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Sveicam Stopiņu novada sporta laureātus – 2016
11. februārī Ulbrokas kultū
ras namā svinīgi tika sveikti
Stopiņu novada sportisti, kas
guvuši augstus sasniegumus
dažādās sporta disciplīnās,
sacensībās un čempionātos
Latvijas un starptautiskā mē
rogā, kā arī tika godināti Lat
vijas IV vasaras olimpiādes
godalgoto vietu ieguvēji.

Ružanskis, Markus Aleksans, Ernests Gustavs Dane – kiokušinkai
karatē;
Daniila Karpovs – džosui karatē;
Treneris Edgars Aipurietis –
karatē;
Dmitrijs Smikovskis, Timurs
Barabanovs, Raimonds Alaškēvičs, Norberts Jēkabsons, Artūrs
Proškins, Tomass Mišķis, Oļegs
Maistruks – džudo;
Treneris Vitālijs Šults – džudo;
Elīna Beinare-Tjutjunova, Eva
Evelīna Kļaviņa – peldēšana;
Trenere Marija Šteinberga –
peldēšana;
Artūrs Līcītis – peldēšana;
Anastasija Malašenoka un trenere
Jeļena Aleksane – modernā pieccīņa;
Anita Pužule – bodibildings;
Kārlis Pedrauzis – BMX.

Latvijas IV vasaras
olimpiādē

Patrīcija Agnese Ozola – peldēšana,
triatlons; Arvis Aigars – peldēšana;
Ainārs Vaičulens – vesera mešana;
Ainārs Kovals – šķēpa mešana;
Karīna Orlova – vesera mešana;
Jānis Cīrulis, Māris Ķuda, Andrejs
Čemirtans, Aleksandrs Maskaļonaks – galda teniss komandām.
„Stopiņu NHK” sieviešu handbola komanda – Daina Sergejeva, Elita Ekkerte, Dace Nīca,
Lana Nikolajeva, Ivita Asare, Gita
Purgaile, Elza Seržante, Lolita
Pranta, Annija Ozoliņa, Agnese
Rozentāle, Egija Gailuma, Baiba Baumane un treneri Ginta
Ozoliņa un Jānis Valeiko.

Komandu
sasniegumi

Pierīgas novadu
sporta spēlēs

Jānis Cīrulis, Sergejs Medvedjevams, Aleksandrs Maskaļonaks –
galda teniss;
Krišjānis Zeps, Edžus Ceriņš,
Kaspars Šķēle, Edgars Zeidlers,
Ivo Preis, Ēriks Akulovs, Kaspars
Elcis, Niks Ķuzulis, Eduards Stūre,
Raivis Pučurs, Kaspars Miķelsons,
treneris Andris Pīlups – florbols;
Sergejs Ļubitskis, Anastasija
Krūmiņa, Diāna Šika – MTB riteņbraukšana;
Raimonds Dzenis, Jurijs Sinkevičs, Toms Benjavs, Mikus Jēkabsons, Mārtiņš Krams, Jānis Ivanovs,
Gatis Berdinskis, Aigars Sniedzāns,
Kaspars Greļs – volejbols;
Agnese Ozola, Arvis Aigars, Jūlija Naumova, Irina Vaitone, Dmitrijs Žarkovskis, Jānis Plotnieks,
Ilze Aigare, Vladimirs Lobanovs,
Viktors Komarovs, Vitālijs Barnolickis, Juris Reinhards – peldēšana;
Jeļena Tkačenko – dambrete.

Individuālie sasniegumi

Daņila Larionovs, Maksims Larionovs, Daniels Docenko-Sviridovs, Patriks Ozols – hokejs;
Eva Čekanauska – daiļslidošana;

Vladislavs Festers, Matīss Muzikants, Deniss Pušņenkovs, Daņila Smikovskis, Jaroslavs Jankovičs – džudo;
Iļja Korotkovs – futbols;
Dans Kravčenko – karatē;
Kaspars Zīverts, Dainis Barkāns – džiudžitss;
Viktors Nahodkins, Emīls
Tupe, Konstantīns Buglaks, Aksels Tupe, Vitālijs Jegorovs, Arkādijs Skleinovs, Vitālijs Jegorovs
un treneres Vera Zozouļa un
Anna Orlova – kamaniņas;
Patriks Ūzuls – motokross;
Viljams Lutkevics, Valts Eduards Lutkevics – brīvā cīņa;
Ričards Aizpurietis, Kristaps
Kuļijevs – karatē;
Ņikita Rjabokoņs, Vladislavs

Treneris Imants Čerņavskis –
handbols;
Viktors Fadejevs, Roberts Kozlovs, Everts Mote, Toms Ozoliņš,
Ņikita Pančenko, Dāvis Daniels
Reinfelds, Alens Siliņš, Andris
Vītols, Sandis Oto, Aleksejs Zaharovs, Kārlis Sausnītis – handbols;
Ernests Ritvars Grava, Roberts
Matīss Tupe, Maksimus Roze,
Jēkabs Zvirbulis, Oļegs Maistruks,
Rauls Serafimovičs, Dāvis Bērziņš,
Ilvars Reinholds, Arvils Grava,
Uldis Zvirgzdiņš, Mārtiņš Ozoliņš,
Alberts Vītols – handbols;
Treneris Ainārs Juškēvičs –
florbols;
Rolands Līdums, Ģirts Antonovs, Ernests Stūre, Rūdolfs Vilmanis, Harijs Circenis – florbols;
Treneris Andris Pīlups – florbols;
Ričards Korns, Viesturs Matjukevičs, Mārtiņš Vilmanis, Aleksis
Lapsiņš, Ringolds Švītiņš, Jānis
Sirmais – florbols.
Vēlam turpināt sportiskos sasniegumus un veiksmīgu gatavošanos Latvijas Jaunatnes olimpiādei, kas šovasar norisināsies
Cēsīs no 7. līdz 9. jūlijam!
Ulbrokas sporta kompleksa
administrācija un
Stopiņu novada dome

• Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
galerijas/stopinu-novadasporta-laureats-2016-362.
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#milustopinus
Februāris ļoti daudziem aso
ciējas ar Valentīndienu. Mēs,
Stopiņu novada jauniešu
dome, spriedām, kā lai atzī
mē šo dienu. Ierastās sirdis un
sarkanie dekori mūs it nemaz
nesaistīja. Vēlējāmies kaut ko
personīgāku. Tā kā šis ir nova
da jubilejas gads, nolēmām,
ka jāuzzina, kas ir tas, ko mēs
visi mīlam Stopiņos, un tā
tapa konkursa koncepts.
Redzot iesniegtos fotoattēlus un
aprakstus, viennozīmīgi ir jāsaka, ka mūsu lielākais lepnums ir
daba, kas ir tīra un nesamākslota.
Vieta, kur vienmēr ir labi. Vienalga, kāds gadalaiks aiz loga.
Svaigs gaiss un skaisti skati.
Mums patīk būt priecīgiem par
to, kas mums ir, kaut tā nav daudz.
Te var atpūsties, uzņemt spēkus,
atrast radošumu un arī izlādēties
no domām, negatīvās enerģijas.

Te ir atrodams jebkura cilvēka
vēlmju nostūris.
Šie ir tikai daži teikumi no visa
tā gaišā un skaistā, ko dalībnieki
ir rakstījuši. Vēl daudz jauku vārdu jūs atradīsiet, apskatot izstādi
Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolas izstāžu zālē.
Protams, īpaši jāatzīmē mūsu
četrkājaino draugu sargātāji, lolotāji – patversmes „Ulubele” aktīvisti. Jūsu un mazo mīluļu mīlestība izstarojas tālu. Cilvēki, pie
jums aizbraucot, atgriežas labāki,
iejūtīgāki un draudzīgāki. Prieks,
ka jūsu darbu saredz un mīl tik
daudzi cilvēki.
Darbi tika vērtēti trijās kategorijās, un uzvarētāji saņēma balvas
no mūsu pašu novadnieces uzņēmuma „L’Ateljē”, kurā jebkurš
var pasūtīt stilīgas cepures, šalles
un tunikas (vairāk informācijas
meklējiet „Facebook”), kā arī
gardumus no ceptuves „Anada”.

„Facebook” lietotāju favorītbilde. Autors: Medus Lācis
Ziedus uzvarētājiem sagādāja
veikala „Certa” draudzīgā un
prasmīgā komanda.
Stopiņus ļoti mīlot,
jauniešu dome

Žūrijas favorītbilde. Autore: Julija Bokova

Stopiņu novada jauniešu domes favorītbilde. Autore: Evija Bernacka

Bagātais februāris
Februārī blakus tiešajam mā
cību procesam notika profe
sionālās ievirzes un profesio
nālās vidējās mūzikas izglī
tības iestāžu valsts konkursi
klavierspēlē un dziedāšanā.
Lai tiktu līdz valsts konkursam,
ejams garš ceļš. I kārta – konkursa norises posms izglītības
iestādes līmenī, kurā obligāti jāpiedalās visiem attiecīgās izglītības programmas audzēkņiem, II
kārta – konkursa norises posms
reģionālajā līmenī, kurā katru
reģiona skolu pārstāv ne mazāk
kā viens audzēknis, III kārta –
konkursa norises posms valsts
līmenī, kur piedalās paši labākie
un talantīgākie reģionu skolu audzēkņi (parasti reģiona konkursa

laureāti). Konkursu visos līmeņos vērtē profesionāla žūrija.
Valsts konkurss dziedāšanā jau
noslēdzies – reģiona konkursā
piedalījās astoņi kora klases audzēkņi – Anna Grunde, Olīvija
Volka, Viktorija Cebotariova,
Asnāte Grīnfogele, Alise Teilāne, Daniela Burkovska, Martins
Safronovs un Roberts Kristiāns
Eihe. Mājup ar godalgotām vietām devās Olīvija Volka, Martins
Safronovs un Anna Grunde, kas
skolu pārstāvēja arī konkursa
finālā. Paldies skolotājām Inai
Ekartei, Sabīnei Balodei un koncertmeistarei Ingai Sarkanei par
ieguldīto darbu.
Reģiona konkursā klavierspēlē
piedalījās pieci skolas audzēkņi –
Polīna Bikova, Artjoms Urbons,

Ieva Anuševica, Kristiāna Bērziņa un Evelīna Kočāne. Lepojamies ar skolotājas Ināras Lepikas
audzēkni Ievu Anuševicu, kas ļoti
lielā konkurencē ieguva 2. vietu.
Paldies arī skolotājām Natālijai
Fjodorovai, Līvijai Mazurovai un
Gintai Stalidzānei.
Esam gandarīti ar mūsu akordeonistu un flautistu panākumiem starptautiskajos konkursos.
Skolotājas Anitas Riekstas akordeona klases audzēknis Iļja Talatins ieguva 2. vietu, bet skolotājas
Dainas Treimanes flautas klases
audzēknes Anete Duntava ieguva
godalgoto 1. vietu un Inta Paula
Briņķe 2. vietu, koncertmeistare
Līvija Mazurova. Lepojamies un
sveicam audzēkņus un skolotājas!
Skolotāja Ieva Kalniņa un jau-

nās koklētājas – Ance Novikova,
Rasa Mežapuķe, Līna Leimane un Marta Plūme – piedalījās
konkursā „Koklē vēju vanadziņš”.
Priecājamies par panākumiem –
Ancei Novikovai un Līnai Leimanei 3. vieta! Šis konkurss bija
īpašs arī ar audzēkņu radošo darbību, meitenēm pašām bija jāveido un jāatskaņo tautas dziesmas
apdare savam instrumentam.
Ir noslēdzies XVI Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss
„Es dzīvoju pie jūras 2017”, kura
tēma bija „Krāsu jūra”. Konkursam ir piešķirta UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas patronāža. Atzinību šajā konkursā saņēmusi arī mūsu skolas 5. kursa
audzēkne Anastasija Portretnaja,
skolotāja Dace Balode.

„Putni” – keramikas darbi, ko
veidoja Vizuāli plastiskās māk
slas nodaļas 3. kursa audzēkņi, ir
aizlidojuši uz Mežciema pamatskolu, lai kļūtu par pirmajiem pavasara vēstnešiem.
Skolā strādā idejām bagāti skolotāji. Skolotāja Daina atkal mūs
pārsteidza ar inovatīvu pasākumu
mūsu skolai „Paši pūta, paši lēca”.
Tas bija tradicionālo deju jeb, kā
tautā saka, danču vakars. Audzēkņi
kopā ar skolotājiem un draugiem
spēlēja un dejoja. Ir prieks, ka esam
kopā iemācījušies ne tikai izspēlēt
latviešu tradicionālos dančus, bet
arī apguvuši dejas soli. Tagad skanīgi varam lēkt pretim pavasarim!
Vita Pinne,
Ulbrokas Mūzikas
un mākslas skolas direktore
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Februāra notikumu virpulis Gaismas skolā
Gada īsākais mēnesis Gaismas
skolēniem bijis ļoti aktīvs.
Līdz ar aktīvu mācību procesu
stundās vakari pagājuši dažā
dos pasākumos.
15. februāra vakarā Valentīndienas pasākuma konkursos starp
divām komandām laiks pagāja
tik ātri! Skolēniem bija jāparāda savas prasmes gan apģērba
salocīšanā, gan jāprot izveidot
frizūras meitenēm. Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem bija
kaklasaites sasiešana – šīs prasmes visiem vajadzēja īpaši apgūt

jau pirms pasākuma. Komandas
apsveica viena otru ar turpat zālē
izveidotu apsveikumu. Konkursus vērtēja žūrija – ar viena punkta pārsvaru uzvarēja komanda
„Mīlestība”. Komandai „Pipariņi”
82 punkti un otrā vieta, taču visi
kopā nolēma, ka šoreiz uzvarēja
savstarpējā draudzība!
16. februārī labākie peldētāji
devās uz Rīgu, uz tradicionālajām peldēšanas sacensībām, no
kurām atgriezās ar dažāda kaluma medaļām.
21. februārī 10 skolēniem bija
iespēja piedalīties boulinga sa-

censībās, ko rīkoja Latvijas Bērnu
bāreņu fonds. Tā bija lieliska iespēja apgūt boulinga spēli.
22. februāris aizritēja Meteņu
tradīciju garā, kad uzņēmām ķekatniekus no pamatskolas „Rīdze” un
vakarpusē izdancojāmies latviešu
tautas rotaļās, minējām mīklas un
dabūjām izjust pat tradicionālo Meteņa laistīšanos ar ūdeni! Šoreiz gan
puteņa dēļ izpalika vizināšanās ar
ragaviņām un skrējiens apkārt skolai, bet to jau varēsim vēl citā gadā!
R.Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas
ārpusklases darba organizatore

Garšas
ceļojums

Gara, balta meitiņa,
augtin aug mazumā. /svece/
(latviešu tautas mīkla)

1. februārī 4.c klases skolēni
kopā ar audzinātāju Renāti
Supi devās „garšas ceļojumā”
uz šokolādes muzeju „Laima”.
Ekskursija, protams, sākās ar garšas
baudījumu, un vispirms mēs tikām
cienāti ar dažāda veida „Laimas”
konfektēm. Pēc tam mēs tikām iepazīstināti ar vispārēju informāciju
par to, kā rodas šokolāde, kā tā ir
atceļojusi pie mums, kādos veidos
tiek izmantotas kakao pupiņas, kādas tās izskatās. Pašu ražošanas procesu gan mums nerādīja, bet tas viss
drošības nolūkos. Uzzinājām, ka
šajā ēkā gatavo tikai šokolādes produkciju, bet nedaudz tālāk Rīgā, citā
ēkā, tiek gatavoti cukuru un miltus
saturoši „Laimas” un „Staburadzes”
saldumi.
Pēc ievadstāsta mums bija lieliska iespēja nobaudīt, kā garšo
īsta šokolāde. Visiem tika dota arī
iespēja izbaudīt karsto, tumšo šokolādi. Tālāk mums tika parādīta
„Laimas” attīstības vēstures līkne

un populārāko produktu maketi,
kas izskatījās ļoti īsti un gardi.
Pēc maketu apskates mums bija
iespēja izveidot pašiem savu etiķeti
uz šokolādes, ko, protams, saņēmām kā dāvanu, dodoties mājās.
Tālāk mēs devāmies skatīties
filmiņu par ražošanu. Šajā filmiņā
mums tika parādīts arī tas, kā gatavo karameles, un tika sniegta cita
interesanta informācija. Bija iespēja vairāk redzēt pašu ražošanas
procesu virtuāli.
Kad teorētiskās zināšanas bija
iegūtas, ķērāmies pie izklaides.
Vispirms mums bija iespēja fotografēties klases kopbildei. Tad
devāmies, lai mūzikas pavadībā
uzfilmētu unikālu video, kurā
katrs varēja izpaust savu indivi-

dualitāti. Kad bijām safilmējuši
un safotografējuši atmiņu albumu, tad devāmies gatavot katrs
pats savu sapņu šokolādi.
Kā tik tur nebija, cik dažādi bija
iespējamie pildījumi un dekorējumi! Pildīt varējām ar zemenēm,
avenēm, pistācijām, zefīriņiem,
mandelēm, zemesriekstiem, kokosa skaidiņām un pāri pārliet gan
tumšo, gan piena, gan balto šokolādi. Katram bija iespēja izveidot
savu šokolādes sapni, ko ielikām
skaistās kastītēs un ņēmām līdzi.
Pēc ekskursijas bijām pozitīvu
emociju pārpildīti, un arī vēderi
bija šokolādes gardumu pilni!
Noteikti iesakām šajā ekskursijā doties ikvienam!

2. februārī, pašā ziemas vidu
cī, kad visi ļoti gaida pavasari,
jo tad kļūs gaišāks un siltāks,
ir Sveču diena, bet februāri
jau izsenis dēvē par sveču
mēnesi. Kāpēc, par to tad arī
runājām ar Stopiņu pamat
Ulbrokas vidusskola skolas PII sagatavošanas gru
piņām „Zīļuki” un „Taurenīši”.

„Skolēni eksperimentē 2017”
13. februārī Ulbrokas vidus
skolas 2.c klases skolēni –
Grišuļa Amanda, Paurs Filips,
Skrodele Elizabete, Ormane
Eva Alvīne – un 4.d klases sko
lēni – Volkova Ailita, Blīgzna
Artūrs, Kalmane Gerda Anna –
piedalījās Pierīgas Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
rīkotajā Pierīgas jauno pēt
nieku forumā „Skolēni eks
perimentē 2017”, kas notika
Jaunmārupes pamatskolā.
2.c klases skolēni prezentēja eks
perimentus ar nosaukumu „Brīnumu ūdens”, 4.d klases skolēni
prezentēja eksperimentus ar nosaukumu „Krāsainā ūdens pasakas”. Skolēniem ļoti patika vērot
citu skolu prezentācijas un uzdot par tiem jautājumus. Skolēni
guva pozitīvas emocijas un vēlmi

piedalīties līdzīgos pasākumos.
Paldies arī vecākiem par atbalstu šajā pasākumā!

Valentīna Bahšteina,
Antra Vilmane, skolotājas

4.d klase prezentē eksperimentus „Krāsainā ūdens pasakas”.

Bērni minēja dažādus iemeslus,
kāpēc februāri dēvē par sveču
mēnesi, viens no visvairāk minētajiem – februārī ir Valentīndiena. Tomēr kopīgi izpētot bibliotēkas tematisko izstādi par svecēm,
bērni uzzināja, ka februārī tika
lietas sveces visam gadam, jo senos laikos, kad nebija elektrības,
gaismas avots bija skali un sveces,
bet šodien tās ir jauks interjera
dekors. Grāmatās un žurnālos var
atrast informāciju gan par senām
sveču liešanas tradīcijām, gan
dažādus sakāmvārdus, ticējumus
mīklas u.tml., gan arī kā mūsdienās var mājās izgatavot sveces un
dažādas idejas sveču dekorēšanai.
Kopīgi apskatījām gan dažādas
sveces, gan svečturus. Kā liels
pārsteigums bērniem bija divas sveces – dārza, kas atgādina
lāpu un kuru var iespraust zemē,
un „peldošā” svece, kas negrimt
ūdenī. Mūsdienās ir ļoti dažādas,

skaistas dekoratīvās sveces un interesanti svečturi, piemēram, kā
grāmatas. Bērniem ļoti patika arī
dekors kā egle, kas ieslēgts izskatās kā svečturis.
Sveces ir skaistas, aizdegtas visus priecē, bet jābūt arī uzmanīgiem, lai izvairītos no nelaimes.
Tādēļ ar bērniem pārrunājām par
drošību, kas jāievēro, dedzinot
sveces – pats svarīgākais – darīt
to tikai kopā ar pieaugušajiem.
Visiem bērniem un audzinātājām patīk interesantas, skaistas
sveces, ko var dāvināt draugiem
vai saņemt dāvanā paši, tādēļ lielākais gandarījums un prieks bērniem bija iespēja pašiem pagatavot vaska svecīti, ar ko iepriecināt
savas ģimenes.
Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

• Bibliotekārās stundas fotomirkļi
skatāmi šeit: http://stopini.lv/
lv/kultura/sauriesu-biblioteka/
galerijas/bibliotekara-stunda2017-gada-februari.
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Stopiņu novada dome izsludina pašvaldības
finansēto projektu konkursu 2017. gadā
Projektu konkursa mērķi ir:
• sekmēt vietējas nozīmes projektu realizēšanu Stopiņu novada
iestādēs un citās Stopiņu novada iedzīvotājiem un viesiem publiski
brīvi pieejamās vietās Stopiņu novadā;
• veicināt iedzīvotāju līdzdalību Stopiņu novada dzīves norisēs;
• finansiāli atbalstīt izglītības, kultūras, dažādu sociālo grupu, sporta
un cita veida aktivitātes, kas saistītas ar Stopiņu novada dzīves
aktivizēšanu un uzlabošanu.
Stopiņu novada domes finansējums vienam projektam nepārsniedz
450,00 eiro.
Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu
var jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija,
komersants, pašvaldības un valsts iestāde vai institūcija, kā arī fiziska
persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.
Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Stopiņu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja.
Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar projektu konkursa
nolikumu un iesniegt projekta pieteikumu,
līdz 2017. gada 24. martam ieskaitot.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejami: http://
stopini.lv/lv/projekti/stopinu-novada-pasvaldibas-finansetie-projekti.
Šeit arī varat iepazīties ar iepriekšējos gados realizētajiem projektiem.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Stopiņu novada domē 2. stāvā
sekretārei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Tālrunis
informācijai 67910771.

2017. gada 8. februārī Stopiņu novadā (protokols Nr.92 p.5.1.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/17
Grozījumi Stopiņu novada saistošajos noteikumos Nr. 3/12
„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas
kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas”
Izdoti saskaņā ar: Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
1. Izdarīt 2012. gada 1. februāra Stopiņu
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 3/12 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība
Stopiņu novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” šādus grozījumus:
1.1. Noteikumu 8.2. apakšpunktā vārdu savienojumu „Sauriešu pamatskolā” aizstāt ar vārdu savienojumu „Sto-

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
22.02.2017. vēstulei nr. 15-2/1540 Stopiņu novada teritorijas plānojums,
kas 2016. gada 30. novembrī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.14/16 „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grafiskās
daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”,
ir īstenojams no 2017. gada 22. februāra.
Linda Čakše,
Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam „Jaundravnieki”,
Rumbula, Stopiņu novads (kadastra apz. 80960070044), publisko
apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Stopiņu novada dome 22.02.2017.
sēdē (protokols Nr. 93) pieņēma
lēmumu „Par detālplānojuma projekta īpašumam „Jaundravnieki”
nodošanu publiskai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 2017.
gada 1. marta līdz 2017. gada 21.
martam.
Ar detālplānojuma materiāliem
var iepazīties, sākot ar 01.03.2017.,
tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv
un www.stopini.lv (sadaļā Attīstība/
Sabiedrības līdzdalība), izdrukas
veidā Stopiņu novada domes telpās,
Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu
novadā.
Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Gaismas internātpamatskolā (Kaudzīšu iela 31, Rumbula,
Stopiņu nov.) 2017. gada 14. martā plkst. 18.00.
Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Insti-

teikt šādā redakcijā:
„ja bērnu, līdz 5 gadu vecumam, vecāki
nav nokārtojuši finansiālās saistības vairāk
kā par 2 mēnešiem un pēc iestādes vadītāja uzaicinājuma nav noslēdzis vai nepilda
noslēgto vienošanos par saistību izpildi”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Stopiņu novada domes informatīvajā
izdevumā „Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Stopiņu novada pašvaldība

PAR STOPIŅU NOVADA
TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANU

piņu pamatskola” attiecīgajā locījumā;
1.2. Noteikumu 19.1. apakšpunktā
skaitļus „12–18” aizstāt ar skaitli „22”;
1.3. Noteikumu 19.2. apakšpunktā vārdu „pieci” aizstāt ar vārdu „septiņi”;
1.4. Noteikumu 19.2. apakšpunktā
skaitļus „18–25” aizstāt ar skaitli „24”;
1.5. Svītrot noteikumu 19.3. apakšpunktu;
1.6. Noteikumu 38.5. apakšpunktu iz-

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
Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmā daļa nosaka, ka Pašvaldību vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja
noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.
Grozījumi saistošajos noteikumos paredz precizēt:
bērnu skaitu katrā komplektējamā grupā pēc to vecuma,
pamatskolas nosaukumu,
punktu Nr. 38.5., nosakot, ka atskaitīt var bērnu līdz 5 gadu vecumam,
ja vecāks nav nokārtojis finansiālas saistības u.tml.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Stopiņu novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes.
Notikušas konsultācijas ar amatpersonām. Saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti
vietējā informatīvajā izdevumā„Tēvzemīte” un mājas lapā internetā www.stopini.lv.

J.Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
2017. gada 25. janvārī Stopiņu novadā, protokols Nr. 91 p. 4.2.16.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/17
Grozījumi 2016. gada 14. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 17/16 „Par atvieglojuma piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 3. daļu,
21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 3., 4. daļu

tūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.,
LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu:
novada.dome@stopini.lv.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības
un plānošanas speciāliste Linda
Čakše, tālr. 67910546, 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv.
Detālplānojuma izstrādātājs arhitekts
Mihails Čeburaškins, tālr. 29430170,
e-pasts: mchebur@gmail.com.

Informē pašvaldības policija
Fiksētie pārkāpumi FEBRUĀRĪ

• Februārī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 119 notikumiem.
• Sastādīti 11 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu
sastādīti 4 administratīvo pārkāpumu protokoli–lēmumi.
• Izskatīti 9 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 10 personas alkohola reibumā un
bez noteiktas dzīvesvietas.
• Aizturētas un nodotas Valsts policijai 2 meklēšanā esošas personas.
Informācija sagatavota, izmantojot
Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

1. Izdarīt Stopiņu novada domes
2016. gada 14. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 17/16 „Par atvieglojuma piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu
novadā” šādus grozījumus:
1.1. Saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā vārdus „I vai II grupas persona ar invaliditāti” aizstāt ar vārdiem
„persona ar I vai II grupas invalidi-

tāti” un 6.4. apakšpunktā vārdus „I
grupas persona ar invaliditāti” aizstāt
ar vārdiem „persona ar I grupas invaliditāti”;
1.2. Papildināt saistošos noteikumus
ar punktu 6.15. šādā redakcijā:
„pensionāriem – 50% apmērā par nekustamo īpašumu, ja taksācijas gadā
1. janvārī tajā ir deklarēta tikai nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja ne-

kustamais īpašums netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā”.
1.3. Saistošo noteikumu IV. nodaļas
12. punktu pārcelt uz III. nodaļu;
1.4. Saistošo noteikumu pielikumā
svītrot norādi „audžuģimenēm bāriņtiesas lēmuma kopija”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas 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 nodokļu maksāšanas;
1.3. Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 3. daļai pašvaldības var
izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašu1. Projekta nepieciešamības ma nodokļa maksātāju kategorijām;
1.4. Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 4. daļai atvieglojumus
pamatojums
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt
90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļa
maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt
nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu.
Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām,
2. Īss projekta satura izklāsts
ir paredzēts papildināt tās nodokļa maksātāju kategorijas, kurām šādi atvieglojumi piešķirami.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldī- Nav attiecināms.
bas budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbī- Nav attiecināms.
bas vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administra- Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un Stopiņu novatīvajām procedūrām
da domes vietnē www.stopini.lv.
6. Informācija par konsultāciSaistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti atbildīgie speciālisti.
jām ar privātpersonām

J.Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
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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 20 000 EUR.
1. Iepirkuma procedūra „Telpu Institūta ielā 1a, Ulbrokā, vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu”, identifikācijas Nr.
SND 2017/2 (8.2.)
Iepirkumā tika iesniegti 19 (deviņpadsmit) piedāvājumi:
Nr. p.k.

Juridiskās pers. nosaukums, reģ. nr.
SIA „Universbūve”, reģ. nr. 40103890601
SIA „Indigo Būve”, reģ. nr. 40103647363
SIA „Romans RE RE”, reģ. nr. 50103373971
SIA „LC būve”, reģ. nr. 40003038782
SIA „BK Māja”, reģ. nr. 40103281730
SIA „REIMIKS”, reģ. nr. 40103365987

Piedāvātā cena EUR bez
PVN
16 125,57
27 456,74
23 055,20
24 787,67
28 333,77
21 079,48 (pēc aritmētikas
pārrēķina)

SIA „Balti Construction”,reģ. nr.
40103810894
SIA „CORVID Būve”, reģ. nr. 40103485560
SIA „MB Būvnieks”, reģ. nr. 40103504683
SIA „UL nami”, reģ. nr. 40003589035
SIA „MALI M”, reģ. nr. 43603070700
SIA „Perfekt Būve”, reģ. nr. 40003825234
SIA „SILEN”, reģ. nr. 40003108469
SIA „I.K.BŪVE”, reģ. nr. 40003777875
SIA „BūvBalsts”, reģ. nr.40103531183
SIA AV Projekts, reģ. nr. 42102001611
SIA „FRONTONS”, reģ. nr. 40003504263
SIA „VI-Nami”, reģ. nr. 40103924363
SIA „INUTA”, reģ. nr. 40003607877

21991,04
18 010,58 (pēc aritmētikas
pārrēķina)
34 255,39
25 387,54
26 378,44
23 898,59
34 064,11
29 859,30
30 409,52
26 822,05
20 814,18
25 994,60
21 842,51

Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2017. gada 17. februārī
nolēma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Telpu Institūta
ielā 1a, Ulbrokā, vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu”, identifikācijas nr. SND 2017/2 (8.2), piešķirt un par uzvarētāju
atzīt SIA „CORVID Būve”, reģ. nr. 40103485560, ar piedāvāto cenu
18 010,58 EUR (astoņpadsmit tūkstoši desmit euro un piecdesmit
astoņi centi) bez PVN, PVN 21% ir 3782,22 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi euro un divdesmit divi centi), kopā ar
PVN ir 21 792,80 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divi euro un astoņdesmit centu).
Pamatojums: SIA „CORVID Būve”, reģ. nr. 40103485560, piedāvājums
atbilst nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA
„CORVID Būve”, reģ. nr. 40103485560, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta izslēgšanas nosacījumi.
* Bez tālākas izskatīšanas tika noraidīti pretendentu SIA „MALI M”,
SIA „VI-NAMI”, SIA „INUTA”, SIA „UniversBūve” un SIA „Romans
RERE” piedāvājumi, jo tie neatbilda iepirkuma nolikuma minimālajām
prasībām.
2. Iepirkuma procedūra „TERITORIJAS PĀRBŪVE PIE MĀJĀM
INSTITŪTA ielā 19, ULBROKĀ, Stopiņu novadā”, identifikācijas nr. SND 2017/3 (8.2.)
Iepirkumā tika iesniegti 5 (pieci) piedāvājumi:
Nr. P.k.

Juridiskās pers. nosaukums, reģ. nr.
SIA „GP KOLDING”, reģ. nr. 40103638943
SIA „V SERVICE”, reģ. nr. 40003920717
SIA „VIANOVA”, reģ. nr. 40103387753
SIA „AUTOCEĻI”, reģ. nr. 40003069161
SIA „ASFABALT”, reģ. nr. 40103519227

Piedāvātā cena
EUR bez PVN
83 904,76
54 933,85
74 880,76
53 877,17
57 348,03

Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2017. gada 15. februārī
nolēma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „TERITORIJAS
PĀRBŪVE PIE MĀJĀM INSTITŪTA ielā 19, ULBROKĀ, Stopiņu novadā”, identifikācijas nr. SND 2017/3 (8.2), piešķirt
un par uzvarētāju atzīt SIA „AUTOCEĻI”, reģ. nr. 40003069161,
ar piedāvāto cenu 53 877,17 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi
simti septiņdesmit septiņi euro un septiņpadsmit centu) bez PVN,
PVN 21% ir 11 314,21 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un divdesmit viens cents), kopā ar PVN ir 65 191,38
EUR (sešdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro
un trīsdesmit astoņi centi).
Pamatojums: SIA „AUTOCEĻI”, reģ. nr. 40003069161, piedāvājums
atbilst nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA
„AUTOCEĻI”, reģ. nr. 40003069161, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta izslēgšanas nosacījumi.

Bibliotēku pakalpojums personām ar
funkcionāliem traucējumiem!
Aizdomājoties par to, kad līdzās ikdienas steigai un aizņemtībai ir
līdzcilvēki, kas dienas ritmam izjūt pretēju dinamiku un nespēj apmeklēt bibliotēku klātienē, esam radījuši pakalpojuma pieejamību
mājas apstākļos. Mūsu vēlme būt sasniedzamiem, lai rastu iespēju
ikvienam lasīt grāmatas, žurnālus, avīzes vai skatīties, klausīties citus
informācijas nesējus.
Sadarbībai nepieciešams rakstisks pieteikums. Lietotāja pieteikumā
jānorāda uzticības persona, kas personai ar funkcionāliem traucējumiem piegādā nepieciešamo literatūru.
Pakalpojuma sniedzējs: Ulbrokas bibliotēka. Adrese: Institūta iela
1, LLU TF LTI Ulbrokas Zinātnes centrs, 2. stāvs, Ulbroka, Stopiņu
novads, LV-2130. Tālr. 67910503. E-pasts: biblioteka@stopini.lv.
Sauriešu bibliotēka. Adrese: Līdumnieku iela 1-54, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118. Tālr. 25638225. E-pasts: sauriesu.biblioteka@
stopini.lv.
Pieteikuma veidlapa: Stopiņu novada Sociālais dienests, Ulbrokas
bibliotēka, Sauriešu bibliotēka vai elektroniski
http://www.stopini.lv/public/lv/pakalpojumi/veidlapas.

Stopiņu novada interešu izglītības programmu saraksts,
par kurām vecāki var atgūt daļu pārmaksātā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka līdz ar izmaiņām likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir noteikts vēl viens
attaisnoto izdevumu veids – bērnu interešu izglītība. Tas nozīmē, ka,
sākot ar 2017. gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodokļu
maksātāji varēs atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
no tās summas, kas 2016. gadā ir samaksāta par bērnu interešu izglītību.
Gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem
jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.
Nodokļa atmaksa pienāksies par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā
persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.
Aicinām vecākus iepazīties ar Stopiņu novada interešu izglītības
programmu sarakstu: http://stopini.lv/lv/izglitiba.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID
pa nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, vērsties ar jautājumiem jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti /
Uzdot jautājumu VID.
Informācija sagatavota, izmantojot VID publiski pieejamo
informāciju un Stopiņu novada domes informāciju

IZSOLE

Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37. panta 1. daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu
cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, Stopiņu novada pašvaldība, reģ. nr.
90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, par brīvu cenu pārdod sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai
tirgus situācijai noteiktām cenām – 32 m3 zāģbaļķi (garums 3 m) = 312,00
EUR, kas atrodas Institūta ielā, Ulbrokā.
Pirkšanas piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē saskaņā ar izsoles
noteikumiem.
Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot
ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095, 29128420.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stopini.lv vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 18.00,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, piektdienās
no plkst. 9.00 līdz 15.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00.
Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.
Izsole notiks 2017. gada 21. martā plkst. 11.00 Stopiņu novada domes
telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU
ZEMES VIENĪBAI GETLIŅU IELA 17, RUMBULA
Stopiņu novada dome 2017. gada 8. februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu
(protokols nr.92) par detālplānojuma īpašuma „Dimanti” (īpašuma kadastra nr. 80960070042) zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu
novads (kadastra apz.80960070173), apstiprināšanu. Detālplānojums stājas
spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada domē
(5. kab., Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads), pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7440.
Linda Čakše, Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste

Par satiksmes
organizāciju
būvdarbu zonā
Laika posmā no 2017. gada 15. marta līdz 2017. gada 22. jūnijam satiksmes organizācija objektā tiks
veikta pēc 2016. gada 15. decembrī
saskaņotās satiksmes organizācijas shēmas. Būvdarbu laikā satik
sme pa Kaudzīšu ielu posmā no
PK 0+00 līdz 8+60 tiks slēgta pilnībā, izņemot operatīvo transportu
un tur dzīvojošos iedzīvotājus. Pārējā satiksme tiks novirzīta pa apbraucamo ceļu maršrutā Granīta–
Getliņu–Bitenieku iela. Shēma skatāma www.stopini.lv.

SIA „Binders”

Daudzdzīvokļu
ēku īpašniekiem
Projekta „Dzīvo siltāk” ietvaros
notiks semināri par pieejamo valsts
atbalstu energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu ēkās.
Semināri par energoefektivitātes
pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu būs:
• 15. martā – Salaspilī;
• 6. aprīlī – Rīgā (tiešraide
www.em.gov.lv).
Semināros varēs iegūt informāciju par atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas
sagatavošanas niansēm, lēmuma
pieņemšanas procedūru, kā arī
līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Semināros tiks sniegtas padziļinātas konsultācijas daudzdzīvokļu
māju pilnvarotajām personām par
finansējuma pieteikuma un saistīto
pielikumu sagatavošanas jautājumiem. Tāpat semināros informēs
par daudzdzīvokļu ēkas renovācijas
projekta vadības procesa niansēm.
Uz semināriem aicinām namu
pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
vecākos.
Papildu informāciju var saņemt
Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013 240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var
sekot līdzi arī twitter.com/siltinam
un facebook.com/dzivosiltak.
2016. gada 15. martā Ministru
kabinets apstiprināja jauno atbalsta
programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no
2016. līdz 2023. gadam būs pieejami
166 470 588 eiro. Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumiem sniedz finanšu institūcija „Altum”. Sīkāka informācija par
programmu ir pieejama „Altum”
mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.
Ilze Kļaviņa,Stopiņu novada
domes projektu vadītāja
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Sporta diena Upeslejās

Dienas centra „Līči” gardēži ziemā
Gandrīz katru mēnesi dienas
centrā „Līči” tiekas vietējie
iedzīvotāji īpašā pasākumā –
„Gardēžu klubiņā”.

25. februārī Upesleju die
nas centrā norisinājās
Stopiņu novada jauniešu
domes organizētās spor
ta spēles, kurās azartiski
sacentās
visizturīgākie
Upesleju bērni un jaunie
ši.
Ziemīgos brīvdabas pārbaudījumos „Meža stafete”, „Bunduļu bumbas ” un
„Šķēršļu josla” tika vērtēts
dalībnieku ātrums, precizitāte un, protams, izturība
pret salu. Kopvērtējumā par
izveicīgāko tika atzīts Elvis
Rolavs, godalgoto otro vietu
dalīja Ritvars Bērziņš un Nikola Kovaļova, savukārt
trešo vietu izcīnīja Kristians Petrovs.
Šogad Stopiņu novada jauniešu dome katru mēnesi iecerējusi iepriecināt vietējos iedzīvotājus ar kādu
aktuālu pasākumu. Pavisam nesen, 14. februārī, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā tika atklāta fotoizstāde „Mīlu Stopiņus”, kas aprīlī kļūs par ceļojošo
izstādi un ik mēnesi būs apskatāma kādā no novada
dienas centriem, savukārt virtuālā veidā būs pieeja-

ma arī jauniešu domes „Facebook” lapā.
Tiekamies 22. martā dienas centrā „Saurieši”, lai
ar dažādām aktivitātēm kopīgi atzīmētu Pasaules
ūdens dienu.
Rasa Feldmane,
Stopiņu novada jauniešu domes aktīviste

Meteņi Cekulē
Ar Meteņiem beidzas ziema
un sākas pavasaris, un tos
svin ap 7. februāri. Tie ir zie
mas pavadīšanas un pavasa
ra gaidīšanas godi starp Zie
masvētkiem un Lieldienām.
Meteņiem ir daudz dažādu
nosukumu – Vatslāvis, Lasta
vāgs, Miesmetis, Pīrāgu die
na, Buduļu vakars.
Mēs Cekulē sekojam latviešu tradīcijām un svinējām Meteņus. Pie
mums bija ķekatnieki. Visi ap meteņu salmu dāmu (LEDI ČUČU)
taisījām apli un skaitījām tautasdziesmas, bet pēc tam vērojām,
kā mūsu salmu dāma nodega. Pēc

tam gājām uz dienas centru, kur
bija sagatavoti Meteņu mielasti:
pankūkas, cepumi, saldumi.
Jekaterina Freisa

Jauniešu aktivitātes februārī
Biedrība „Patvērums „Dro
šā māja”” februārī viesojās
Stopiņu pamatskolā ar infor
matīvu kampaņu pret cilvēk
tirdzniecību, fiktīvām laulī
bām.
8. un 9. klašu jaunieši no Stopiņu
pamatskolas un Upesleju internātpamatskolas–rehabilitācijas centra
vispirms iepazinās ar pret cilvēktirdzniecības informatīvajā treilerī
izvietoto ekspozīciju, kas atspoguļo
vairākas cilvēku tirdzniecības formas, kuras ir izplatītas Latvijā un
pasaulē. Jaunieši pēc informatīvā
treilera apskates tika aicināti uz
lekciju, kur uzzināja visu nepieciešamo informāciju, kas ir jādara, ja
tiek piedāvātas fiktīvas laulības, jo

tās ir viena no izplatītākajām cilvēku tirdzniecības formām. Noslēgto
fiktīvo laulību skaita ziņā dominē
Īrija un Lielbritānija. Fiktīvo laulību
popularitāti šajās valstīs izskaidro
vairāki faktori: liberālā pieeja gan
laulību reģistrācijai, gan laulības
pārbaudei pēc tās noslēgšanas. Šīs
valstis ir Eiropas Savienības (ES)
dalībvalstis, bet nav Šengenas zonas
valstis; tās ir salīdzinoši lielas trešo
valstu izcelsmes iedzīvotāju kopienas, kuras nodrošina atbalstu fiktīvajām laulībām, piemēram, vervējot. Šie faktori mijiedarbojas ar to,
ka uz šīm valstīm, meklējot darba
iespējas, dodas Latvijas pilsones, kas
labprātīgi piekrīt vai arī tiek maldinātas un piespiestas stāties laulībā
ar trešās valsts pilsoņiem, tādējādi

Šis pasākums ir īpašs ar to, ka dažāda vecuma grupu pārstāvjiem
ir iespēja tikties, lai runātu „par
un ap ēdienu”. Parasti katrs mājās
pagatavo kaut ko atbilstošu tikšanās tematam. Kad sapulcējamies
dienas centrā, tiek prezentēts un
degustēts tas, ko katrs ir sagatavojis. Notiek dalīšanās pieredzē,
tiek apspriestas gatavošanas,
garšas nianses. Vēlāk visi gatavo
kādu ēdienu kopā.
Šoreiz tās bija plānās pankūkas.
Jā, ticiet vai ne, bet cits no cita uzzinājām dažādus pankūku mīklas
gatavošanas „knifiņus”, dažus pat
tādus, kādi nekad iepriekš nebija
dzirdēti… Sākot no sviesta pici-

ņas pievienošanas mīklai, beidzot
ar irdena, svaiga, tikko sniguša
sniega pievienošanu mīklai.
Kad kopā ir pastrādāts, vienmēr degustējam pagatavoto, apspriežam dažādus interesantus
faktus par noteiktiem ēdieniem,
ēšanas tradīcijām, kā arī… izklaides daļā gan spēlējam atjautības
spēles, gan stāstām anekdotes,
gan izmēģinām dažādas spēles
un citas izklaides, ko noteikti var
izmantot arī mājās, viesībās, pie
galda… Un viss noteikti ir „par
un ap ēdienu”.
„Gardēžu klubiņa” dalībnieki
aicina pievienoties mūsu jaukajos pasākumos! Nākamais norisināsies 1. aprīlī, kad dalīsimies
pieredzē dārzeņu un augļu pagatavošanas receptēs, kā arī dienas
centrā gatavosim kaut ko ļoti, ļoti
īpašu.

Sveču mēnesis dienas centrā „Līči”
Latviešu dzīvesziņā Sveču
diena iezīmē ziemas vidu, to
var datēt ar 2. februāri. Šajā
dienā latvieši parasti lēja sve
ces no aitu taukiem vai vaska,
jo ticēja, ka tieši Sveču dienā
lietās sveces degs visgaišāk
un izlietosies vistaupīgāk.

• Vairāk foto:
https://www.facebook.com/
dc.cekule.

Senajos laikos latviešiem nekādu
apgaismošanas ierīču nebija. Daudzi darbi, piemēram, lopu kopšana
ziemā, noritēja tumsā. Rijas apgaismoja krāsns bedres, bet šķūņos
rīkoja īpašus ceplīšus uz akmens
mūra pamata. Šeit kūra nelielu
uguni un dedzināja smalku sveķu
malciņu. Apstākļi uzlabojās, kad radās ideja par sveču liešanu. Istabās
skalu gaismu nomainīja sveces. Sveču gaismā garie ziemas vakari kļuva
gaišāki. Svecēm izgatavoja lukturus,
svečturus. Sveces bija kā materiālās labklājības un turības pazīme.
Svētkiem sveces lēja resnākas, lai tās
degtu ilgāk. Arī lukturi, kuros tās
nostiprināja, bija greznāki par ik-

atvieglojot trešās valsts pilsoņu iekļūšanu ES un Šengenas zonā. Visvairāk vervēšana tiek izvērsta interneta vidē (skat. sadaļu – Kā notiek
vervēšana? „Drošā māja”).
Otra no izplatītākajām cilvēk
tirdzniecības formām ir piespiedu
darbs. Būtiskākās pazīmes, kā atšķirt piespiedu darbu no darba tiesisko attiecību strīdiem, ir vardarbība vai vardarbības piedraudējums
personai. Piespiedu darba gadījumā
persona tiek piespiesta veikt darbu
vai sniegt pakalpojumus pret viņas
gribu, lietojot vardarbību, draudus,
viltu, kā arī izmantojot personas
atkarību no vainīgā vai bezpalīdzības stāvokli. Attiecīgi darba tiesisko
attiecību strīdos nepastāv vardarbība, bet ir darba devēja un darba
ņēmēja tiesiska rakstura konflikts.
Jaunieši uzzināja par piespiedu darba pazīmēm, kā notiek cilvēku ver-

vēšana un kādās iestādēs griezties,
lai varētu atgriezties atpakaļ Latvijā,
kas ir jāzina, pirms cilvēks dodas
uz ārzemēm, kāda informācija iepriekš ir jāuzzina u.c.
Februārī dienas centra „Saurieši”
jaunieši devās iepazīties ar jauniešu
studiju „Bambuss”. Tikās ar brīvprātīgajiem jauniešiem no Meksikas un Francijas. Brīvprātīgie jaunieši iepazīstināja ar sevi, un mūsu
jaunieši pastāstīja, ar ko nodarbojas
ikdienā, Aleksejs izstāstīja par savu
brīvprātīgo darbu Rumānijā.
Mūsu jaunieši ļoti ieinteresējās
par JS „Bambuss” semināriem, kuri
tiek organizēti regulāri. Par iespējām jauniešiem aktīvi darboties
programmā „Jaunatne darbībā”
ļoti daudz informācijas sniedza
Līga Siliņa. Bija interesanti uzzināt
par šīs organizācijas aktivitātēm,
kādos projektos viņi piedalās. Šajā

dienā lietotajiem. Tie bija tā sauktie
goda lukturi – kroņlukturi.
Tā kā latvieši jau no seniem laikiem februāri ir dēvējuši par sveču
mēnesi, dienas centrā „Līči” februāris arī bija sveču mēnesis, jo norisinājās sveču liešanas darbnīcas. Arī mēs
lējām sveces, vērojām laikapstākļus
un apspriedām, kas paredzams, ņemot vērā to, kāds laiks ir ārā. Pārrunājām, kādas tradīcijas mūsu senči
ir ievērojuši šajā dienā, kad „ziema
pirmo reizi tiekas ar pavasari”.
Uguns ir viens no pasaules pirm
elementiem. Uguns spēj gan nomierināt, gan attīrīt, gan sadedzināt,
gan iznīcināt. Tā kā svece ir ne tikai
siltuma un gaismas simbols, bet arī
kaut kas maģisks, katrs sveču lējējs
tajā ielēja daļiņu savu labo domu un
vēlējumus. Lai viss labais piepildās!
Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

• Fotogalerija: http://stopini.lv/
lv/kultura/dienas-centri/dienascentrs-lici/galerijas/svecu-menesis.
organizācijā notiek ļoti daudz interesantu pasākumu, kurus organizē
paši jaunieši un arī dažādu projektu
ietvaros. Domāju, ka jebkurš jaunietis, apmeklējot jauniešu studiju
„Bambuss”, atradīs sev kaut ko interesantu.
Notika interesanta jauniešu tikšanās ar biedrības „Nākotnes tilts”
koordinatoru Aivi Šibajevu un brīvprātīgajiem jauniešiem Kristiānu un
Viktoru no Spānijas. Mūsu jaunieši
iepazīstināja ciemiņus ar Sauriešu
ciematu, pastāstīja, kādi brīvprātīgie
jaunieši ir darbojušies dienas centrā „Saurieši”, parādīja fotoalbumus
ar aktivitātēm, kuras organizēja iepriekšējie brīvprātīgie jaunieši, un
visi patīkami pavadīja brīvo laiku.
Arī bērni labprāt piebiedrojās un nodziedāja dziesmiņas un līdzdarbojās.
Aija Šibajeva,
Sauriešu dienas centra vadītāja
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„Stopiņu ripa – 2017”

Apsveicam
Cik labi dzīvot ir un būt,
Dot citiem, caur to arī gūt.
Tas nozīmē – laimīgiem kļūt,
Lai arī citi šo laimi jūt!

SVEICAM NOVADA JUBILĀRUS
Boļeslavu Dangelsu, Mārtiņu Krauzi, Astrīdu Poriķi,
Ainu Silviju Reinbergu, Mairitu Šūpulnieci, Staņislavu
Varpahovski, Valentīnu Antipenko, Ausmu Graudiņu,
Skaidrīti Pūci, Jāni Saulīti, Benitu Vīksni, Veroniku
Hmeļņicku, Leokādiju Matvejevu, Miremiju Molodcovu,
Albīnu Valujevu, Annu Kuzminu, Zinovju Rižkovu,
Olgu Batrakovu, Intu Ļubarsku, Sofiju Šakolu.
Vēlam jums veselību un daudzus saulainus gadus!

JAUNDZIMUŠIE
Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu.
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!
Sveicam – Mariku, Silvestru, Ričardu, Augustu, Jegoru, Aleksandru, Esteri, Sofiju Gabrielu,
Grētu, Aleksiju, Milanu – un viņu vecākus! Lai daudz mīļuma un gaišas dienas jūsmājās!
12. februārī Ulbrokā agrā rīta stundā pulcējās hokeja entuziasti, lai mērotos spēkiem un cīnītos
par „Stopiņu ripu – 2017”.
Sacensībās piedalījās astoņas komandas, katrā komandā startēja pieci dalībnieki.
Sacensību atklāšanā hokejistus un atbalstītājus ar dinamisku deju uzmundrināja daiļslidotāja Anna Granta.
Spraigā cīņā tika noteiktas trīs spēcīgākās komandas:
1. vieta – jauniešu komandai „Cikos fināls?” no Dzidriņām;
2. vieta – komandai „Cietie rieksti”;
3. vieta – komandai „Oi”.
Spēlētāji atzina, ka vēlētos, lai sals pieturētos ilglāk un biežāk varētu kopā uzspēlēt.

Informāciju sagatavoja Inese Skrastiņa

• Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/galerijas/stopinu-ripa-2017-360.

2017. gada februārī Stopiņu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta viena laulība.

Apsveicam jauno ģimeni!

Stopiņu novada politiski represēto biedrība aicina uz

piemiņas brīdi Ulbrokas Meža kapos
Represēto piemiņas vietā
šā gada 25. martā plkst. 13.00.

Tikšanās turpinājumā
plkst. 15.00 Līču dienas centrā skatīsimies mākslas filmu

Zemledus
makšķerēšanas
sacensību
rezultāti

„Melānijas hronika”.

Autobuss uz pasākumu: 12.20 Dome; 12.25 Līči; 12.30 Upeslejas; 12.35 Saurieši;
12.45 Ulbrokas Meža kapi.
Pēc pasākuma autobuss uz Līču dienas centru.
Laipni aicināti visi interesenti. Tālrunis informācijai 28890339.

25. februārī norisinājās Stopiņu
novada sacensības zemledus
makšķerēšanā Alauksta ezerā.
Par labākā Stopiņu novada zemledus makšķernieka titulu sacentās 15 dalībnieki.
Rezultāti:
1. vieta – Aleksandram Fadejevam,
2. vieta – Oksanai Dobrenkovai,
3. vieta – Jevgēņijam Ivanovam.

15. martā plkst. 12.00 Ulbrokas kultūras namā notiks

Stopiņu novada pensionāru biedrības atskaites sapulce
un jaunas valdes vēlēšanas.
Uz sapulci kursēs autobuss: plkst. 11.40 – Saurieši;
plkst. 11.45 – Upeslejas; plkst. 11.50 – Līči.

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte”
aicina darbā pirmsskolas skolotāju,

Ainārs Vaičulens, sporta organizators

Dzīvespriecīgu un atraktīvu

senioru kolektīvs „Ievziedi”
meklē dziedātgribošus kungus un dāmas, lai piepildītu savu dzīvi ar dziesmu un prieku. Mēģinājumi notiek
darbdienu pusdienlaikā. Pieteikties pie vadītāja pa tālruni 26066517.

TLMS „Ulbroka”
aicina uz rokdarbu nodarbībām.

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā.
Informācija par nodarbību norisi pa tālr. 23766922.
Nodarbības notiek Tautas lietišķās mākslas studijā „ULBROKA” Institūta ielā 22, Ulbrokā (blakus ambulancei).
Nodarbības bez maksas.

klasifikatora kods-2342 01,
pastāvīgā darbā un uz aizvietošanas laiku uz 1 slodzi.
Darbs katru dienu 8 stundas. Atalgojums no 750 līdz 780 eiro par 1 slodzi.
Nepieciešama augstākā pirmsskolas pedagoģiskā izglītība vai izziņa, ka mācās augstskolā
atbilstošajā specialitātē, latviešu valodas prasmes „C” līmenī, labas saskarsmes spējas ar
bērniem un pieaugušajiem.
Nepieciešamas pedagoģiskās, metodiskās zināšanas un prasmes darba veikšanai.
Pieteikties pie vadītājas pa tālr. 67910984, 26558646
vai klātienē darba laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Stopiņu novada bāriņtiesa kopā ar zvērinātu advokāti Sanitu Slišāni
aicina uz bezmaksas konsultāciju pēcpusdienu
ģimenes tiesību jautājumos
2017. gada 14. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00
bāriņtiesas telpās.
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Pasākumi martā

Līgo parka estrādē

Lieldienu pasākums lieliem un maziem

DIENAS CENTROS

LĪČU DIENAS CENTRĀ
11. martā plkst. 16.00 Galda spēļu pēcpusdiena.
18. martā plkst. 16.00 Multfilmu pēcpusdiena bērniem.
25. martā plkst. 15.00 sadarbībā ar Stopiņu novada politiski represēto biedrību V.Kairiša filmas „Melānijas hronika” skatīšanās.
1. aprīlī plkst. 17.00 „Gardēžu klubiņš”. Tēma „Dārzeņi un augļi
manā ēdienkartē”.
Pirmdienās plkst. 18.00 radošās nodarbības bērniem.
Otrdienās plkst. 17.00 radošās nodarbības pieaugušajiem. No 7.
marta līdz 25. aprīlim norisināsies tapošanas nodarbības „Pavasara vēsmas tapotās šallēs un lakatos”.
Sestdienās plkst. 12.00–14.00 nūjošanas nodarbības. Sākums un
iesildīšanās pie dienas centra.
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
8. martā Starptautiskā sieviešu diena, radošā darbnīca bērniem.
11. martā plkst. 14.00 ziedu–brošu izgatavošana no vilnas diegiem.
18. martā no plkst. 12.00 bērniem multiplikācijas filmu skatīšanās,
tējas galds un stāstiņi par saviem mīļajiem mājdzīvniekiem.
22. martā plkst. 18.00 Stopiņu novada jauniešu dome organizē tikšanos un diskusiju „Eko un ūdens diena”.
25. martā plkst. 13.00 stikla apgleznošana.
Pieaugušajiem – lakatu aušana uz kartona rāmja, šaļļu tapošana.
CEKULES DIENAS CENTRĀ
18. martā no plkst. 12.00 līdz 15.00 – stikla apgleznošanas nodarbības. Līdzi jāņem balts stikla šķīvis vai cits stikla trauks.
15. un 29. martā no plkst. 18.00 „Māmiņas virtuves noslēpumi”.
Martā plānotas foto un Sauriešu bibliotēkas izstādes.
UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
8. martā plkst. 16.00 pārrunu cikls interesentiem „Veselība pašu rokās”, vada Māra Kimeniece.
8. martā plkst. 18.00 Upesleju jauniešu ansambļa „Jau rīt!” koncerts „Pavasari gaidot”.
15. martā plkst. 15.00 Bērniem un jauniešiem brīvdienu jautrā pēcpusdiena.
16. martā plkst. 18.00 Neklātienes ceļojums caur Skandināviju uz
Nordkapu. Sarunu vadīs Miervaldis Šķipsna.
17. un 18. martā no plkst. 12.00 bērniem un jauniešiem grupu
darbs „Drošs internets”.
18. martā plkst. 12.00 Aitas vilnas filcēto rokdarbu izstāde. Tikšanās ar meistari Mariju Puzankovu.
22. martā plkst. 16.00 pārrunu cikls interesentiem „Veselība pašu
rokās”, vada Māra Ķimeniece.
25. martā plkst. 11.00 Māras dienas radošā darbnīca bērniem.
Dienas centrā „Upeslejas” skatāma fotoizstāde „Upesleju mežainīši”.
Autors Aivars Vaksis.

Sporta pasākumi martā

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSĀ
11. martā plkst. 14.00 Latvijas čempionāta mājas spēle handbolā
sievietēm, Stopiņi NHK–REIR Dobele.
15. martā plkst. 20.15 Latvijas čempionāta dubultamatieru līgas
mājas spēle basketbolā, BK Stopiņi-Pārdaugava.
22. martā plkst. 20.15 Latvijas čempionāta dubultamatieru līgas
mājas spēle basketbolā, BK Stopiņi-Emerald/Zalaris.

Līdzjūtības

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,
Kad sirdī dziļi smeldz un sāp…
(O.Skuja)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei
Maijai Reinholdei, tēvu mūžībā aizvadot.

Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu…
(M.Bičuka)

Esam kopā ar Tevi, Patrik, tēti zaudējot…

Ulbrokas vidusskolas 7.a klases skolēni un audzinātāja

„KRĀSAINĀS LIELDIENAS”

16. aprīlī
plkst.
13.00

Pasākuma ietvaros:
o Koncerts, kurā piedalās Stopiņu novada deju kolektīvi
„Luste”, „Stopiņš” un „Ulenbroks”
o Koncertā ar jautrām dziesmām un rotaļām priecēs Liepājas Leļļu teātra aktieri
o Tradicionālās Lieldienu atrakcijas
o Radošās darbnīcas
o Fotostūrīši

KULTŪRAS PASĀKUMI MARTĀ
10. martā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu
koncerts – izstāde „…Un puķe plaukst…!”. Pēc koncerta – „Tulpju balles” deju ritmus spēlēs Edgars
Linde. Ieeja uz koncertu – brīva. Ieeja uz balli – 3,- EUR. Pensionāriem un represētajiem – 2,- EUR. Kafejnīca
nedarbosies.
24. martā plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā Ulbrokas teātra studijas pirmizrāde – I.Ziedoņa
„Epifāniju” muzikāls uzvedums „Es iegāju sevī”. Režisors Indulis Smiltēns. Ieeja brīva!
25. martā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā Viestura Kairiša mākslas filma „Melānijas hronika”.
Ieeja no plkst. 17.30. Ieeja brīva. Bērniem līdz 15 gadu vecumam neiesakām.
1. aprīlī plkst. 11.00 Ulbrokas kultūras namā Latvijas Mazā teātra izrāde bērniem „TIKS UN TAKS”.
Izrādes ilgums 50 min. Izrādes mērķauditorija – bērni no 3 gadu vecuma. Ieeja uz pasākumu bērniem
un pieaugušajiem: 2,00 EUR. Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem,
aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem invalīdiem ieeja brīva!

BIBLIOTĒKĀS

Ulbrokas bibliotēkas 70 gadu darbības svinīgais pasākums 2017. gada 17. martā plkst. 17.30
Ulbrokas kultūras namā. Pasākumu kuplinās radio balss un rakstnieks Dzintars Tilaks,
dziesminieks un komponists Āris Ziemelis.
Labas gaumes pazīme – ziņa par savu dalību līdz 10. martam
E-PRASMJU NEDĒĻAS PASĀKUMI ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
Pirmdien, 27. martā, Ulbrokas bibliotēkas telpās.
Plkst. 11.00–12.00 un plkst. 17.00–18.00 praktiska nodarbība: „Digitālā drošība: kā droši izmantot
internetu un digitālos rīkus, pasargājot savu digitālo identitāti un datus”.
Praktisko apmācību nodrošina Ulbrokas bibliotēkas darbinieces.
Otrdien, 28. martā, Ulbrokas bibliotēkas telpās. Plkst. 11.00–12.00 un plkst. 17.00–18.00 praktiska
nodarbība: „Digitālās prasmes: foto apstrādes pamati tiešsaistē izklaidei un darbam. Fotogrāfiju
apstrāde tiešsaistes vietnēs BIG HUGE LABS, PHIXR, FOTOFLEXER”.
Praktisko apmācību nodrošina Ulbrokas bibliotēkas darbinieces.
Pieteikšanās un pieraksts Ulbrokas bibliotēkā.
Kontaktinformācija: tālr. 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv.
ULBROKAS BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJU VASARAS EKSKURSIJA –
„Izbaudi Ziemeļkurzemi kopā ar Janīnu Kursīti!”.
2017. gada 8., 9. jūlijs. Programmā lībiešu krasts un akmeņainā jūrmala. Leģendas par laupītājiem un
zvejnieku stāsti, zivju kūpināšana un šprotu degustācija. Ragaciems, Mērsrags, Roja, Kolka, Pitrags, Mazirbe,
Dundaga, Slītere, Iģene, Valdemārpils un kazu audzēšanas pionieri Latvijā zemnieku saimniecībā „Bērzi”.
Izmaksas vienai personai 105 EUR. Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas.
Pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā.
Ulbrokas bibliotēkā tematiskā izstāde „JANĪNAS KURSĪTES DZĪVES ZIGZAGI” (1952).
Izstāde veltīta J.Kursītes 65. jubilejai.
Literatūras izstādes martā Sauriešu bibliotēkā:
• Kolumbiešu rakstniekam, Nobela prēmijas laureātam Gabrielam Garsija Markesam – 90 (1927);
• Latvijas profesionālā animācijas kino izveidotājai,
režisorei, scenāristei, producentei Rozālijai Stiebrai – 75 (1942).

Mūžībā aizvadīti
No mazām sāpēm sirds raud,
No lielām – top tik klusas…
/J.Jaunsudrabiņš/

Skumju brīdī esam
kopā ar jums,
Valentīnu Djačenko,
Veldzi Cirīti,
Vladislavu Ciunelu,
Vasīliju Maksimkinu,
Eduardu Pavličenko,
Janīnu Kučinsku,
Juri Ābelīti,
Gintaru Damašjaviču
mūžībā aizvadot.

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.

