēm Stopiņi NHK/Salaspils SS
• 12. novembrī plkst. 12.00
Latvijas čempionāta mājas spēle
handbolā 1. līga, vīrieši, Ulbrokas
SK-Dobele/Tērvete
• 13. novembrī plkst. 14.00 Latvijas florbola čempionāta mājas spēles
florbolā Ulbroka/Triobet-Rubene
• 16. novembrī plkst. 20.15 Latvijas čempionāta dubultamatieru
līgas mājas spēle basketbolā Stopiņi-Emerald/Zalaris

• 20. novembrī plkst. 14.00 Latvijas florbola čempionāta mājas
spēles florbolā Ulbroka/TriobetRockets
• 23. novembrī plkst. 20.15 Latvijas čempionāta dubultamatieru
līgas mājas spēle basketbolā Stopiņi-SK/Babītes Čiekurs.
• 26. novembrī plkst. 12.00
Latvijas čempionāta mājas spēle
handbolā 1. līga, vīrieši, Ulbrokas
SK-Salaspils/Mērnieks ZM
• 26. novembrī. 14.00 Latvijas
čempionāta mājas spēle handbolā sievietēm Stopiņi NHK-SK
REIR Dobele

Mūžībā aizvadīti
Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
(Z.Purvs)

Izsakām līdzjūtību Pjotra Dorožko,
Vjačeslava Konstantinova, Jeļenas Orlovas,
Margaritas Pavlovas, Edvīna Prokopoviča
un Raisas Ratjkovas piederīgajiem.

Atvainojamies par kļūdaini publicēto informāciju 2016. gada
oktobra numurā un izsakām visdziļāko līdzjūtību Staņislavas
Kuzminas piederīgajiem.

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.

