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Laikā pēc visā Latvijā veik-
smīgi aizvadītām deju ska-
tēm daudziem deju kolektī-
viem līdz XXVI Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkiem iestājies salīdzinoši 
mierīgs periods. Taču Stopi-
ņu novada vidējās paaudzes 
deju kolektīvam „Stopiņš” 
šis laiks pagāja rosīgā darbā 
un satraukumā. Vienlaikus 
ar gatavošanos lielajiem deju 
svētkiem kolektīvs sagaidīja 
savu desmito gadadienu. 

„Es Tevi uzlūdzu...”  – ar šiem 
vārdiem kolektīva dejotāji sagai-
dīja savus uzticamos skatītājus 
Upesleju internātpamatskolā, kur 
19.  maijā izdejoja krāšņu deju 
koncertu. Koncerta programmā 
tika iekļautas gan dažas obligātās 
deju svētku repertuāra dejas, gan 
gadu gaitā kolektīva dejotāju ie-

mīļotas dejas, kā arī īpaši jubilejas 
reizei apgūtas dejas. 

Jubilejas pasākums bija emo-
cijām bagāts un atmiņā palie-
košs gan skatītājiem, gan pašiem 
dejotājiem. Dejotāji šajā dienā 
jutās īpaši  – kā jau katrs savā 
dzimšanas dienā. Smaidi, laimes 
pilnas sejas un mīlestība pret deju 
mirdzēja katra dejotāja acīs. Un 
šīs emocijas ar deju tika nodotas 
skatītājiem. 

Deju virpuļa krāšņumu papil-
dināja dejotāju tērpi, kas bija pār-
domāti līdz mazākajai detaļai un 
mainīti neticamā ātrumā. Kolektīvs 
patiesi var lepoties ar bagāto tau-
tastērpu krājumu, jo šo 10 gadu 
laikā esam tikuši pie greznajiem 
Kurzemes, lepnajiem Zemgales, 
cēlajiem Vidzemes un Latgales, 
vieglajiem linu un pilsētas tērpiem. 

Koncerta programmu kuplināja 
arī kolektīva deju draugi – VPDK 

„Sunta” no Suntažiem, VPDK 
„Snēpele” no Snēpeles un VPDK 
„Sidgunda” no Mālpils. Tāpat 
koncertu emocionāli bagātināja 
un skatītājus ar savām dziesmām 
priecēja neaizmirstamās balss 
īpašniece Līga Priede.

Pēc koncerta gan skatītāji, gan 
paši kolektīva dalībnieki un deju 
draugi atzinīgi novērtēja kolek-
tīva vadītājas Aigas Mednes ie-
guldīto milzīgo darbu kolektīva 
izaugsmē. Mēs lepojamies ar to, 
kā no mazas entuziastu grupiņas, 
kas sastāvēja no Ulbrokas vidus-
skolas dejojošo bērnu vecākiem, 
kuru mērķis bija nokļūt līdz deju 
svētkiem, laika gaitā esam izvei-
dojušies par spēcīgu un stabilu 
kolektīvu, kas priecējis un turpi-
nās priecēt skatītājus gan Latvijā, 
gan ārpus tās.

VPDK  „Stopiņš” dejotāju vārdā – 
Zane Spole 

„Es Tevi uzlūdzu...”

Līgo vakarā, 23. jūnijā, plkst. 21.00 Līgo parkā 

MUZIKĀLI TEATRALIZĒTS SVĒTKU KONCERTUZVEDUMS
„LĪGO PARKAM – 30!”

Piedalās Stopiņu novada mākslinieciskie kolektīvi:
• jauktais koris „Ulbroka”;
• sieviešu koris „Madara”;
• senioru deju kolektīvs „Ulenbroks”;
• vidējās paaudzes deju kolektīvs „Stopiņš”;
• vidējās paaudzes deju kolektīvs „Luste”.
Režisore – Aiga Medne.
Pēc koncerta „Līgo parkam 30!” – lielā svētku zaļumballe kopā 
ar grupu „Jūrkante”!
Ieeja – dziedot līgo dziesmas vai skaitot tautasdziesmas par Jāni.

Pasākumu atbalsta Stopiņu novada pašvaldība.
Pasākuma laikā tiks fotografēts un � lmēts. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti 

publicitātes nolūkā. 

Līgo parkam – 30
Aicinām visus Stopiņu novada iedzīvotājus 
un viesus piedalīties Līgo parka ielīgošanas 
pasākumā 21. jūnijā!
• No plkst. 16.00 zīmēsim latvju rakstu zīmes 

gājēju ceļā no Ulbrokas līdz Līgo parkam.
• 17.00 Līgo parkā pie tiltiņa, Saulgriežu mū-

zikai skanot, būs aktivitātes un prāta radošās spēles, kas 
veltītas Līgo parkam! 

• Būs gardi pārsteigumi visiem ak� vajiem ielīgošanas 
pasākuma dalībniekiem.

Uz pasākumu kursēs autobuss: 
15.30 – Līči; 15.40 – Cekule; 15.45 – Upeslejas; 15.50 – Saurieši.
Pēc pasākuma – autobuss mājupceļam.

12. maijā uz VEF kultūras pils 
skatuves VPDK „Luste” svinēja 
savu 20 gadu jubileju – skaisti, 
cēli un no sirds. 

Nekas šajā pasaulē nav svarīgāks 
par ģimeni, tāpēc jubilejas dienā 
mēs gribējām būt un bijām kopā 
ar savējiem. Koncertā piedalījās gan 
atkal apvienojušies bijušie „Lustes” 
dejotāji, gan esošo dejotāju bēr-
ni. Bijām kopā ar tuviem drau-
giem – VPDK „Daugaveņa”, JDK 
„Pavediens” un SDK „Ulenbroks”. 
Sirsnīgs paldies koncerta vadītājam 
Haraldam Burkovskim, kurš pasā-
kumam piešķīra gan devu humora, 
gan svinīguma.

Patiess prieks par mūsu bērniem, 
kas piekrita avantūrai, noticēja sev 

un vecākiem par godu kuplināja 
dejotāju rindas.

Agnese Kolgānova pēc koncer-
ta: „Bijām ļoti pagodināti, ka mums 
bija iespēja piedalīties tik grandiozā 
pasākumā. Ne tikai tāpēc, ka tas 
bija deju kolektīva „Luste” 20 gadu 
jubilejas koncerts, bet arī tāpēc, 
ka tā bija mūsu vecāku un radu 
jubileja, kurā dejojām viņiem par 
godu. Dažiem no mums tautas deja 
ir ikdiena, dažiem bija nostalģiskas 
atmiņas, atkal uzvelkot tautastērpu, 
bet daži no mums uz skatuves kāpa 
pirmo reizi, kas visnotaļ bija patī-
kams, adrenalīna pilns piedzīvojums. 
Ir zināms – māksliniekam būt nav 
viegli. Bija liels prieks uzstāties, zinot, 
ka vecāki turpat aizkulisēs vēro un 
lepojas ar mums. Taču vēl lielāks 

prieks bija pavērot savus vecākus – 
cik skaisti, stalti, graciozi un atraktīvi 
viņi spēj būt!

Paldies Ievai, ka viņa deva iespēju 
noticēt sev, ka katrs no mums var 
dejot neatkarīgi no tā, vai esam to 
jau darījuši vai ne. Paldies, ka visai 
ģimenei bija iespēja būt kopā dejā, 
būt kopā uz vienas skatuves!”

Ir liels gandarījums par paveikto 
darbu. Prieks un lepnums, ka mēs 
esam un varam kopā svinēt svētkus. 

Viena no mūsu tautas lielākajām 
vērtībām un bagātībām ir latviešu 
tautas deja, tāpēc īpaši liels paldies 
Stopiņu novada pašvaldībai un Ul-
brokas kultūras namam par atbal-
stu, par to, ka jau 20 gadus varam 
lolot un mīlēt deju. 

VPDK  „Luste”

Tina lieli, tina mazi 
„Lustes” deju kamolīti...
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Nu jau 10 gadus Latvijā 15. 
maijs ir svētku diena – Starp-
tautiskā ģimenes diena, kad 
pateicamies tām ģimenēm, 
kurās aug bērni, īpašs paldies 
tiem vecākiem, kuri audzina, 
vai ir izaudzinājuši trīs un vai-
rāk bērnus.

Šogad, kad Latvija svin valsts di-
bināšanas simtgadi, īpašā godā iz-
celta ģimene, pasludinot šo gadu 
par Goda ģimenes gadu. Visā valstī 
tiks organizēti dažādi pasākumi, 
lai stiprinātu ģimenes lomas no-
zīmīgumu, veicinātu sabiedrības 
izpratni un līdzdalību ģimenei 
draudzīgas vides veidošanu savā 
pašvaldībā. 

Arī mēs, Stopiņu novada daudz-
bērnu ģimeņu biedrība „Māra”, 15. 
maijā ciematā Līči organizējām 
draudzīgus ģimeniskus svētkus 

„Kopā esam!”. Pasākuma prog-
rammā bija gan lēkājamās atrak-
cijas, kas laikam nekad neapniks 
nevienam bērnam, gan radošās 
darbnīc as, fotosesija ģimenēm uz 
ziedu sienas fona ar profesionālu 
fotogrāfu un jau iecienītā mammu 
gatavotā zupa uz ugunskura. Šogad 
ar mums kopā svētkus daudzvei-
dīgākus palīdzēja organizēt aktīvie 
Stopiņu novada jaunieši ar spēlēm 
un radošām aktivitātēm, kurās ie-
saistījās pasākuma apmeklētāji. 

Svētku pēcpusdiena ģimenēm, 
piepildīta ar aktivitātēm un kopā 
jauki pavadīto laiku, ir veids kā 
stiprināt ikvienas ģimenes pama-
tus, kas ir patiesa un nenovērtē-
jama vērtība. 

Anda Višķere,
Stopiņu novada daudzbērnu 

ģimeņu biedrības „Māra” 
valdes locekle 

Ģimenes svētki 
pavasarī!

Pavasaris Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolu sasniedza 
ar īpaši priecīgu un pacilājošu 
vēsti. Mūsu skolas 7.  fl autas 
klases audzēkne Inta Paula 
Briņķe, fl autas skolotāja Dai-
na Treimane un koncertmeis-
tare Inga Sarkane saņēma 
Kultūras ministrijas apbalvo-
jumu par nozīmīgiem sasnie-
gumiem 2017. gadā.

Kultūras ministrijas apbalvojumu 
piešķir par nozīmīgiem sasniegu-
miem starptautiskos konkursos, 
izstādēs un skatēs mākslu nozarēs. 
Ar šo balvu Latvijas valsts atzīmē 
kultūrizglītības iestāžu audzēkņu 
spilgtākos radošos panākumus un 
viņu skolotāju ieguldīto darbu. Šo-
gad balvu pasniedza jau 20. reizi. 
Kultūras ministres Daces Melbār-
des pasniegtos apbalvojumus par 
īpašiem sasniegumiem saņēma 45 
audzēkņi un 51 pedagogs no 17 
izglītības iestādēm.

Inta, mācoties mūsu skolā, ar 
panākumiem piedalījusies gandrīz 
20 konkursos. Jau mācoties 3. klasē, 
viņa zināja, ka būs � autas skolotāja 
un � autiste. Intai ir apbrīnojamas 
darba spējas, soli pa solītim viņa 
pilnveidojusi savu meistarību un 
profesionalitāti. Nebaidās zaudēt, jo 
tas attīsta un dod vajadzīgo piere-
dzi. Jūnija beigās Inta stāsies Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. 
Novēlam veiksmi, kā arī nepazau-
dēt fantastiskās darba spējas un 
mīlestību pret savu instrumentu! 

Skolotāja Daina Ulbrokas Mūzi-
kas un mākslas skolā strādā kopš 
2001. gada. Daina ne tikai māca 
bērniem � autas spēli, bet ir arī iz-

pildītājmāksliniece gan solo, gan 
ansambļos. Šajos gados pie skolo-
tājas Dainas Mūzikas nodaļu absol-
vējuši 23 jaunie � autisti. Flautisti 
regulāri piedalās dažādu līmeņu 
konkursos, un ir pavisam droši – ja 
� autisti piedalās konkursā, tad bez 
godalgotām vietām mājup nebrauc!

Skolotāja Inga Ulbrokas Mūzi-
kas un mākslas skolā strādā kopš 
2003. gada. Ikvienam ir zināms, ka 
Inga ar apbrīnojamu virtuozitāti 
pārvalda melnbaltos taustiņus Sto-
piņu novadā. Skolā ikviens vēlas sa-
darboties ar Ingu, jo tik izcilu kon-
certmeistari ir grūti atrast. Arī citu 
skolu skolotāji vienmēr apskauž 
mūs, jo „jums TĀDA koncertmeis-
tare”. Ja Inga spēlē pavadījumu, tad 
viņa ar visu sirdi ir skaņdarbā, jūt 
mākslinieku līdz vissmalkākajām 
niansēm. Inga skolā bērniem māca 
klavierspēli un ir gatava palīdzēt 
visiem – dzīvniekiem, augiem un 
ikvienam, kas nejauši sastapts ceļā.

Lepojamies ar savējiem!

Vita Pinne,
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas direktore 

Kultūras ministrijas 
apbalvojums

„Elvi” fl orbola līgas čempionu 
titulu otro gadu pēc kārtas iz-
cīnījusi komanda „Betsafe/Ul-
broka”, kura spēles pagarinā-
jumā ar 7:6 izrāva uzvaru pār 
FBK „Valmiera”.

Pēc komandas trenera A.  Pīlupa 
vārdiem, otro reizi iegūstot Latvijas 
čempionu titulu, sajūtas bija fan-
tastiskas. Pēc triumfa 2017. gadā 
Ulbrokas komanda jauno sezonu 
uzsāka kā izteikti favorīti. Jau pašā 
sākumā šosezon tika izvirzīti trīs 
mērķi – rudenī uzvarēt Eirokausā, 
izcīnīt uzvaru čempionāta regulārajā 
turnīrā un aizstāvēt līgas čempionu 

titulu. Eirokausā un regulārajā tur-
nīrā uzvarēt neizdevās, taču godam 
aizstāvēts � orbola līgas čempionu 
tituls. Arī jaunajā sezonā treneris 
un komanda izvirza sev visaugstā-
kos mērķus, jo tikai tiekšanās pēc 
paša augstākā mērķa motivē strādāt 
vēl vairāk. Šobrīd ir neliela atpūtas 
pauze, bet vasaras otrajā pusē atsāk-
sies treniņi un gatavošanās jaunajai 
sezonai.

Ulbrokas komanda aicina visus 
interesentus jaunajā sezonā sekot 
līdzi spēļu grafikam un atbalstīt 
mūsu komandu, apmeklējot mā-
jas spēles Ulbrokas sporta kom-
pleksā. 

Florbols ir Top5 sporta veids 
Latvijā. Arī Stopiņu novadā ļoti 
daudzi bērni un jaunieši trenējas 
florbolā Ulbrokas sporta kom-
pleksā. A. Pīlups cer, ka Ulbrokas 
komandas panākumi spēs motivēt 
daudzus Stopiņu novada bērnus 
nopietni pievērsties florbolam, 
savā meistarībā augt ik sezonu un 
izvirzīt sev visaugstākos mērķus, 
lai nākotnē cīnītos par visaugstākā 
kaluma medaļām.

Stopiņu novada pašvaldības vār-
dā apsveicam komandu ar iegūto 
titulu!

Anna Imbrate-Siliņa,
„Tēvzemītes” redaktore 

„Betsafe/Ulbroka” – divkārtējie 
Latvijas čempioni!

Ik gadu laikā, kad visa pasau-
le zied, smaržo un skan, mēs 
tiekamies Līgo parkā. Reizēm 
spītējot vējam un draudīgajiem 
mākoņiem, reizēm meklējot 
ēnas patvērumu, lai slēptos no 
saules svelmes, Stopiņu nova-
da mazie un lielie dejotāji iz-
dejo deju rakstus lielkoncertā 
„Danco lieli, danco mazi”, kas 
nu jau kļuvis par neatņemamu 
novada tradīciju.

Šī tradīcija aizsākās 2010.  gadā, 
kad deju skolotājas Antra Vilma-
ne, Inese Lapuhina un Aiga Med-
ne izdomāja noorganizēt kopēju 
lielkoncertu, lai vienkopus pulcētu 
visu kuplo novada dejotāju saimi. 
Šogad lielkoncerts „Danco lieli, 
danco mazi” svin astoņu gadu ju-
bileju. Astoņu gadu laikā mēs esam 
izvijuši deju rakstus apmēram 250 
deju garumā, pulcinādami lielus 
un mazus sava novada dejotājus 
un aicinādami ciemos savus deju 

Lielkoncerts „Danco lieli, danco mazi”

draugus no citiem novadiem. Kopā 
ar dejotājiem no pirmsskolas izglī-
tības iestādes „Pienenīte”, Ulbrokas 
vidusskolas un vidējās paaudzes 
deju kolektīva „Stopiņš” koncertu 
ir kuplinājuši arī pašmāju dejotāji 
no VPDK „Luste” un Gaismas spe-
ciālās internātpamatskolas. Šo gadu 
laikā ciemos pie mums ir bijuši de-
jotāji no Salaspils, Ropažiem, Za-

ķumuižas, Ādažiem, Mālpils, Balo-
žiem un Rīgas. 2012. gadā Eiropas 
projekta „Eiropas bērni dzied un 
dejo” ietvaros, kurā bija iesaistīju-
šies pedagogi no PII „Pienenīte”, 
lielkoncertu apmeklēja projekta 
partneri no Igaunijas, Slovēnijas, 
Bulgārijas un Turcijas. 

Inta Kalniņa, 
kultūras dzīves vadītāja
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2017./2018. mācību gads būs 
noslēdzies. Katru gadu mai-
ja beigās apkopojam Stopi-
ņu novada izglītības iestāžu 
skolēnu sasniegumus mācī-
bu olimpiādēs, konkursos un 
sporta sacensībās. Šogad ie-
gūto vietu un atzinību skaits 
priecē dažādās kategorijās un 
disciplīnās.

Stopiņu pamatskolas skolēni mā-
cību olimpiādēs individuāli iegu-
vuši četras 3. vietas un trīs atzi-
nības. 4. klašu ansamblis ieguvis 
3. vietu 9. Latvijas jauno izpildītā-
ju konkursā „Nāc sadziedāt 2018”, 
un vizuālās mākslas interešu izglī-
tības kolektīva darbs Vides objektu 
un mākslas darbu izstādē-konkur-
sā „Visa Dieva radībiņa saulītē lī-
gojās” ieguva 3. vietu.

Ulbrokas Mūzikas un māk-
slas skolas audzēkņu sasniegumi: 
35. Pērnavas starptautiskajā akor-
deonistu konkursā iegūta viena 
2.  vieta un Grand Prix; III Prā-
gas starptautiskajā akordeonistu 
konkursā – 2. vieta; III Vislatvijas 
akordeonistu izpildītāju konkur-
sā  – 1.  vieta; IV starptautiska-
jā konkursā „Kaunas Sonorum 
2017” – 2. vieta un 3. vieta; Latvi-
jas profesionālās ievirzes mākslas 
un dizaina izglītības program-
mu audzēkņu Valsts konkursā  – 
3. vieta un 2. vieta; Valsts kon-
kursa vijoles spēlē 2. kārtā sa-
ņemta atzinība; IV Mazais Augusta 
Dombrovska konkurss – atzinība; 

XXIII Latvijas mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitamins-
trumentu izpildītāju konkursā  – 
1. vieta; I starptautiskajā akordeona 
mūzikas izpildītāju solistu un ko-
lektīvās muzicēšanas konkursā – 3. 
vieta (solists), atzinība (solists) un 
3. vieta (kolektīvs); starptautiska-
jā pūšaminstrumentu spēles jau-
no izpildītāju konkursā „Naujene 
WIND 2018” – divi Grand Prix; III 
sitaminstrumentu spēles ansambļu 
konkursā „Amber Percussion” – 
2. vieta; jauno vijolnieku, altistu un 
čellistu konkursā „Baltijas valstīm – 
100” – atzinība; Kārļa Ferdinanda 
Amendas starptautiskajā mūzikas 
skolu stīgu instrumentu individuālo 
izpildītāju un ansambļu konkursā – 
3. vieta individuāli; XXVI Vispārējo 
latviešu dziesmu svētku koklētāju 
ansambļu skatē – divas 1. vietas; 
XVI starptautiskajā akordeonistu 
solistu konkursā „Naujene 2018” – 
divas 2. vietas; Kārļa Štrāla XIX 
starptautiskajā konkursā „Jaunais 
� autists” – 3. vieta; III komponista 
Alvila Altmaņa dziesmu konkursā 
„Ulbrokas vālodzīte” – divas atzi-
nības un viena 3. vieta; IV Zie-
meļvidzemes pūšaminstrumentu 
spēles audzēkņu konkursā – divas 
1. vietas; II Algirda Ločeļa starp-
tautiskajā akordeonistu konkur-
sā – 2. vieta un 1. vieta; „Jūgend-
stila augu un skulpturālie motīvi 
Rīgas arhitektūrā” – divas atzinības; 
II mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu flautas spēles konkursā  – 
1. vieta.

Ulbrokas vidusskolas skolē-
nu sasniegumi: Valsts bioloģijas 
40. olimpiādes 2. posms – 1. vie-
ta; Valsts bioloģijas 40. olimpiā-
des 3.  posms (valstī)  – 1.  vieta; 
Pierīgas novadu apvienības an-
gļu valodas olimpiāde – 1. vieta; 
angļu valodas valsts olimpiādes 
3. posms, 1. kārta, 10.–12. klase – 
atzinība; Pierīgas novadu apvienī-
bas latviešu valodas un literatūras 
8.–9. klašu olimpiāde  – 2. vieta 
un atzinība; Valsts latviešu valo-
das un literatūras 44. olimpiādes 
2. posms – 2. vieta; Valsts ekono-
mikas 19. olimpiādes 2. posms – 
2. vieta; Pierīgas novadu apvie-
nības matemātikas 9.–12.  klašu 
olimpiāde – trīs atzinības; Valsts 
ķīmijas 59. olimpiādes 2. posms – 
divas 2. vietas un atzinība; Valsts 
10.–12. klašu ģeogrā� jas 35. olim-
piādes 2. posms – 1. vieta; Pierīgas 
novadu apvienības matemātikas 
5.–8. klašu olimpiāde – trīs atzi-
nības; Pierīgas novadu apvienības 
vācu valodas 8. klašu olimpiāde – 
1. vieta; Pierīgas novadu apvienī-
bas koka un metāla tehnoloģiju 
alternatīvā olimpiāde  – viena 
2. vieta un trīs 3. vietas; Pierīgas 
novadu apvienības tekstila teh-
noloģijāss – 3. vieta un 2. vieta; 
Pierīgas novadu apvienības vācu 
valodas alternatīvā olimpiāde 
„Izteiksmīgā runa” 7.  klasēm  – 
2 vieta; Pierīgas novadu apvienības 
bioloģijas alternatīvās 7.–8. klašu 
k omandu olimpiāde „Lapsiņas” – 
1. vieta; Pierīgas novadu apvienī-

bas alternatīvā sākumskolas kom-
binētā olimpiāde  – 1. vieta un 
atzinība; Pierīgas novadu apvie-
nības vizuālās mākslas alternatīvā 
olimpiāde „Mazais mākslinieks” 
1.–3. klasei – divas 3. vietas un 2. 
vieta; Pierīgas novadu apvienības 
krievu valodas alternatīvā olimpiā-
de „Izteiksmīgā runa” 7. klasēm – 
1. vieta un divas 3. vietas; Pierīgas 
novadu apvienības krievu valodas 
alternatīvā olimpiāde 8. klasēm – 
1. vieta; Pierīgas novadu ap-
vienības sākumskolas alter-
natīvā olimpiāde „Prāta ban-
ka” komandām  – atzinība; 
Pierīgas novadu apvienības koru 
skate 5.–12.  klašu koriem  – 
1. pakāpe; Vidzemes novadu 
koru skate 5.–12. klašu koriem – 
1.  pakāpe; Pierīgas novadu ap-
vienības rudens kross koman-
dām  – 3. vieta, divas 1. vietas 
un 3.  vieta individuāli; „Drošie 
un veiklie”, Pierīgas novadu avie-
nības sacensības komandām  – 
3. vieta; Pierīgas novadu apvie-
nības sacensības Vieglatlētikas 
trīscīņā, C grupa komandām  – 
3. vieta, 1. vieta individuāli; Pierī-
gas novadu apvienības sacensības 
vieglatlētikas trīscīņā, D grupa – 
1. vieta individuāli, 2. vieta kop-
vērtējumā; Pierīgas novadu ap-
vienības pavasara krosa stafetes – 
2. vieta kopvērtējumā; Pierī-
gas skolu un kultūras iestā-
žu tautas deju kolektīvu skatē: 
1. pakāpe  – 1. klašu grupa; 
1. pakāpe  – 1.–2.  klašu gru-

pa; 1. pakāpe  – 2.–3.  kla-
šu grupa; 1. pakāpe  – 3.–
4. klašu grupa; 1. pakāpe  – 4.–
5. klašu grupa; 1. pakāpe  – 5.–
7. klašu grupa; augstākā pakāpe – 
8.–12. klašu grupa; Latvijas izglī-
tības iestāžu skolēnu skatuves ru-
nas konkurss Pierīgā - 1. vieta un 
2. vieta; Latvijas izglītības iestāžu 
skolēnu skatuves runas konkurss 
valstī – 1. vieta; Pierīgas novadu 
skolu sporta spēles peldēšanā, 
A vecuma grupa – 1. vieta; Pie-
rīgas novadu skolu sporta spēles 
peldēšanā, C vecuma grupa – di-
vas 3. vieta; Pierīgas novadu skolu 
sporta spēles peldēšanā A vecuma 
grupā jauniešiem brīvajā stilā  – 
2. vieta un divas 1. vietas; Pierī-
gas novadu skolu sporta spēles 
peldēšanā C vecuma grupā brīva-
jā stilā – 3. vieta; Pierīgas nova-
du skolu sporta spēles peldēšanā 
C vecuma grupā stafetē 4x50m – 
trīs 3. vietas; Pierīgas novadu 
apvienības vizuālās mākslas al-
ternatīvās olimpiāde „Māksli-
nieks” 4.–9.  klasēm  – atzinī-
ba; Rīgas pilsētas vācu valodas 
48. olimpiāde – 2 vieta; matemā-
tikas konkurss „Ķengurs 2018” – 
trīs atzinības; Pierīgas novadu 
apvienības matemātikas 5.–8. kla-
šu olimpiāde – 3. vieta; Pierīgas 
novadu apvienības angļu valodas 
8. klašu olimpiāde – atzinība.

Informāciju apkopoja 
Inese Skrastiņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Stopiņu novada skolēniem augsti sasniegumi konkursos, 
mācību olimpiādēs un sporta sacensībās

1. jūnijā visā pasaulē un arī Lat-
vijā tiek svinēta Starptautiskā 
Bērnu aizsardzības diena. Gadu 
gaitā Stopiņu novadā Bērnu 
dienas pasākums ir ieguvis ļoti 
daudzveidīgas aprises. Katru 
gadu tiek meklēta jauna tēma, 
kas vienotu dienas centros no-
tiekošās radošās darbnīcas un 
citas aktivitātes.

Tā kā šogad svinēsim mūsu pasakai-
ni skaistā Līgo parka 30. gadskārtu, 
vēlējāmies uzdāvināt bērniem īpašu 
pārsteigumu – pasakaini skaistu iz-
rādi mūsu skaistajā parkā. Bet, ja jau 
pasakaini skaistu, tad jāaicina talkā 
pasaku tēli! Šogad pie mums viesojās 
jautrie un krāsainie trollīši, kurus 
savulaik iepazinām slavenajā „Dre-
amWorks” animācijas � lmā, bet kas 
pie mums viesojās muzikālas radošās 
apvienības „Pasaku nams” veidotas 
rotaļizrādes žanrā. 

Un tā  – ko gan bērni uzzināja 
muzikālajā rotaļizrādē „Troļļu ie-
spējamā misija Pasaku mežā”? Reiz, 
sensenos laikos, kādā laimīgā mežā, 
kurā auga laimīgi koki, dzīvoja lai-
mīgākās radībiņas pasaulē  – tie 
bija troļļi. Par visu visvairāk vi-

Bērnu svētki, kad Stopiņu novadā draiskojās krāsainie troļļi

ņiem šajā pasaulē patika dziedāt, 
dejot un apskauties. Troļļi priecājās 
par gadalaiku nomainīšanos – par 
sniegu ziemā, par siltajiem saules 
stariem vasarā, par pavasara paliem 
un rudens sārtajām krāsām. Bet te 
kādu dienu gadalaiki pazuda. Troļļi 
saprata – ja neatradīs gadalaikus, 
tad nepiedzīvos gadalaiku burvību. 

Gadalaikus meklēja un visbeidzot 
laimīgi atrada trollītis Zars, troļļu 
meitene Popija, negantā bergena 
Šefa un labsirdīgais Burvis. 

Izrādes laikā trollīši iesaistīja bēr-
nus interaktīvās spēlēs un radošos 
uzdevumos, kas ļāva mazajiem ska-
tītājiem izkustēties un sajust Pasa-
ku meža burvību vēl tuvāk. Bērnus 

priecēja ne vien interesantā 
izrāde un troļļu tēli, bet arī 
dažādi izrādes specefekti  – 
dūmi, burbuļi, plaukstoša 
puķu vītne un izgaismoti 
fantāzijas ziedi. 

Trollīšu dzīves moto – 
košo krāsu mīlestība – šogad 
bija Bērnu svētku galvenais caurviju 

motīvs. Sirsnīgs paldies visiem Sto-
piņu novada dienas centriem, kuri 
bija izdomājuši daudzveidīgas un 
ļoti interesantas nodarbes dažāda 
vecuma bērniem. Krāsaino trollī-
šu cepures kļuva tik populāras, ka 
to izgatavošana turpinājās arī Līgo 
parkā. 

Troļļu stāsta ideja ir ļoti vienkār-
ša  – dziesmas un dejas spēj pār-
vērst ikvienu (pat negantos 

bergenus), dziesmas 
un dejas spēj darīt cil-
vēkus laimīgus. Un, tā 

kā šī vasara solās 
būt īpaši bagāta ar 
dziesmām un de-

jām gan mazajiem, 
gan lielajiem novada 
iedzīvotājiem, jācer, 

ka šovasar ikkatrs no 
mums jutīsies laimīgs 
un iepriecināts un vai-
rāk domās par gaišo un 

pozitīvo, kas mums pieder 
un ar ko mēs lepojamies. 

Lai mums izdodas katri 
svētki mūsu skaistajā 
Līgo parkā! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 
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27. aprīlī Ulbrokas vidusskolā 
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros 9–12. klašu 
izglītojamajiem tika organizē-
ta nodarbība „Kļūt vai nekļūt, 
kā pareizi jāizlemj?” karjeras 
konsultantes un personīgās 
izaugsmes treneres Jolantas 
Priedes vadībā.

Nodarbība tika organizēta ar mēr-
ķi izglītojamajiem sniegt zināšanas 
par nepieciešamākajām prasmēm 
un spējām, kuras ir un būs saisto-

šas darba devējiem. Lai veiksmī-
gi sasniegtu nodarbībai izvirzīto 
mērķi, izglītojamie nodarbības 
gaitā aktīvas diskusijas veidā tika 
iepazīstināti ar tām prasmēm un 
spējām, kuras ir saistošas darba 
devējiem, un katram tika dota 
iespēja izvērtēt savas prasmes un 
spējas, kā arī J.  Priedes vadībā 
izveidot individuālu prasmju at-
tīstīšanas plānu.

Tāpat tika sniegts ieskats par 
dažādu ārpusstundu aktivitāšu 
nozīmi personības attīstīšanā, par 
uzņēmējspējas un citām prasmēm/
īpašībām, kuras sekmēs veiksmīgu 

karjeras attīstību, par grūtībām, to 
risināšanas iespējām. Vienlaikus 
J. Priede dalījās personīgajā pie-
redzē par darba intervijas atlases 
procesu, uzsverot katra paša iespē-
jas noteikt ieņemamo amatu un 
vēlamo darba samaksas apjomu.

Analizējot izglītojamo paustos 
viedokļus pēc apmeklētās nodar-
bības, secināts, ka šāda veida no-
darbības motivē mācīties, izvirzīt 
un sasniegt mērķus, kā arī rosina 
analizēt katra paša spējas un iespē-
jas veiksmīgas karjeras vadīšanai.

PKK Irina Kalniņa

Ulbrokas vidusskolā viesojas karjeras konsultante 
un personīgās izaugsmes trenere Jolanta Priede 

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks no 2018. gada 25. maija līdz 
25. jūnijam.

Projektu īstenošanas termiņš: 
ja tiek veikta būvniecība, teritorijas 
labiekārtošana, projekta īstenošanas 
termiņš – divi gadi kopš Lauku at-
balsta dienesta lēmuma par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu; pārējiem 
projektiem projektu īstenošanas 
termiņš ir viens gads kopš Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu.

Projektu iesniegšana:
projektu iesniegums papīra formā 
divos eksemplāros un tā elektroniskā 
kopija jāiesniedz biedrības „Stopiņu 
Salaspils partnerība” birojā Institūta 

ielā 1c, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
Projekta iesniegumu elektroniski 

var iesniegt Lauku atbalsta dienes-
ta elektroniskās pieteikšanās sistē-
mā eps.lad.gov.lv/login vai elektro-
niska dokumenta veidā saskaņā ar 
Elektronisko dokumentu likumu, 
nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta 
e-pastu lad@lad.gov.lv.

Ar biedrības „Stopiņu Salaspils 
partnerība” sabiedrības virzīto vietējās 
attīstības stratēģiju 2015.–2020. gada 
plānošanas periodam var iepazīties 
biedrības „Stopiņu Salaspils partnerī-
ba” mājaslapā www.stopini-salaspils.lv 
un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv.

Kontaktinformācija:
Agnese Bērziņa, 

tālr.: 29361190; 
e-pasts:  agnese.projekti@gmail.com.

Atbalsta konkurss uzņēmējiem

Projekta mērķis
Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas Atbalsta apmērs, EUR

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

32 782,06

Mazdārziņu lietotājiem Stopiņu novada pašvaldībā 
Stopiņu novada pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību 
sekot līdzi noslēgtajiem zemes nomas līgumu termiņiem!

Ja zemes nomas līguma termiņš ir beidzies, Stopiņu novada pašvaldībā 
jāiesniedz iesniegums par zemes nomas līguma pagarināšanu. Gadījumā, 
ja līgums netiek pagarināts vai zemes nomas līgums nav noslēgts vispār, 
mazdārziņš var tikt nodots nomā citai personai vai izmantots pašvaldības 
citām vajadzībām.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Stopiņu novada domes 
Būvvaldes zemes ierīkotāju Noru Puķīti-Babāni 
(tālr. – 67910546; mob. tālr. – 20170876). 

Informācija

No 2018. gada 1. jūnija iedzīvo-
tāji varēs izmantot abonementa 
biļeti, braucot kādā no astoņiem 
SIA „Galss Buss” apkalpotajiem 
maršrutiem vai to posmiem 
virzienā no Rīgas uz Salaspili, 
Cekuli, Sauriešiem, Ropažiem 
un citām apdzīvotām vietām 
galvaspilsētas tuvumā. Tādējādi 
pasažieriem brauciens izmak-
sās lētāk un pakalpojumu varēs 
izmantot ērtāk, jo nevajadzēs 
katru reizi pirkt biļeti, maksājot 
skaidrā naudā. 

Abonementa biļetes pakalpojums ie-
dzīvotājiem būs pieejams, izmantojot 
elektronisku abonementa karti, kuras 
cena būs divi eiro. Pasažieri varēs ie-
gādāties šādas abonementa biļetes: 10 
braucieniem, saņemot atlaidi 10 % 
apmērā; 20 braucieniem, saņemot at-
laidi 15 % apmērā; 40 braucieniem, 
saņemot atlaidi 20 % apmērā. Attie-
cīgo biļeti varēs izmantot 30 dienu 
laikā kopš tās iegādes brīža.

Abonementa biļetes pieejamas 
šādos maršrutos: Nr. 5530 (Rīga–
Tec-2–Saurieši–Jauncekule–Cekule); 
Nr. 5777 (Rīga–DS „Getliņi”–Salas-
pils); Nr. 5836 (Rīga–Saurieši–Salas-
pils); Nr. 6827 (Rīga–Saurieši–Upesle-
jas); Nr.  6829 (Rīga–Ropaži); 
Nr.  6830 (Rīga–Juglas iecirknis); 
Nr. 6831 (Rīga–Kākciems); Nr. 6835 
(Rīga–Upeslejas–Saurieši). 

Elektroniskās abonementa kar-
tes var iegādāties Rīgā, Akadēmijas 
laukumā 1 (Zinātņu akadēmijas 
ēkā), 101. kabinetā pirmdienās no 
plkst.15.00 līdz 19.00, trešdienās no 
plkst.10.00 līdz 14.00 un ceturtdie-
nās no plkst.14.00 līdz 18.00. Iedzī-
votājiem būs iespēja arī vienoties 
par citu abonementa biļetes iegādes 
laiku, zvanot pa tālruni 67226006 
vai rakstot uz e-pasta adresi info@
galssbuss.lv. 

Par valsts 
SIA „Autotransporta direkcija”
„Autotransporta direkcija” ir vie-

notas valsts politikas realizētāja 
starptautisko pārvadājumu jomā, 
autotransporta komercpārvadājumu 
uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī 
sabiedriskā transporta plānošanā. 
Regulāri veicot sabiedriskā trans-
porta � nanšu analīzi un auditu, tā 
nodrošina vienotu, nepārtrauktu un 
pieejamu sabiedriskā transporta sis-
tēmu visā valstī. „Autotransporta di-
rekcijas” uzdevums ir īstenot virkni 
pasākumu kompleksu, lai Latvijas 
autopārvadātājiem tiktu nodrošināta 
likumīga iespēja veikt pārvadājumus 
Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai:
Zane Plone,
VSIA „Autotransporta direkcija” 
sabiedrisko attiecību vadītāja.
• (tālr.: + 371 67686485; 
• + 371 28627003; 
• e-pasts: zane.plone@atd.lv; 
• twitter.com/ATD_LV; 
• facebook.com/

AutotransportaDirekcija). 

No 1. jūnija abonementa biļetes – 
arī SIA „Galss Buss” apkalpotajos maršrutos 
Salaspils, Ropažu un Sauriešu virzienā

Vālodzēs notiek 
Kalnozolu ielas pārbūve.

Maijā uzsākta Kalnozolu ielas 
pārbūve Vālodzēs. Ielai tiks 
izbūvēts asfalta segums un 
lietusūdens kanalizācija. Dar-
bus veic SIA „V SERVICE”, lī-
guma summa – 76 749,42 EUR 
bez PVN.

Paziņojums

Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība” izsludina atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās 
attīstības stratēģijas ieviešanai.

Informē pašvaldības policija

• Maijā Stopiņu novada Pašvaldības policijas darbinieki 
reaģēja uz 190 notikumiem. 

• Sastādīti 35 administratīvā pārkāpuma protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neie-

vērošanu sastādīti 3 administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.
• Izskatīti 7 � zisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 10 personas alkohola 

reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
• Aizturēta un nodota Valsts policijai 1 meklēšanā esoša persona.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada Pašvaldības policijas materiālus

Maijā Stopiņu novada Pašvaldības policijas darbinieki 

2018. gada janvārī stājās spēkā 
jaunā Nacionālo bruņoto spē-
ku un Zemessardzes struktūra, 
kurā tagad ir četras reģionāli 
izvietotas Zemessardzes brigā-
des. Galvaspilsētā atrodas Ze-
messardzes 1. Rīgas brigāde, 
un pa vienai brigādei - Kurzemē, 
Latgalē un Vidzemē. 

1. Rīgas brigādes sastāvā ir Studentu 
kājnieku bataljons, 17. kaujas atbalsta 
bataljons, 19. kaujas nodrošinājuma 
bataljons, kā arī divi jauni bataljo-
ni – Rīgā (13.kājnieku bataljons) un 
Bauskā (53.kājnieku bataljons). 

Zemessardzes 1. Rīgas brigāde 
aicina STOPIŅU NOVADA iedzī-
votājus kļūt par zemessargiem savai 
dzīvesvietai vistuvākajā – 19. kaujas 

nodrošinājuma bataljonā, lai krīzes 
vai kara gadījumā aizstāvētu savas 
ģimenes locekļus un tuviniekus, savas 
mājas un visu savu novadu.

Dienests Zemessardzē katram 
zemessargam dod iespēju pilnvei-
dot sevi, uzlabot � zisko sagatavotī-
bu, aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo 
laiku, iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt 
domubiedrus un dibināt noderīgus 
sadarbības kontaktus ar citiem ze-
messargiem. Zemessargi piedalās 
mācībās ne tikai Latvijā, bet arī var 
doties ārvalstu komandējumos, kur 
mācās un trenējas kopā ar sabiedroto 
valstu karavīriem un zemessargiem. 

Dienesta laikā zemessargs par 
valsts līdzekļiem apgūst dažādas mi-
litārās specialitātes.  Zemessargi arī 
apgūst kaujas iemaņas, topogrā� ju 

Zemessardzes 1. Rīgas brigāde 
aicina iestāties 
savai mājai tuvākajā bataljonā

un orientēšanos, ieroču mācību utt. 
Par dienesta pienākumu izpildi un 
dalību mācībās katrs zemessargs sa-
ņem kompensāciju – 36 eiro dienā. 

Tā kā dienests Zemessardzē un 
aizsardzības vajadzības ir ļoti daudz-
veidīgas, katra zemessarga civilā iz-
glītība un profesionālā pieredze ir 
noderīga dažādu uzdevumu veikša-
nai. Tāpēc iestāties Zemessardzē tiek 
aicināti jebkuru profesiju pārstāvji.

Zemessardzē uzņem 18–55 gadus 
vecus Latvijas Republikas pilsoņus 
bez sodāmības vai apsūdzībām par 
nozieguma izdarīšanu. Uz kandidā-
tiem attiecas vairāki citi ierobežojumi, 
ar kuriem var iepazīties Zemessardzes 
mājas lapā: www.zs.mil. Vairāk in-
formācijas par Zemessardzes 1.Rīgas 
brigādi: www.zs.mil.lv > ZS vienības > 
Zemessardzes 1.Rīgas brigāde.

Lai iestātos Zemessardzes 1. Rīgas 
brigādē, zvaniet vai sūtiet īsziņu uz 
tālruni 25451299, rakstiet uz e-pastu: 
stbn@mil.lv. 



Šī gada maijā Stopiņu novada 
delegācija devās uz Slovākijas 
pilsētu Levici, lai piedalītos pro-
jektā „Kopā mēs esam Eiropas 
Savienība”. Brauciens notika 
Eiropas Savienības program-
mas „Sadraudzības pilsētas” 
ietvaros, ko ar ceļa naudu līdzfi -
nansēja Stopiņu pašvaldība.

Deviņu cilvēku grupā bija projektu 
vadītāja Ilze Kļaviņa, novada po-
litiski represēto biedrības vadītāja 
Māra Zebauere, novada pensionā-
ru biedrības vadītāja Marga Tropa, 
Jauniešu padomes pārstāvji Katrīne 
Kokle, Aleksandrs Kapanskis un 
Kristians Mikus Sprikuts un dienas 
centru darbinieki Anda Višķere, Iveta 
Plūmīte un Māris Luste.

Stopiņu novads bija viens no 
septiņām pašvaldībām, kas satikās 
Levicē. Trīs dienu pasākumā pieda-
lījās delegācijas no Polijas pilsētiņas 
Ļubovices, Ungārijas pilsētas Erdas, 
Lietuvas pilsētas Kretingas, bet no 
Čehijas bija grupas no Boskovices 
un Namestas na Hane. 

Projektā iesaistītie kopumā gan-
drīz 300 cilvēki darbojās tematiskās 
grupās. Galvenās tēmas bija veltītas 
iedzīvotāju savstarpējai iepazīšanai. 
Pasākumi bija organizēti tā, lai radītu 
iespēju iepazīt citu valstu pieredzi 
un salīdzināt to, kas katrā pašval-
dībā ir nozīmīgs, kas  – veiksmīgi 
noorganizēts.

Pirmās dienas atklāšanas uzrunas 
un koncertu papildināja prezentācijas 
par dalībvalstu pašvaldībām. Nāka-
majās dienās tika risinātas tēmas 
par aktīvo senioru pasākumiem, par 
pašvaldību atbalstu biedrībām, par 
jauniešu iekļaušanos ikdienas darbos 
un attīstības projektos. Seminārā, kas 
bija veltīts jauniem, aktīviem cilvē-
kiem no partnervalstīm, jaunieši uz-
zināja par citu valstu organizācijām 
un sadarbību ar pašvaldību lēmumu 
pieņēmējiem. Programmā bija ie-
kļauts pasākums, kurā īpaša uzma-
nība bija veltīta Levices pilsētas Gada 
Goda pilsoņiem, novērtējot viņu 
nozīmīgo ieguldījumu, pasniedzot 
balvas un muzikālus apsveikumus. 

Partnervalstu seniori tikās ar vie-
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Stopiņu novada delegācija viesojas Slovākijas pilsētā Levicē

tējiem iedzīvotājiem Senioru dienas 
centrā saviesīgā pasākumā. Skanēja 
stāsti, dziesmas, smiekli un čalas. 
Marga Tropa novērtē: „Patīkami 
pārsteidza, ka viņi ļoti domā par 
emocionāli atvērtu gaisotni, kur 
visiem justies labi.” Māra Zebauere: 
„Spilgtu iespaidu radīja pirmās die-

nas sagaidīšanas moments, kad tūlīt 
pie autobusa mūs sagaidīja pilsētas 
mērs, kurš sirsnīgi sasveicinājās un 
pateicās par ierašanos.”

Latvijas delegācija iepazinās ar 
Levices pilsētas ievērojamākajām 
vietām, vēsturi un apkārtni. Anda 
Višķere: „Redzams, ka slovāki lepo-

„Es grāmatas lasu šodien,
rīt grāmatas lasīsim mēs!” 

Sauriešu bibliotēka jau piecus 
gadus vedina savus lasītājus 
piedalīties aizraujošā ceļojumā 
grāmatu pasaulē – Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas lasītveici-
nāšanas programmā „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija”. 

Lielie un mazie žūrijas dalībnieki ne 
tikai izlasa visas savai vecuma grupai 
piedāvātās kolekcijas grāmatas, ko 
izvēlējušies pieredzējuši un profe-
sionāli bērnu un jauniešu literatūras 
eksperti, bet arī mācās kļūt par ek-
spertiem – domāt un izvērtēt izlasī-
to, jo, kā jau ikvienā žūrijā, ir jādod 
un jāpamato savs vērtējums. Žūrijas 
eksperti, ceļojot grāmatu pasaulē un 
iepazīstot lasīšanas prieku, ne tikai 
satiek jaunus varoņus, piedalās viņu 
piedzīvojumos un pārdzīvojumos, 
bet arī iegulda darbu, vēlāk internetā 
aizpildot grāmatu vērtēšanas anketas, 
kurās jāatzīmē trīs savas vismīļākās, 
interesantākās vai aizraujošākās at-
tiecīgā gada kolekcijas grāmatas. 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 
programma tiek īstenota visā Latvijā, 
tāpēc ikkatra žūrijas eksperta vērtē-
jums dod iespēju Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras centram 
izveidot kolekcijas grāmatu Latvijas 
kopvērtējumu. 

Stopiņu novadā Sauriešu biblio-
tēkas rosinātie kopīgie Salasīšanās 
svētki šogad notiek jau ceturto 
gadu. Tas ir atskats uz žūrijas pa-
veikto gada garumā un arī patei-
cība žūrijas ekspertiem par viņu 
darbīgo enerģiju un rosmi. Svētku 
dalībniekus – Sauriešu bibliotēkas 
lielos un mazos lasītājus un bērnus 
no novada skolām un domes pār-

stāvjus, kā arī viesmāksliniekus – 
laipni uzņēma Stopiņu pamatskolas 
pirmsskolas izglītības iestāde savā 
mājīgajā zālē. 

Sauriešu bibliotēkas vadītāja, stās-
tot par 2017. gada kolekcijas grāma-
tu vērtējumu, salīdzināja rezultātus 
valsts mērogā ar Stopiņu novada 
Sauriešu bibliotēkas un Upesleju 
internātpamatskolas žūrijas prasī-
go ekspertu novērtējumu. Liecinot 
par mūsu novada lasītāju vēlmi un 
spēju spriest un domāt pašiem, tas 
bieži atšķīrās no kopējā viedokļa. 
Pasākuma dalībnieki ar interesi tvē-
ra informāciju un žūrijas ekspertu 
ieteikumus par grāmatām, radot 
pārliecību, ka tiks lasīti arī citi šīs 
kolekcijas izdevumi. 

Īpaši priecē mūsu jauno lasītāju 
aktivitāte, iesaistoties lasīšanas mara-
tonā, jo bija jāizlasa sešas grāmatas. 
Savukārt vecāku žūrijas dalībnieki 
ar aizrautību lasīja un vērtēja ne ti-
kai savas, bet arī bērniem un pusau-
džiem piedāvātās grāmatas. Ikviens 
žūrijas dalībnieks, kurš tika galā šo 
svarīgo uzdevumu, saņēma biblio-
tēkas pateicību par ieguldīto darbu. 
Paldies visiem žūrijas ekspertiem!

Svētku noskaņu emocionāli pa-
pildināja dzejnieces Ineses Toras 
un mūziķes Ineses Neretas literāri 
muzikālais priekšnesums. Inese Tora 
dzīvo Jaungulbenē un ilgus gadus 
strādā Jaungulbenes pirmsskolas 
izglītības iestādē par skolotāju, vi-
ņai iznākuši vairāki dzejas krājumi, 
visjaunākais  – gluži nesen. Inese 
Nereta raksta mūziku dziesmām, 
bieži dziesmu tekstiem izmantojot 
tieši Ineses Toras dzeju, un arī pati 
izpilda savas kompozīcijas, 

Ineses Toras romantiski harmo-
niskās dzejas lasījumus spilgtināja 

Ineses Neretas savdabīgās un at-
raktīvās balss skanējums, izpildot 
dziesmas ar dzejnieces tekstiem – 
„Mīlestības eņģelis”, „Skolas valsis” 
un citas. Mīļš paldies māksliniecēm 
par saviļņojošiem brīžiem!

Gardais svētku kliņģeris, kas vi-
siem ļoti labi garšoja, šoreiz sim-
bolizēja piecu gadu jubileju, kopš 
Sauriešu bibliotēka piedalās lasīt-
veicināšanas programmā.

Prieks par kuplo pasākuma da-
lībnieku skaitu! Ļoti lepojamies 
ar mūsu pašvaldības atbalstu vi-
sām bibliotēkas aktivitātēm. Īpaša 
pateicība  – Stopiņu pamatskolas 
direktorei Valērijai Mikutei un 
bērnudārza kolektīvam par iespē-
ju izmantot mājīgās un gaumīgi 
dekorētās telpas. Paldies Upesleju 
internātpamatskolas žūrijas ekspertu 
komandai un bibliotekārei Guntai 
Bruģētājai, Stopiņu pamatskolas au-
dzēkņiem un skolotājai Valentīnai 
Greiškānei par atsaucību un allaž 
atsaucīgajām kolēģēm no Ulbrokas 
bibliotēkas! Sauriešu bibliotēka pa-
teicas saviem lasītājiem un visiem 
atbalstītājiem par aktivitāti, atbalstu 
un iesaistīšanos.

Atbildot uz jau bibliotēkā izskanē-
jušo bērnu jautājumu par nākamo 
žūriju, sakām, ka Sauriešu biblio-
tēka arī turpmāk piedalīsies šajā 
programmā un aicinās visus jaunā 
lasīšanas piedzīvojumā, un tam var 
pievienoties arī tie bērni un pieau-
gušie, kuri vēl domā to darīt. Lasīt 
taču ir tik forši! 

Pasākuma fotogalerija: stopini.lv/
lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galeri-
jas/iv-stopinu-novada-salasisanas-
svetki.

Aija Sausiņa,
 Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre

Ceturtie Salasīšanās svētki Stopiņu novadā

jas ar savu 860 gadus seno pilsētu, 
savām atomelektrostacijām, savu 
kultūru.” Projekta dalībniekus prie-
cēja trijās dienās notiekošie pilsētas 
svētki, kas kuplināja kopīgo prog-
rammu. Katrīne Kokle: „Veiksmīgi, 
ka vietējie svētki un projektu pasā-
kumi bija sasaistīti.” 

Neraugoties uz lielo cilvēku skaitu 
un tulkojumu trijās valodās, prog-
ramma noritēja bez sarežģījumiem. 
Anda Višķere: „Visu daudzveidīgo 
pasākumu organizācija bija augstā lī-
menī.” Māris Luste atzīst, ka projekta 
komandā valdīja pozitīva atmosfēra. 

Daudz kas no trijās dienās re-
dzētā un dzirdētā bija salīdzināms, 
tas tuvināja dažādu tautību cilvēkus 
citu citam un stiprināja priekšstatu 
par draudzīgu un humānu vērtību 
nozīmi.

Ilze Kļaviņa,
projektu vadītāja

Maijs ir mēnesis, kad bērni 
pēc garās ziemas un lietaina, 
vēsa pavasara tver ik mirkli, 
lai spēlētos dabā, tomēr vēl 
pavisam mazliet ir jāapgūst arī 
zinības. Stopiņu pamatskolas 
„Zīļuki” un „Taurenīši” mācību 
gada laikā aktīvi piedalījušies 
un darbojušies Sauriešu bib-
liotēkā viņiem sagatavotajās 
aktivitātēs. 

Šogad īpašu paldies sakām vecā-
kiem, kuri atbalstīja mūsu akti-
vitātes ar savu klātbūtni „Pasaku 
pēcpusdienā”. Kopīgi apguvām 
praktiski, kā nosūtīt vēstuli bez 
datora un interneta – paša rakstī-
tu sveicienu, kas ielikts aploksnē 
ar pastmarku. Tas bija kā liels pie-
dzīvojums.

Noslēdzot mācību gada aktivitā-
tes, bibliotekāre ar bērniem tikās 
jau tradicionālajā pasākumā ārā 

kopā ar abām sagatavošanas gru-
pām. Šogad talkā mums nāca arī 
brīvprātīgā darba veicējs no Itāli-
jas Matia (Mattia). Saulains maija 
rīts tika piepildīts ar aktivitātēm 
pirmsskolas rotaļu laukumiņā, kur 
norisinājās stafete ar norāžu atraša-
nu un uzdevumu pildīšanu, ko pa-
vadīja neliels sacensību gars – kura 
grupa būs pirmā, kas basketbola 
grozā iemetīs desmit rezultatīvas 
bumbas? Noslēguma uzdevums – 
kopīga rotaļa, un tad jau arī balvas 
atrašana. Balvā katra grupa saņēma 
fotokolāžu ar fotogrā� jām no „lielā 
ceļojuma” uz Cekules pasta nodaļu. 
Pasākuma noslēgumā audzinātājas 
bija sarūpējušas „pikniku”, lai bērni 
atgūtu spēkus pēc spraigās stafetes.

Vēlu skaistu, piedzīvojumiem 
bagātu vasaru, un  – uz tikšanos 
rudenī!

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

„Zīļuku” un „Taurenīšu” 
pavasara stafete
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29. maijā Ulbrokā norisinājās 
Drošības diena, kuras laikā 
visiem apmeklētājiem bija 
iespēja iepazīties ar glāb-
šanas un drošības dienestu 
darbu un uzzināt par dienestu 
Zemessardzē.

Valsts policiju pārstāvēja policis-
tu vienība ar speciālo transportlī-
dzekli un divi kinologi ar suņiem. 
Policisti visus iepazīstināja ar po-
licijas darbinieku ikdienu, īpašu 
interesi raisīja speciālā transport-
līdzekļa iespējas un aprīkojums, kā 
arī dažādi tehniskie aizturēšanas 
palīglīdzekļi.

Kinologi ar suņiem sniedza di-
vus paraugdemonstrējumus, pa-
rādot, kā suns kopā ar kinologu 
meklē dažādas neatļautas vielas 
un kā ar suņa palīdzību notiek 
noziedznieka aizturēšana.

Daudziem bija interesanti ie-
tērpties glābēja formastērpā un 
turēt rokās ugunsgrēka dzēšanas 
šļūteni, uzvilkt ugunsdzēsēja ķi-
veri. To visu varēja izmēģināt, ie-
pazīstot Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta darbu.

Zemessardzi pārstāvēja mūsu 
novadā dislocētā Zemessardzes 

19. nodrošinājuma bataljona vīri, 
demonstrējot speciālo tehniku un 
ieročus. Tiem drosmīgajiem, kas 
šajā dienā uzrakstīja iesniegumu 
par iestāšanos Zemessardzē, bija 
iespēja pievienoties braucienā ar 
amfībiju pa Ulbrokas ezeru kopā 
ar klātesošo dienestu pārstāvjiem.

Stopiņu novada Pašvaldības 
policijas ekipāžas uz ielām mēs 
redzam katru dienu, bet šeit bija 
iespēja iepazīt tuvāk Pašvaldības 
policijas darbu, automašīnu un 
speciālos tehniskos līdzekļus.

Pasākums aizritēja ļoti spraigi, 
ar lielu apmeklētāju interesi, lai 
gan augstā gaisa temperatūra šajā 
dienā nežēloja ne pasākuma ap-
meklētājus, ne dalībniekus. 

Izsakām pateicību visiem pasā-
kuma dalībniekiem – Valsts polici-
jas Rīgas reģiona pārvaldei, Valsts 
policijas kinologiem, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienestam, 
Zemessardzes 19. bataljonam un 
Stopiņu novada Pašvaldības polici-
jai par atsaucību un aktīvo dalību 
Drošības dienā Ulbrokā!

Inese Skrastiņa,
Stopiņu novada domes sabied-

risko attiecību speciāliste 

Ulbrokā iepazināmies 
ar drošības dienestu darbu

17. maija vakarā Ulbrokas die-
nas centrā jauniešiem bija ie-
spēja, baudot saldējumu, brīvā 
gaisotnē satikt un aprunāties 
ar vienu no Latvijas labākajiem 
fl orbolistiem Aināru Juškēviču.

Ainārs lielākajai daļai Stopiņu no-
vada sportistu, īpaši, lielajiem un 
mazajiem florbola spēlētājiem un 
cienītājiem, ir labi pazīstams, jo jau 
18 gadus viņš novadā strādā par 
� orbola treneri.

Tieši darbu ar bērniem Ainārs 
pats min kā vienu no lielākajiem 
izaicinājumiem, jo katram ir vaja-

dzīga individuāla pieeja, un runa 
jau nav tikai par sportu. „Man pats 
svarīgākais ir, lai viņi kļūst par la-
biem cilvēkiem, protams, arī par 
labiem sportistiem, bet treniņi jau 
nav tikai sports – te bērni iemācās 
arī tādas pamatvērtības, kas pēc tam 
veido viņus kā personības. Es viņiem 
mācu, ka nevar kaut ko iesākt un tad 
vienkārši pamest gaisā, vajag cīnī-
ties. Vajag noteikt ne tikai lielos, bet 
arī mazos mērķus, lai būtu skaidra 
motivācija, un tad arī uz treniņiem 
varēs nākt ar prieku,” atklāj treneris.

Sarunas laikā � orbolists pastāstī-
ja arī par saviem sportista karjeras 

pirmsākumiem, dalījās ar lieliskajām 
sajūtām, izcīnot uzvaru un priecā-
joties „Arēnā” kopā ar vairākiem 
tūkstošiem skatītāju, kā arī atklāja, 
ka brīvo laiku, kurš gan reti esot 
nesaistīts ar florbolu, vislabprātāk 
aizpilda ar ceļošanu.

Arī turpmāk Stopiņu novada die-
nas centros plānots organizēt līdzīgas 
tikšanās ar Latvijā un novadā zinā-
miem un nozīmīgiem cilvēkiem, no 
kuriem jaunieši var gūt pieredzi un 
smelties iedvesmu.

Rakstu sagatavoja 
Stopiņu novada jaunatnes lietu 

speciāliste Rasa Feldmane 

Saldējums ar Aināru Juškēviču

Mācību gads Ulbrokas Mū-
zikas un mākslas skolas au-
dzēkņiem bijis bagāts ar da-
žādiem pasākumiem – notika 
konkursi, skates, festivāli, 
koncerti, izstādes un vēl daž-
nedažādi skaisti pasākumi.

Kopā piedalījāmies gandrīz 30 
dažādu līmeņu konkursos, kur 
piedalījās 41 audzēknis un laureā-
tu titulus saņēma 24 izglītojamie. 
Priecējām kultūras mīļotājus ar 17 
audzēkņu mākslas darbu izstādēm 
un 34 koncertiem. Apmeklējām 
6 brīnišķīgus profesionālu mūzi-
ķu koncertus un 6 profesionālu 
mākslinieku izstādes. Organizē-
jām 6 radošas pēcpusdienas, kur 
bērni apliecināja, ka jau tagad 
prot izmantot kompetencēs balstī-
tās zināšanas. Skolotāji un skolas 
darbinieki kopumā apmeklēja 75 
profesionālās kvali� kācijas piln-

veides kursus. Skola organizēja 
divus konkursus, kā arī divus pe-
dagogu profesionālās kvali� kācijas 
pilnveides kursus.

Mūsu skolu šogad absolvēja 
20 talantīgi jaunieši, kuriem jā-
prot likt lietā mūsu skolā iegūtās 
zināšanas. Mēs visi kopā mācījā-
mies cits no cita, iepazināmies, 
sadraudzējāmies, dusmojāmies, 
cienījām, daudz jauna atklājām 
gan cits par citu, gan, protams, 
paši par sevi. Reizēm atmetām 
visam ar roku, meklēdami vieg-
lākus ceļus, bet mācību gadu kopā 
esam beiguši ar mirdzošām acīm 
un lepni par paveikto.

Vasarā novēlu visiem atpūsties 
un izbaudīt krāšņos vasaras svēt-
kus – XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkus!

Vita Pinne, 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 

direktore

Pirms Umsiņa brīvdienām, 
statistika

12.  maijā notika saliedēša-
nās laivu brauciens pa Mazo 
Juglu LVAF fi nansēta projek-
ta „Lejasdaugavas novadu 
iedzīvotāju iesaiste velo un 
ūdenstūrisma maršrutu par 
godu Latvijas simtgadei izstrā-
dē, kā arī vides izglītošanā” 
(Nr.  1-08/299/2017) ietvaros. 
Laiks bija brīnišķīgs, un laivo-
tāju skaits pārsniedza plānoto. 
Braucienā piedalījās gan mazi, 
gan lieli laivotāji, gan no mūsu 
novada, gan draugi no kaimiņu 
novadiem. 

Laivošanas sākumpunkts bija Salas-
pils novadā pie Rīgas apvedceļa tilta 
pār Mazo Juglu, uz kurieni laivotgri-
bētāji tika nogādāti ar autobusu no 
Ulbrokas un brauciena galapunkta. 
Izbaudīt Mazo Juglu un tās piedā-
vāto dabas skaistumu organizētāji 

piedāvāja gan kanoe, gan gumijas 
piepūšamajās laivās. Brauciena pir-
majā daļā upe pārvērtās no mierīgas 
un lēnas par akmeņainu un nepa-
redzamu. Nācās pārvarēt šķēršļus – 
gan seklus, akmeņainus posmus, 
gan braucienu zem upei pārkrituša 
koka (šo šķērsli visām pārējām laivu 
ekipāžām palīdzēja pārvarēt pirmie 
braucēji  – Sergeja vadītā ekipāža). 
Iebraucot Stopiņu novadā, laivo-
tāji piestāja Upeslejās, lai apskatītu 
dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu, kas 
ir viens no retajiem industriālajiem 
kultūras pieminekļiem Latvijā. Sva-
rīgi ir izbaudīt šo vietu tāda, kāda tā 
ir tagad – ar 1933. gadā atklāto dzelz-
ceļa tiltu, dzelzceļa trasi bez sliedēm, 
mazdārziņiem ar ziedošajām ābe-
lēm un ceriņiem, mierīgu dabu, jo 
tuvāko gadu laikā tiks uzsākta „Rail 
Baltica” dzelzceļa līnijas būvniecība 
un tiks būvēti jauni tilti un dzelzceļa 

uzbērumi, bet esošais vēsturiskais 
tilts tiks piemērots gājēju un velo-
braucēju vajadzībām. Pēc dzelzceļa 
tilta apskates un kopīgas fotografē-
šanās mierīgi turpinājās ceļš – citam 
ātrākā tempā, citam laiskāk. 

Laivošana noslēdzās pie viesu 
nama „Sidrabozoli”, kur laivotājus 
gaidīja silta zupa un karsta pirts. 

Paldies pasākuma organizētājiem, 
kā arī visiem pasākuma dalībniekiem 
par disciplinētību, atsaucību, izturību 
un labo noskaņojumu! Uz tikšanos 
citos pasākumos! 

Ingrīda Birzniece-Ezera,
Stopiņu novada domes 

projektu vadītāja

Saliedēšanās laivu brauciens 
pa Mazo Juglu
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Par detālplānojuma izstrādes uzsāk-
šanu īpašumiem Jaundauguļu iela 

7, „Jaundauguļu iela”, Jaundauguļu 
iela 13, Dauguļu iela 19, Ulbroka, 

Stopiņu nov.

Stopiņu novada dome 16.05.2018. sēdē 
pieņēma lēmumu, protokols Nr. 25, par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
īpašumiem „Jaundauguļu iela”, Ulbro-
ka, Stopiņu nov., īpašuma kadastra Nr. 
80960031243, Jaundauguļu iela 7, Ul-
broka, Stopiņu nov., īpašuma kadastra 
Nr. 80960031239, Jaundauguļu iela 13, 
Ulbroka, Stopiņu nov., īpašuma kadas-
tra Nr. 80960031236, Dauguļu iela 19, 
Ulbroka, Stopiņu nov., īpašuma kadas-
tra Nr. 80960030940.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: 
pamatot transporta infrastruktūras pār-
kārtoša nu un sarkano līniju koriģēšanu, 
precizēt funkcionālo zonu robežas un 
plānoto zemes vienību robežas.

Detālplānojuma izstrādes ierosi-
nātāji – īpašumu „Jaundauguļu iela”, 
Jaundauguļu iela 7, Jaundauguļu iela 
13, Dauguļu iela 19 īpašnieki. 

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

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi 
detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Sto-
piņu novada domei (adrese: Institūta 
iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-
2130; e-pasts – novada.dome@stopini.
lv) līdz 2018. gada 30. jūnijam.

Paziņojums

Paziņojums
Par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu īpašumam „Mežirbes”, 
Ulbroka, Stopiņu novads

Stopiņu novada dome 16.05.2018. 
sēdē pieņēma lēmumu, protokols 
Nr. 25, par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
„Mežirbes”, Stopiņu novads, īpašuma 
kadastra Nr. 80960031347 zemes vie-
nībai ar kadastra apz. 80960031320.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: 
detalizēt zemes vienības plānoto 
(atļauto) izmantošanu un pamatot 
apbūvi, zemes vienības sadali, pare-
dzot nepieciešamo inženiertehnisko 
nodrošinājumu, t.sk. piebraucamo ceļu 
(ielu), izbūvi piekļuves nodrošināšanai 
jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinā-
tājs – īpašuma „Mežirbes” 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: Insti-
tūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 
LV-2130; e-pasts – novada.dome@stopi-
ni.lv) līdz 2018. gada 30. jūnijam.

3 nodarbību cikls iesācējiem „Iedraudzējies ar kokli!”
Vai vēlies pamēģināt, kā tas ir? Kā ir pieskarties koklei, sajust to un radīt skaņu? Tev nav jābūt mū-
ziķim. Nav pat jāzina notis. Tev vienkārši ir jāgrib pamēģināt. Ļauties tai iekšējai sajūtai, kas saka: 
„Kā būtu, ja es...”. Un Tu būsi pārsteigts – pats par savu varēšanu, par savu skaistu mu!
Ko mēs darīsim? Apgūsim latviešu tautasdziesmas un kokles spēles pamatus. Spēlēsim un dziedāsim.
Nesatraucies par „man nav balss”, „nezinu notis”, „diez vai varēšu”! Droši pievienojies! 
Aicinu uz 3 nodarbību ciklu iesācējiem „Iedraudzējies ar kokli!” Ulbrokā, Institūta 34A (PII „Piene-
nīte” telpās). 

Iespēja pieteikties uz kādu no divām grupām: 
1. grupa – otrdienās (5., 12., 19.06.) plkst.19.00–20.30;

2. grupa – ceturtdienās (7., 14., 21.06.) plkst.19.00–20.30. Kokle spēlēšanai un izdales materiāli 
tiek nodrošināti.  

Vietu skaits katrā grupā – 5. Dalība – bez maksas (fi nansē Stopiņu novada dome). 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! 

Sīkāka informācija un pieteikšanās – sūtot e-pastu (kokleniica@gmail.com) vai pa tālruni 26562872.

SludinājumsPaziņojums
Par detālplānojuma apstiprināšanu

Stopiņu novada dome 2018. gada 16. maija sēdē ir pieņēmusi 
lēmumu (protokols Nr. 25) par detālplānojuma nekustama-
jam īpašumam „Jaunindras”, Dzidriņas, Stopiņu novads 
(īpašuma kadastra Nr. 80960040611, zemes vienības kadastra 
apz. 80960040607) apstiprināšanu.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
paziņojuma publicēšanas ofi ciālajā 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 portāla www.geolatvija.lv.
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„Skaista, izdomas bagāta 
Ulbrokas Mūzikas un māk-
slas skolas bērnu tematiskā 
izstāde „Dzeja tēlos un attē-
los”. Darbi apliecina, ka aug 
jauna, gudra, darbīga paau-
dze”. Gan šis, gan citi ieraksti 
Ulbrokas bibliotēkas viesu 
grāmatā ļoti iepriecināja pa-
šus izstādes autorus  – Ul-
brokas Mūzikas un māk-
slas skolas Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas audzēkņus.

Pateicoties Ulbrokas bibliotēkas va-
dītājas un darbinieku atsaucībai, 
divus mēnešus bibliotēkas telpās 
bija skatāma bērnu veidoto grāma-
tu izstāde. Grāmatas tapušas Lat-
vijas Nacionālā kultūras centra or-
ganizētā valsts konkursa Latvijas 
profesionālās ievirzes mākslas un 
dizaina izglītības programmu au-
dzēkņiem pirmās kārtas ietvaros. 

Konkursa pirmā kārta norisinājās 
visās Latvijas mākslas skolās. Bēr-
nu uzdevums bija izveidot katram 
savu grāmatiņu, ilustrējot kādu no 
latviešu autoru dzejoļiem. Mūsu 
skolā lielu popularitāti iemantoja 
Arnolda Auziņa dzejolis „Meite-
ne un skudra” un Ojāra Vācieša 
„Varonīgu pelēnu vakardziesma 
ar ne visai labām beigām”. Trešā 
kursa audzēkņi savukārt apliecināja 
daudzpusību ne vien ilustrācijā, bet 
arī paši sacerēja vārsmas par visai 
sarežģītu mācību tēmu – propor-
cijām. 

Ikviens autors ieguldīja ļoti 
daudz laika, enerģijas, izdomas, 
atraisījās radošumā, vingrinājās 
tehniskajās prasmēs un auga meis-
tarībā. Rezultāti ļoti iepriecināja 

UMMS jauno ilustratoru viesošanās 
Ulbrokas bibliotēkā

gan pašus autorus, gan skolotājus. 
Šķita netaisnīgi, ka plašāku atzinību 
iegūst tikai tie seši audzēkņi, kurus 
atbilstoši konkursa nolikumam sko-
las vērtēšanas komisija izvirzīja uz 
konkursa otro kārtu valsts mērogā. 
Tā tapa šī izstāde.

Īpašs prieks par bibliotekāres 
Dainas radīto izstādes iekārtoju-
mu – grāmatiņas tika sagrupētas 
atbilstoši ilustrētajam dzejolim, 
kas radīja iespēju novērtēt autoru 
dažādību un oriģinalitāti.

Maija pēdējā mācību nedēļā  – 
no 21. līdz 25. maijam – Ulbrokas 
bibliotēka uzņēma viesus. Katru 
dienu viena vai vairākas Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas jauno 
ilustratoru grupas devās uz īpašu 
izstādes slēgšanas pasākumu. 

Bērnus laipni sagaidīja biblio-
tēkas vadītāja Daiga, iepazīstināja 
ar bibliotēkas darbu, iepriecināja 
ar jaukajām un iedvesmojošajām 
izstādes skatītāju atsauksmēm. Daži 
no bērniem, dodoties uz bibliotēku, 
lepni varēja rādīt ceļu kursabied-
riem. Citi uzzināja, ka tepat blakus 
skolai, gaidot stundu sākumu, var 
lietderīgi un interesanti pavadīt 
brīvo laiku.

Jaunie autori dalījās pārdomās 
par grāmatas tapšanas procesu, 

ieinteresēti aplūkoja gan savus, 
gan citu autoru darbus, novērtēja 
bibliotēkas krājumus. 

Daudzi no skolēniem uzzināja, 
ka Stopiņu novadā dzīvojis un 
strādājis dzejnieks Pēters Brūveris. 
Bibliotekāre Ivita ne tikai pastāstīja 
bērniem par dzejnieka daiļradi, bet 
arī pārsteidza ar īpaši sagatavotām 
radošajām aktivitātēm. Izrādās, 
bibliotēkā „Radošajā čemodāniņā” 
glabājas vesela brīnumu pasaule! 
Bērni vingrinājās atskaņu radīšanā, 
cenšoties atrast Pētera Brūvera dze-
jolī zem svītriņām paslēptos vār-
dus, mēģināja sakārtot atsevišķus 
vārdus tautasdziesmas pantos un 
uzbūvēt bibliotēkas logo no spoži 
iesaiņotām grāmatām.

Patiess gandarījums bērniem, 

skolotājiem, vecākiem, bibliotē-
kas darbiniekiem un visiem, kas 
šo divu mēnešu laikā paspēja 
iepazīties ar izstādi „Dzeja tēlos 
un attēlos”. Paldies par atsaucību, 
sadarbību, ieinteresētību, iedziļinā-
šanos un sirsnīgajiem, atzinīgajiem 

un iedvesmojošajiem vārdiem bib-
liotēkas darbiniekiem un visiem, 
kas dalījās gan mutiski, gan veicot 
ierakstus bibliotēkas viesu grāmatā! 

Dace Balode, 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas skolotāja

Mazs bij’ tēva novadiņš, bet diženi 
turējās,
Visi sīki ozoliņi zelta zīles vizināja.
Skaista mana tēvu zeme par visām 
zemītēm:
Plaši lauki, zaļi meži, zilis jūras 
ūdentiņš.

Kā jau ikkatru gadu, pavasaris at-
ver savus ziedošos vārtus vasarai, 
izrotājot tos ar putnu vīterošanu, 
kukaiņu sīkšanu, saules peldēm un 
fantastiski pozitīvu noskaņojumu! 
Jo vasara savās plaukstās ietin vi-
sus, visus – lielus un mazus! Tikai 
jāsajūt saule, jāatver acis siltajam lie-
tutiņam, jāpalūkojas apkārt – viss 
zied, viss zaļš, upītes čalo, sienāži 
danco, katrā ozolzarā pa zīļukam 
sāk augt! Tā ir vasara, tā ir laime, 
tā ir mūsu Latvija! Šajā gadā, un tas 
vairs nav noslēpums, mūsu Latvijai 
ir 100 gadu! Tie ir lieli svētki un 

liels gods, gan visai Latvijai, gan 
mūsu Stopiņu novadam, gan katram 
cilvēkam, kurš savu dzimteni mīl 
un ciena! Tāpēc ikvienam šo laiku 
ir iespējams piepildīt un bagātināt 
gan ar patriotiskām emocijām, gan 
spēka vārdiem, gan laba vēlējumiem 
kā sev, tā arī saviem tuvākajiem. 
Maija beigās Stopiņu pamatskolas 
pirmsskolas grupu audzēkņi, svinot 
izlaiduma svētkus, kopā ar ģime-
nēm un  pedagogiem savai Latvijai 
dāvāja un iestādīja ozolu – koku, 
kas augs bērnudārza teritorijā, ap 
kuru darbojoties gan ikdienā, gan 
latviešu tradīciju svinēšanas svētkos, 
tas dos spēku, gudrību, viedumu, 
kopā būšanas un neatkarības sajūtu. 
Gan  gatavojoties izlaidumam, gan 
svētku pasākumā visi priekšnesumi 
tika pārdomāti veltīti tieši Latvijai, 
dabai mums apkārt, vērtībām, ku-
ras ir jāsaudzē un kuras mazajiem 

bērniem ir tik svarīgas dzīvojot, Lat-
vijā, Stopiņos. Jau no mācību gada 
sākuma „Zīļuku” grupas komanda 
cītīgi darbojās un pētīja ozolu, tā 
nozīmi un augšanu dabā. Rudenī 
tika vāktas zīles, un pēc ziemas pē-
tīšana turpinājās, jo lielais jautājums 
bija, – vai no zīlēm, kuras nokri-
tušas, ir iespējams iestādīt koku? 
Un domas īstenojas – ozols tiek 
stādīts! Ar „Zīļuku” neatlaidību un 
darbošanās sparu! Izlaiduma grupa 
„Zīļuki”, ozolu stādot un svētkus svi-
not, muzicēja dziedot latviešu tautas 
dziesmu „Dindaru dandaru, ozoli-
ņi”, kura bija kā spēka dziesma gan 
kokam, gan pašiem Zīļukiem, lai 
arī skolā un lielajā dzīvē viņi būtu 
tikpat radoši, tikpat dziedoši, gudri, 
stipri, vareni – īsti latvieši savai ze-
mei Latvijai! Spēka vārdus ozolam, 
Latvijai un izlaiduma bērniem veltīja 
arī Stopiņu novada domes priekšsē-

dētāja, sveicot visus svētkos un iesie-
not lentīti vēl mazā kociņa zaros. Lai 
ar labām domām, rūpību un mīles-
tību izaug varens un skaists koks – 
mūsu Latvijas simtgades ozols!  Lai 
mums apkārt vienmēr čalo bērnu 
balsis, lai viņos raisās jaunas un 
vērtīgas domas, lai viņu valodā kā 
kamoliņā tinas gudri vārdi, lai no 
sirds dziļumiem vienmēr apkārt 
skan skaistās latviešu dziesmas, lai 
gan bērnudārzā, gan Stopiņos, gan 
Latvijā nebeidz dimdēt latviešu de-
jas! Dziesmas, dejas, bērnu sirsnīgie 
smaidi un gudrie vārdi ir vislielākā 
dāvana Latvijai dzimšanas dienā! 
Lai katrā sētā ir pa ozolam, lai ir 
kur smelties spēku, iedvesmu un 
mīlestību! Dindaru dandaru, ozoliņi!   

Kristīne Stulberga,
Stopiņu pamatskolas 

pirmsskolas grupu metodiķe 

Dindaru dandaru, ozoliņi…
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Pēc vairāk nekā 50 gadiem 
netālajā Pierīgas apkārtnē 
pulcējas tuvāki un tālāki nova-
da ļaudis. Saimnieces Māras 
Brasliņas nodomāti un Ulbro-
kas bibliotēkas pētnieciskajā 
darbā izzināti, personību un 
notikumu fakti ir atgādinā-
jums mākslinieku un plenēru 
darbībai šajā apvidū. 

Dažādu personību tikšanās vēs-
turiski apzinātajos apstākļos – 20. 
gadsimta II pusē – rosina dialogu 
un interesi par dabas un cilvēku 
mijiedarbības radīto kultūrvidi. 
Caur jaunradītu saturu runājam 
par lietām, kas kopumā ir kultūras 
identitātes jautājums un raksturo 
nemateriālā kultūras mantojuma 
nacionālās vērtības kā dažādu vēs-
turisku mantojumu kopumu. „Bras-
liņu” mājas vēsturei pieder saimnie-
ces Almas Brasliņas (1907–1976) 
izcili veidotais dārzs, bibliotēkas 
darbība un viesmīlība, kur pulcējās 
tā laika kultūras un mākslas per-
sonības – tēlotājmākslas pārstāvji 
Leo Kokle, Jānis Pauļuks, Harijs 
Veldre, Edgars Vinters, rakstniecī-
bas pārstāvji Kārlis Grigulis, Ausma 
Pormale, Austra Dāle, Elza Stērste, 
latviešu estrādes vecmeistars Tālis 
Matīss, koklētājs Roberts Jūsmiņš 
un daudzi citi, par kuriem šobrīd 
varam lasīt viesu grāmatas ieraks-
tos un saglabāto vēstuļu rokrakstos. 
Iespējams, daudziem nezināma 
mākslinieku „kopienas” radošā 
darbnīca ārpus Rīgas, kas nostās-
tos, liecībās – tērpos, gleznās – ir 
skatāma pasākuma laikā. 

Pirmie Ziedoņa svētki tika orga-
nizēti 1967. gada 22. maijā, tiem 
sekoja vēl trīs citi. Almas Brasliņas 
domās vienmēr ir bijusi ideja pa-

darīt šo vietu par kultūras cilvēku 
sanākšanas vietu. Panākt, lai cilvēki 
sev apkārt redz ne tikai darbu, bet 
arī skaisto – literatūru, mūziku un 
mākslu. Visu notikumu priekšvēst-
nesis ir kolhoza „Ļeņina ceļš” bib-
liotēka, kura darbojās no 1950. līdz 
1962. gadam. Lai atceramies vien, 
cik bibliotēkas labi veica politiskās 
aģitācijas un kultūras izglītības dar-
bu! Padomju laikā bibliotēkām bija 
sava virsvadība, kad tika sniegti ne 
tikai padomi, bet arī kursi, apmācī-
bas, grāmatu komplekti. Neizpalika 
jaunāko laikrakstu priekšā lasīšana 
un pārrunas par izlasīto, tā veicot 
svarīgu darbu partijas un valdības 
vēsturisko lēmumu izskaidrošanā.

ZA Fundamentālās bibliotēkas 
bibliotekāres A. Neimanes ieraksts 
viesu grāmatā atklāj, ka „apmeklējot 
l/a „Ļeņina ceļš” bibliotēku, tā mani 
patīkami pārsteidza ar savu mājīgo 
iekārtojumu, kas bibliotēkas vienī-
bu skaita ziņā jau sasniedz masu 
bibliotēkas apmēru (vienību skaits 
pāri par 1000), un sirsnību ar kādu 
l/a „Ļeņina ceļš” kultordze veic savu 
darbu bibliotēkā. 13.VIII.52.”.

Savukārt Rīgas rajona biblio-
tekāre A. Emsiņa savā vērtējumā 
piebilst: „Sakarā ar Rīgas rajona 
Kulturzglītības nodaļas rekomen-
dējumu apmeklēju l/a „Ļeņina ceļš” 
bibliotēku. Bibliotēkas telpas ļoti 
mājīgas, iekārtotas gaumīgi. Grā-
matas saliktas plauktos pēc noda-
ļām. Klasi� kācija pareiza. L/a „Ļe-
ņina ceļš” kultordze b. Brasliņa savu 
darbu veic ar lielu sirsnību un darba 
mīlestību kā bibliotēkā, tā pārējā 
kultūras darbā. 25.VIII.52.” 

Tā paša gada augustā „l/a „Ļe-
ņina ceļš” bibliotēka sarīkoja solo 
dziesmu koncertu, veltītu ražas no-
vākšanai. Koncertā piedalījās: Alma 

Pilsētvide un mākslas plenēri Stopiņu novada viensētā „Brasliņas”

Foto galerijas autores – Vita Banga, Inese Skrastiņa, Ieva Mūrniece.

Brasliņa, Helga Līcīte, Jānis Pauļuks, 
Harijs Veldre, Dzidra Bērziņa”. Tā ir 
mazākā ierakstu daļa, ko pieminu.

2018. gada ziedošais pavasaris ir 
svētku tradīcijas atjaunošana, kur 
dreskoda aksesuārs dāmām ir ce-
pure, kungiem – tauriņš. Ziedoņa 
svētki izskan kā kultūras mantoju-
ma apvienojums mākslā, mūzikā 
un atmiņu stāstos. Ēkas vēsturis-
kie artefakti un kultūrtelpas vērtību 
savdabība atgādina un rada interesi 
par tradīcijām, kam piemīt gan kul-
tūrvēsturiska, gan mākslinieciska 
vērtība. Edvarda Šmite, Latvijas Na-
cionālā mākslas muzeja speciāliste, 
mākslas vēsturniece un gandrīz vai 
novadniece, norāda, ka „ir pareizi, 
ja, uz nākotni ejot, atgādinām par 
bijušo”. Zinātniece klātesošajiem at-
gādina to laiku, kad tiek noteikta 
jauno mākslinieku attieksme pret 

apkārtējo pasauli un reālo dzīvi. 
Saprotot un mīlot gan cilvēkus, 
gan dabu, veidojušās mākslinieku 
liecības par sava laika kultūras sa-
biedrību. Uzdzirksteļo tikumi un 
netikumi, uzvirmo stāsti un pastās-
ti, kaut kur atmiņās nosmaržo tā 
laika ziedu dārzs. Stāstījums ar aka-
dēmiskāku vai populārāku ievirzi ir 
subjektīvs faktors, kur nav katego-
riskuma un absolūtu secinājumu.

Reibinoša pavasara ziedu elpa 
uzvirmo, kad mākslas vēsturniece 
Vita Banga uzbur personību un no-
tikumu radošo bohēmu vai kultūr-
vides darbību „Brasliņās”. Stāsts par 
tērpiem, glezniecību ir brīva radošā 
gara izpausme, kas tiecas atspoguļo-
ties radniecīgās formās. Almas Bras-
liņas zaļais koncerttērps arī šodien ir 
goda vietā, grezna laikmeta liecība.

Ne tikai pagātne, bet galvenokārt 

dzīvā vēsture atklājas saimnieces Mā-
ras Brasliņas un viesu atmiņās un 
jaunības gaitās. Spilgtie iespaidi par 
„Brasliņās” dzīvojošām personībām 
ir laikmeta notikumu liecības, kas 
prasās būt dzirdamas un vērā ņe-
mamas. Ļoti iespējams, ka reiz būs 
slapjo vistu festivāls vai kāds radošs 
mākslas plenērs, izstādes iekārtojums.

Mākslas vides cilvēks ir klātesošais 
Dzintars Melnis, kura karikatūras 
un ilustrācijas iepriecina pasākuma 
dalībniekus. Nemanāmi radīts por-
tretējums patīkami pārsteidz nesaga-
tavotus to saņēmējus. Pilnai līksmībai 
un svētku noskaņai atklājas mūziķes, 
gleznotājas Ainas Božas koncertprog-
ramma „Savai Zemītei”, kur valda 
krāsas, sajūtas un tīkams noskaņo-
jums. Ieliekot to sirds un dvēseles 
patiesības svaros, Gunas Mūriņas 
vārdiem, „„Brasliņās” atkal ienākusi 
māksla, kas te ļoti, ļoti daudz mājo-
jusi. Šeit, tāpat kā šodien, skanējusi 
mūzika, tikšanās, daudz tā laika kul-
tūras. Kultūras centrs “Brasliņās””.

Ulbrokas bibliotēkai prieks par 
padarīto un īstenoto. Arī turpmāk 
veiksim pētniecisko darbību un 
jaunu novadpētniecības resursu 
apzināšanu. 

Paldies Stopiņu novada pašval-
dībai par atbalstīto un finansēto 
projektu „Ziedoņa svētki: radošo 
personību tikšanās „Brasliņās””. 
Paldies „Brasliņu” ļaudīm par lab-
vēlību un izdošanos Ziedoņa svētku 
tradīcijas turpinājumam citugad!

Pasākuma fotogalerija: www.stopi-
ni.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/
galerijas/pavasara-un-ziedona-svetki-
vienseta-braslinas

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas vadītāja,
2018. gada 18. maijs

Saulainajā 2.  jūnija pēcpus-
dienā Ulbrokas kultūras nama 
zālē reibināja ievziedu rūgteni 
saldā smarža un vokālā ansam-
bļa „Ievziedi” muzikāli izjustais 
dziedājums. Ansamblis „Ievzie-
di” savu 20 gadu jubileju atzīmē-
ja ar skaistu, muzikāli daudz-
krāsainu koncertu „Ievziedu 
putenī”. Par koncerta moto bija 
izvēlētas V. Rūjas dzejas rindas 
„Paslēpjos es ievās baltās…”. 

Koncerta apmeklētājus priecēja ju-
bilāru skaistās dziesmas, možais 
noskaņojums un gaisā virmojošā 
svētku sajūta. Koncertā skanēja arī 
ansambļa pirmo desmit pastāvēšanas 
gadu vadītājas Vijas Gaveckas speciāli 
šim ansamblim sacerētā kompozīcija 
„Ievu putenis”. Ansamblis ar 
sirsnīgiem vārdiem sveica savu pirmo 
vadītāju, un arī Vija Gavecka bija sa-
gatavojusi īpašu, no Latgales vestu 
sveicienu ziedošajām jubilārēm. „Iev-
ziedu” dziedājumu lieliski papildināja 

Aleksandra Jalaņecka perkusiju spēle 
un Ievas Tiltiņas-Jansones kokles ska-
nējums. Koncertu kuplināja vokālais 
ansamblis „Sagša” Birutas Derumas 
vadībā. Jauku intonatīvo nokrāsu 
„Sagšu” dziedājumam piešķīra solistes 
Kristiānas Moženaites dziedājums un 
Stefānijas Stupenko etnokokles ska-
nējums. „Ievziedus” muzikāli sveica 
un vairākas dziesmas kopīgi dziedāja 
Baldones senioru vokālais ansamblis 
„Dziedātprieks”, kura vadītājs ir arī 
lieliskas balss īpašnieks, mūsu no-
vadnieks Ingus Kokins. Kā atklājās, 
Ingus Kokins ir „Ievziedu” vadītāja 
Andra Jansona pirmais skolnieks, kā 
arī pirmais kokles spēles skolnieks 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā. 

Ar dzejas rindām un klusuma brī-
di pieminējām ansambļa dvēseli un 
dibinātāju, nu jau viņsaulē aizgāju-
šo Olgu Urču un dzejnieci Astrīdu 
Tabūni, ar kuras vārdiem izskanēja 
dziesma „Raunas Staburags”. 

Koncertā kā pēdējā izskanēja an-
sambļa vadītāja Andra Jansona sace-

„Ievziedu putenī” – „Ievziediem” jau 20!

rētā dziesma „Kurzemes cilts”, kuru 
dziedātājas īpaši iemīļojušas, skaistās 
un izjustās melodijas un krāšņo har-
moniju valdzinātas. 

Jubilāres ar sirsnīgiem vārdiem, 
ziediem un Atzinības rakstiem sveica 
novada priekšsēdētāja Vita Paulāne 
un viņas vietnieks Ainārs Vaičulēns. 
„Ievziedus” jubilejas reizē sveica arī 

Jānis Pumpurs, dāvinot katrai dziedā-
tājai brīnišķīgi krāšņu rozi un veltot 
izjustas dzejas rindas. Un, protams – 
kas gan būtu dzimšanas diena bez 
tortes? Torte bija īpaša un atspoguļoja 
ansambļa būtību – „Ievziedi zied un 
dzied!”.

Paldies ansamblim „Ievziedi” 
par skaisto koncertu un aktīvo 

dalību novada kultūras dzīvē! Lai 
enerģija un dzīvesprieks arī turp-
māk izstaro katrā jūsu uzstāšanās 
reizē! Gaidīsim arī turpmāk gan 
nopietnus, gan nenopietnus māk-
slinieciskos priekšnesumus, tādēļ no-
vēlam daudz laimes un labu veselību! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 
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Sveicam laureāti
Jau otro reizi Latvijā tika iz-
sludināts forums-konkurss 
„Sieviete arhitektūrā, dizainā, 
būvniecībā” ar pieteikšanās 
termiņu 2018. gada 12. aprīlis 
Foruma-konkursa organizators 
ir biedrība „Building Design and 
Construction Council”, konkur-
sa patrons – Māra Lāce, LNMM 
vadītāja.

Foruma-konkursa mērķis un mi-
sija ir popularizēt sabiedriski aktī-
vas sievietes, izcilas profesionāles, 
kuras sniegušas īpašu ieguldījumu 
arhitektūras, dizaina un būvniecības 
procesos savā valstī vai ārpus tās un 
piedalījušās pilsētu, ēku vai dizaina 
tapšanas procesu realizēšanā, veici-
nāšanā vai pasūtīšanā. 

„Sievietes ir īstās sabiedrības arhi-
tektes,” teikusi Henrieta Bīčere-Sto-
va (1811–1896), ASV rakstniece ar 
nozīmīgu ietekmi uz sava laikmeta 
sociālajiem procesiem.

Forumam-konkursam ir 6 nomi-
nācijas: „Sieviete – arhitektūras pa-
sūtītāja vai pasūtīšanas veicinātāja”; 
„Sieviete – būvniecības pasūtītāja vai 
pasūtīšanas veicinātāja”; „Sieviete – 
dizaina pasūtītāja vai pasūtīšanas 
veicinātāja”; „Sieviete – arhitekte”; 
„Sieviete  – būvniece”; „Sieviete  – 
dizainere”(www.buvniekupadome.
lv/konkurss/konkurss-sieviete-arhi-
tektura-dizaina-buvnieciba/). Šogad 
nozīmīgās nominācijas „Gada sie-
viete arhitektūras veicinātāja 2017” 
saņēmēja ir Stopiņu novada ilgga-
dēja iedzīvotāja, kultūras projektu 
un arhitektūras mantojuma eksperte, 

Stopiņu novada Goda pilsone Vita 
Banga. 

Vita Banga 1982.  gadā beigusi 
Latvijas Mākslas akadēmijas Māks-
las vēstures un teorijas nodaļu. 
1999. gadā ieguva Latvijas Mākslas 
akadēmijas mākslas maģistra grādu 
mākslas zinātnes nozarē. 

No 1974. līdz 1989. gadam V. Ban-
ga strādāja Kultūras ministrijas 
Muzeju un kultūras pieminekļu zi-
nātniski pētnieciskajā padomē (no 
1975. gada – par Māksla pieminekļu 
nodaļas vecāko zinātnisko līdzstrād-
nieci). Kopš 1992. gada strādā Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekcijā (VKPAI) par Mākslas pie-
minekļu nodaļas vecāko speciālisti, 
no 2000. gada – par Rīgas pilsētas 
mākslas pieminekļu valsts galveno 
inspektori. 2003.–2005. gadā darbo-
jās „Lattelekom” interneta portāla 
„Apollo” kultūras sadaļā „Laiks un 
telpa” kā galvenā redaktore.

V. Banga ir vairāk nekā 200 pub-
likāciju autore laikrakstos un žurnā-
los. Piedalījās autoru kolektīvu dar-
bā izdevumiem „Latvijas Padomju 
enciklopēdija” (sēj. Nr. 1–10, raksti 
par Latvijas kultūras pieminekļiem, 
1981–1987); raksti par Rīgas kultūras 
pieminekļiem enciklopēdijai „Rīga» 
(1988) un jaunās „Latvijas enciklo-
pēdijas” I–IV sējumiem (2000–2006). 

Grāmatu krājumu „Latvijas Nacio-
nālā opera” (2000), „Rīgas arhitektū-
ra. Stili, ēkas, interjeri 21. gadsimtā” 
(2000), „Rīgas laiks attēlos” (kopā 
ar J. Lejnieku, 2000), „Nacionālais 
teātris” (2004), „ Ārlietu ministrijas 
nams” (2009), „Sakrālās arhitektū-

ras un mākslas mantojums Rīgā” 
(2010) līdzautore. Aktīva mākslas 
zinātnieku konferenču un semi-
nāru dalībniece, plašāk pētītās tē-
mas  – «Rīgas kafejnīcu interjeri 
19. gs–20.  gs. 30. gadi.” un «Lat-
vijas interjera māksla 20.  gs.sāk.
un 20.–30. gados”, arhitektes Martas 
Staņas daiļrade.

Kopš 1997. gada V. Banga darbo-
jusies arī kā kuratore Latvijas Arhi-
tektūras muzejā, izstādes „O� ciālā 
arhitektūra un tradicionālā māksla. 
A. Birkhāns un K. Sūniņš” (1997); 
„Pauls un Haralds Kundziņi – na-
cionālie romantiķi” (1998); „Prāts 
un jūtas. A. Birzenieks un P. Bērz-
kalns” (1999); „Eižens Laube” (kopā 
ar J. Lejnieku, 2000); „Marta Staņa – 
modernisma romantiķe” (2005) un 
„Art Deco Latvijā” (autoru kolektīvā, 
1999, Lietišķi dekoratīvās mākslas 
muzejā). Viena no pirmajām Latvijā 
pievērsusies arhitektu iemūžināšanai 
TV dokumentālajās filmās – „Ar-
hitekte Marta Staņa” un „Arhitekts 
Andris Kronbergs” scenāriju autore 
(www.jugendstils.riga.lv/lat/Jugend-
stilsRiga/Vita%20Banga/). 

Sveicam! Priecājamies par 
novērtējumu un veikto 

ieguldījumu nozares forumā.
Interjera māksliniece un kolēģe 
Ingrīda Gaile par Vitu „„Gada 
sieviete  – arhitektūras pasūtīšanas 
veicinātāja” ir Vita Banga – dvēselē 
māksliniece, sirdī pētniece. Sieviete, 
kas nav pazaudējusi bērnišķīgo prieku 
par jaunu atklāsmi, mūžīgi urdošo 
tieksmi pētīt un arī spēju saskatīt. 

Saskatīt pērles tur, kur citi redz tikai 
putekļus. Vitai ir laimējies strādāt 
darbu, kas dod prieku, un nav jāskai-
ta stundas līdz darba dienas beigām – 
tā bieži vien ievelkas pāri pusnaktij, 
jo darīts tiek darbs, kas dod prieku. 
Vita nav tikai aprakstoša arhitektūras 
pētniece. Vitai patīk darboties ēkā uz 
vietas, viņai būs vienmēr somiņā līdz 
nazītis, ar ko paurķēt dziļāk, nebai-
doties nosmērēties. Saprast būtību, 
kas slēpjas zem tām tapešu un krāsu 
kārtām, aizrakties „līdz saknēm”, jo, 
viņasprāt, tikai tā var iepazīt vēstu-
riskās ēkas arhitektūru. Atsedzot slāni 
pa slānim, tu iepazīsti laikmetu. Vitas 
darbā nav rutīnas, jo katra ēka nāk 
ar savu stāstu. Milzīgā, gadiem ilgā 
pieredze, praktiski apsekojot dažādu 

stilu celtnes, reizēm dod to veiksmi, 
kad no kādas kaut vai sīkas arhitek-
tūras detaļas Vita atklāj visas ēkas 
stāstu.” 

Raidījumi ar Vitu:
• ltv.lsm.lv/lv/raksts/16.04.2015-

lv-jaunatklasanas-raidijums-te.
id47683/ (32.–34. min.);

• youtu.be/GrZM5fZhmkw:
• ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.03.2016-ie-

las-garuma.-k.valdemara-iela.-1.
dala.id68533/ (4.–10. min.; 17.–22. 
min.; 24.–25. min.);

• tv.lsm.lv/lv/raksts/02.04.2016-ielas-
garuma.-k.valdemara-iela.-2.dala.
id69299/ (no 20. min.).

Informāciju apkopoja 
Ulbrokas bibliotēka 

Lai pēc skolas beigšanas un liecību 
saņemšanas varētu pienācīgi sagata-
voties vasarai, Stopiņu novada dome 
sadarbībā ar novada jauniešiem 
2018. gada 9. jūnijā aicina piedalī-
ties orientēšanās sacensībās „Velo 
Stopiņi 2018”.

Sacensībās būs gan orientēšanās, 
gan sportiski, izzinoši, prātu kustino-
ši un saliedējoši uzdevumi. Veiklāka-
jiem trasē un uzdevumos – balvas un 
specbalvas (īpaša specbalva – arī par 
komandas noformējumu).

Sacensībās var piedalīties jaunieši 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, veidojot 
komandu no 3 dalībniekiem (2 meite-
nes un 1 puisis vai 2 puiši un 1 mei-

tene). Pieteikšanās – līdz 7.  jūnijam, 
aizpildot veidlapu www.ejuz.lv/velostopini.

Sacensību dienas norise
Dalībnieku tikšanās vieta (gan starts, 
gan fi nišs) – Ezermalas iela 1, Ulbroka, 
Stopiņu novads (pie Ulbrokas ezera).
• 10.30–11.00 – dalībnieku reģistrē-

šana un velosipēdistu dokumentu 
pārbaude.

• 11.00 – sacensību atklāšana.
• 11.10–11.30 – komandu starts (ko-

mandas startē divos pretējos virzie-
nos ik pēc 3 minūtēm).

• 14.40–15.00 – komandu fi nišs.
• 15.00–15.30 – rezultātu apkopošana.
• 15.30 – apbalvošana.

Svarīgi atcerēties!
• Lai piedalītos sacensībās, ir nepie-

ciešama derīga velosipēda vadītāja 
apliecība.

• Dalībniekiem, kas ir jaunāki par 18 
gadiem, līdzi nepieciešama rakstiska 
vecāku atļauja par dalību sacensībās.

Vairāk informācijas par pasākumu, kā 
arī sacensību nolikumu var atrast Sto-
piņu novada mājaslapā, kā arī „Face-
book” lapās „Stopiņu novada jaunieši” 
un „Stopiņu novada pašvaldība”.
Jautājumu gadījumā sazinieties 
ar jaunatnes lietu speciālisti Rasu 
Feldmani (jauniesi@stopini.lv vai pa 
tālr. 26445141)! 

Sludinājums

Uz nodarbībām tiek aicināti Stopiņu 
novada pirmsskolas un jaunākā sko-
las vecuma bērnu vecāki, vecvecāki, 
audžuvecāki, aizbildņi, auklītes, kā arī 
visi citi interesenti, kuriem ir tuvi bēr-
nu tikumiskās un sociālās audzināša-
nas jautājumi. 

1. nodarbība: 11.06.2018 no plkst. 
17.00 līdz 19.00 – „Bērnu tikumiskā 
audzināšana”.
Nodarbībā tiks: 
• sniegts ieskats par normatīvajos 

aktos iekļautajām audzināšanas 
vadlīnijām;

• akcentēta vecāku loma bērnu tiku-
miskajā audzināšanā; 

• attieksmes pret sevi, citiem un ap-
kārtni veidošana; 

• bērnu piederības izjūtas ģimenei 
stiprināšana;

• nacionālās pašapziņas veidošana.

2. nodarbība: 14.06.2018 no plkst 
17.00 līdz 19.00 – „Bērnu sociālā au-
dzināšana”.
Nodarbībā tiks:
• apskatīts jautājums, kā veicināt 

pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu sociālo kompetenču 

attīstību vecāku un bērnu savstar-
pējās mijiedarbības procesā;

• tiks sniegti praktiski ieteikumi 
sociālo kompetenču – empātijas, 
gādīguma, sadarbības prasmju – 
pilnveidošanai.

Nodarbības notiks: 
• Ulbrokā, Institūta ielā 34A, PII „Pie-

nenīte” skolotāju istabā.
• Nodarbības vadīs PII „Pienenīte” 

izglītības psiholoģe Evita Anča.
Nodarbības būs bez maksas, tās 
notiks Stopiņu novada pašvaldības 
fi nansēto projektu ietvaros. Lūgums 
pieteikties pa tālruni 26594388! 

„Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”. 2 nodarbību cikls š.g. 11.06. un 14.06.

Orientēšanās sacensības jauniešiem „Velo Stopiņi 2018”
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ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
• No 4. līdz 22. jūnijam ģipša fi gūru 

liešana, pašcietējošās plastikas fi -
gūru gatavošana.

• No 6.  jūnija trešdienu vakaros 
plkst. 17.00–20.00 aicinām iesais-
tīties darbnīcā „Jāņu zāles audu-
mos!” . Pļavu ziedu apgleznošana 
uz šallēm, lakatiem, galdautiem 
utt. radošā darbnīca. 

• No 18. līdz 22. jūnijam – „Jāņu zā-
les dekoros!”. Gatavosim dažādus 
pušķus, glezniņas, galda nofor-
mējuma dekorus.

• 19. jūnijā Gardēžu klubiņa ietva-
ros – „Jāņu siera siešanas darbnī-
ca” ar iepriekšēju pieteikšanos.

• Sestdienas rītā 2. jūnijā no plkst. 
10.00 līdz 13.00, ceturtdienu va-
karos – 7. un 14. jūnijā – no plkst. 
17.00 līdz 20.00 aicinām uz projek-
tu „Katram savu tautastērpu arī 
Stopiņos! 3. daļa”, kura ietvaros 
turpināsim apgūt tautiskas jostas 
aušanu. Aicināts ikviens intere-
sents!

• Visa mēneša garumā – jauno gal-
da spēļu turnīri bērniem.

• Mainoties darba laiku grafi kam, 
vasaras sezonā katru otrdienu 
un ceturtdienu plkst. 10.00–
12.00 aicinām uz NŪJOŠANAS 
nodarbībām.

• 
UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
Darba laika izmaiņas jūnijā un au-
gustā: pirmdien, trešdien, ceturt-

dien, piektdien – plkst. 10.00–18.00; 
otrdien  – plkst. 12.00–20.00. Jūlijā 
dienas centrs slēgts uz atvaļinājuma 
laiku.
• 1.  jūnijā Bērnu svētki Stopiņos! 

Plkst. 15.00–17.00 – radošās darb-
nīcas un aktivitātes dienas centrā. 

• 4.  jūnijā  – bezmaksas redzes 
pārbaude ar iespēju iegādāties 
optiskās brilles un saulesbrilles. 
Savlaicīgi pierakstīties pa tālruni 
20860005!

• 5., 12., 19. jūnijā un 3. jūlijā plkst. 
19.00 – nūjošanas nodarbības ins-
truktores Lindas Adrusas vadībā. 
Pulcēšanās pie dienas centra. Nū-
jas tiek nodrošinātas.

• 8. jūnijā – ekskursija dienas centra 
aktīvistiem. Iepazīsimies ar „Getliņi 
EKO” atkritumu šķirošanas poli-
gona darbu. Apmeklēsim muzeju 
„Krīvu sēta”.

• 13. jūnijā plkst. 17.00–18.30 – ie-
dzīvotāju sapulce par ietekmes uz 
vidi vērtējumu apvedceļam. Orga-
nizē Stopiņu novada domes attīs-
tības plānošanas speciāliste Linda 
Čakše.

• 18. jūnijā plkst.11.00 – orientēša-
nās sacensības bērniem.

• 22. jūnijā plkst. 15.00 – Līgo dienu 
sagaidot, dekoru un vainagu gata-
vošana no dabas materiāliem.

• 25.–29.  jūnijā plkst. 14.00–
17.00 – aktivitātes bērniem sporta 
laukumā.

• Līdz 29. jūnijam skatāma Ritas 

Zepas gleznu izstāde „Ziedos ir 
viss ārs”.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
• 7. jūnijā plkst. 14.00 – basketbola 

turnīrs Stopiņu pamatskolas sta-
dionā.

• 8. jūnijā plkst. 13.00 – orientēša-
nās sacensības pa Sauriešu cie-
matu.

• 13. jūnijā plkst. 12.00  – minizoo 
„Brieži” apmeklējums, sporta ak-
tivitātes, pikniks. Lūdzam pieteik-
ties tos bērnus, kuri vēlētos kopā 
doties interesanti pavadīt brīvo 
laiku.

• Otrdienās plkst. 12.00 – došanās 
uz dzīvnieku patversmi „Ulubele” 
staigāt ar dzīvniekiem. Aicinām 
pusaudžus un jauniešus doties 
līdzi brīvprātīgajam jaunietim Mat-
tia piedalīties šajā brīvprātīgajā 
pasākumā.

• 27. jūnijā plkst. 9.00 – ekskursija 
uz „AB atrakciju parku”.

• 20.  jūnijā plkst. 14.00  – futbols 
bērniem Stopiņu pamatskolas 
stadionā.

• Multfi lmu skatīšanās  – pirmdie-
nās, trešdienās un ceturtdienās 
plkst. 15.30–17.00. 

• Ceturtdienās plkst. 16.00 – rado-
šas aktivitātes bērniem.

• 22. jūnijā plkst. 12.00  – velosa-
censības ar dažādiem šķēršļiem 
bērniem, pusaudžiem. Aicinām 
visus gatavoties sacensībām. 

Dienas centros kā veltījums Latvijai 
simtgadei norisināsies foto izstādes 
veidošana. Cienījamie Sauriešu ie-
dzīvotāji! Lūdzu jūs iesaistīties šīs 
izstādes veidošanā! Ja jums mājās ir 
fotogrāfi jas, kurās redzami Saurieši 
senāk, lūdzu, atnesiet tās uz dienas 
centru, lai foto varētu ieskenēt. Plāns 
ir apkopot fotogrāfi jas un veidot gan 
izstādi, gan albumu par Sauriešiem 
un arī citiem Stopiņu novada cie-
miem senāk un mūsdienās.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
Līču dienas centra darba laiks vasa-
ras sezonā (1. jūnijs–1. septembris): 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 
20.00.
• 1. jūnijā – Starptautiskā bērnu aiz-

sardzības diena.
• 28. jūnijā plkst. 16.00 – „Gardēžu 

klubiņa grilēšanas sezonas labā-
kās receptes”.

• Izstādes veidošana līdz 18. jū-
nijam un apskate no 18. jūnija 
līdz 28. jūnijam. Gaidot Dziesmu 
un deju svētkus, dienas centrā 
kopā veidosim svētku noskaņu ar 
Dziesmu un deju svētku izstādi, 
kurā interesenti ir aicināti piedalī-
ties, papildinot izstādi ar atmiņām, 
piemiņas lietām, fotogrāfi jām, tēr-
piem u.c. no iepriekšējiem Dzies-
mu un deju svētkiem.

• Pirmdienās un ceturtdienās 
plkst. 13.00  – vingrošana senio-

riem. Nodarbības vada Brigita 
Krieva. Pieteikšanās – dienas cen-
trā.

• Otrdienās no 12. jūnija līdz 3. jūli-
jam plkst. 18.00 – radošās nodar-
bības „Vasaras atmiņas tekstilā”. 
Nodarbības vadīs Aleksandra Do-
brjanska.

• Trešdienās no plkst. 17.00 līdz 
plkst. 19.00  – nūjošanas nodar-
bības. Iesildīšanās un starts pie 
dienas centra. Dienas centrā ir 
pieejami 10 nūju pāri.

• Ceturtdienās plkst. 17.00 – rado-
šās nodarbības bērniem.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
• 1.  jūnijā  – Bērnu svētki, no 

plkst.  15.00 līdz 17.00  – rotaļas 
bērniem.

• 7.  jūnijā no plkst.12.00  – spēle 
bērniem „Dārgumu meklēšana”.

• 14.  jūnijā plkst.12.00  – sporta 
diena bērniem „Jautrie starti”. 
Gatavo DC jaunieši.

• 16. jūnijā plkst. 9.00–18.00 – eks-
kursija uz Tērvetes dabas parku.

• No 18.  jūnijā gatavosimies Līgo 
svētkiem.

• 22.  jūnijā  – „Māmiņas virtuves 
noslēpumi”, gatavosim siera pīrā-
dziņus.

• 27. jūnijā plkst. 12.00 – „Brīnumu 
lauks” bērniem par pasakām.

• 29. un 30.  jūnijā  – divu dienu 
pārgājiens (atkarīgs no laik-
apstākļien). 

DIENAS CENTROS JŪNIJĀ

Stopiņu novada dienas centros Līčos, Ulbrokā, Upeslejās, Sauriešos 
un Cekulē kā veltījums Latvijai simtgadei norisinās foto izstādes 

veidošana. Plāns ir apkopot fotogrāfi jas un veidot gan izstādi, gan 
albumu par Stopiņu novada ciemiem senāk un mūsdienās.

Cienījamie novada iedzīvotāji! Ja jums mājās ir fotogrāfi jas, kurās re-
dzami mūsu novada ciemi senāk, lūdzu, atnesiet fotogrāfi jas uz dienas 
centriem, lai foto varētu ieskenēt un atdot jums atpakaļ! 

Novada jaunieši ir iesaistījušies un veiks senajās fotogrāfi jās redzamo 
vietu fotografēšanu šodien.

Aicinām iesaistīties un kopīgi paveikt kultūrvēsturiski nozīmīgu darbu! 

Sludinājums
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ULBROKAS BIBLIOTĒKAS TEMATIS-
KĀ IZSTĀDE
Literāri tematiska izstāde 
„Rakstniekam Antonam Stankevičam – 
90” (dz. 1928. gada 13.  jūnijā). 
Izstādes materiāls atgādina par 
rakstnieka daudzskaitlīgajiem bio-
grāfi skajiem darbiem – J. Rozentāls, 
J. Jaunsudrabiņš, E. Dārziņš. Stāsti 
latgaliešu rakstu valodā un scenārijs 
kino fi lmai „Purva bridējs” ir rakstnie-
ka radošās darbības atzinīgākā daļa. 
Aicināti ielūkoties rakstnieka spalvai 
attiecināmajā.

ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ –
E-PRASMES
Jaunums! Datorprasmes gada garu-
mā! Jūnijā – otrdienās, ceturtdienās. 
Laikraksti, ziņas, virtuālais „tirgus”, 
darba piedāvājumi, „mani dati” in-
ternetā.
Nodarbībām nepieciešams pieteikties 
savlaicīgi, un tām nav nepieciešamas 
priekšzināšanas. Apmācības veic Stopiņu 
novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieki.
Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, 
tālrunis – 67910503, e-pasts – biblioteka@
stopini.lv.

ULBROKAS BIBLIOTĒKA 
PIEDĀVĀ KOLEKTĪVU 
TEĀTRA APMEKLĒJUMU
Rūdolfs Blaumanis,
Justīne Kļava,
„VIDZEMNIEKI”,
nestāstītie stāsti 3 daļās.
2018. gada 9. jūnijs, plkst. 13.00. 
Valmieras teātrī.
Šis būs pavisam īpašs Blaumaņa ne-
stāstīto stāstu iestudējums, bet cilvēka 
sirds – arvien tā pati.
Atvainojamies, bibliotēkas lasītāju 
grupa ir nokomplektēta.

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 
LASĪTĀJU VASARAS EKSKURSIJA
Brauciens uz Latgali kopā ar Janīnu 
KURSĪTI. 2018. gada 20.–21. jūlijs. 
Programmā: Zilupes, Pasienes, Kār-
savas un Malnavas vēsturiskās vietas, 
dievnami, vietējo meistaru un saim-
nieku gardumi. Zilupes zirgaudzē-
tava. Tikšanās un sadziedāšanās ar 
Isnaudas folkloras grupu. Baltinavas 
kolorīts un kultūrvēsturiskās ainavas. 
Teātra izrāde „Ontūns un Anna”. Gru-
pa ir nokomplektēta.

ULBROKAS BIBLIOTĒKA INFORMĒ: 
JAUNS PROJEKTS JAUNĀKĀ 
VECUMA BĒRNIEM
Jūlijā uzsāksim jaunu lasītvei-
cināšanas projektu „Mūsu mazā 
bibliotēka”, kas paredzēts 4–8 ga-
dus veciem bērniem. Projekta laikā 
bērni lasīs grāmatas un ar tām 
radoši darbosies. No izdevniecības 
„Liels un mazs” iepirktas 6 grāma-
tas, gaidām darba burtnīcas un no-
pelnām autoru vizītes. Ceram uz at-
saucību, darboties gribu un jauniem 
draugiem!

ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ 
JAUNS PAKALPOJUMS
Jūlijā atvērsim lasītavu. Šāds pa-
kalpojums tiks piedāvāts pirmoreiz. 
Zināms, ka pludmales bibliotēkas 
darbojas visā pasaulē. Bibliotekāri 
piedāvā literatūru lasīšanai uz vie-
tas, reģistrē paņemto un sazinās ar 
stacionāro publisko bibliotēku, ja tiek 
pieprasīts kaut kas īpašs. 
Ulbrokas bibliotēka vērš uzmanību 
un aicina jūlijā piecas dienas nedē-
ļā izmantot jauno pakalpojumu un 
dažādot savu atpūtu ar grāmatu vai 
žurnālu no mūsu pludmales lasītavas. 
Bērni lasītavā varēs ne tikai lasīt, zī-
mēt, krāsot, kā arī risināt dažādus 
atjautības uzdevumus.

ULBROKAS EZERMALAS LASĪTAVAS 
DARBA LAIKS: 
P.– P., plkst. 10.00–14.00.

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 
VASARAS DARBA LAIKS 
NO 1. JŪNIJA LĪDZ 31. AUGUSTAM
(Ulbroka, Institūta iela 1., 
LLU TF LTI Ulbrokas Zinātnes centrs), 
2. stāvs:
pirmdienās – 11.00–19.00;
otrdienās – 10.00–17.00;
trešdienās – 9.00–14.00;
ceturtdienās – 11.00–19.00;
piektdienās – 10.00–17.00.

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
„Mans mūžs ir bijis ļoti skaists, esmu va-
rējusi izdzīvot tik dažādas dzīves un ie-
priecināt skatītājus. Man piederēja bērnu 
sirdis.”
Aktrisei Verai Singajevskai  – 95 
(1923–2014), literāri tematiskā 
izstāde. 

BIBLIOTĒKĀSKULTŪRAS PASĀKUMI

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 „Poligrāfi jas grupa Mūkusala” 
Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta

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

Institūta iela 1A, 
Stopiņu novads, LV–2130

SPORTA PASĀKUMI

• 16. jūnijā plkst 10.00 – Sporta die-
na Upeslejās.

• 30. jūnijā plkst 10.00 – Sporta die-
na Sauriešos.

LĪDZJŪTĪBA

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,

Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

  (P. Priede)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tu-
viniekiem, Stopiņu ambulances 

ilggadējo darbinieci Irēnu Lazdāni 
mūžībā pavadot. 

Stopiņu ambulances kolektīvs 

Pensionāru biedrība 20. jūlijā 
rīko ekskursiju uz Sauļiem un 

Kurtuvēnu dabas parku.
Autobuss: 

• plkst. 7.30 – Ulbroka;
• plkst. 7.40 – Saurieši;
• plkst. 7.50 – Upeslejas.
Tālrunis informācijai: 
29423944 (Alise),     26332071 (Marga). 

Ekskursija

9. jūnijā plkst. 21.00 –
koncertuzvedums „Ezera 
mistērija”. Māra Lasmaņa 
mūzika, Pētera Brūvera 

dzeja. 
Piedalās Stopiņu novada mākslinie-
ciskie kolektīvi:
• jauktais koris „Ulbroka”, māksli-

nieciskais vadītājs Vitālijs Stankē-
vičs;

• sieviešu koris „Madara”, māksli-
nieciskā vadītāja Zane Kažēna;

• vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Stopiņš”, vadītāja Aiga Medne;

• vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Luste”, vadītāja Ieva Sīle;

• Ulbrokas Mūzikas un mākslas sko-
las pedagogi un viesmākslinieki;

• Solisti Endija Resgale un Mārtiņš 
Zvīgulis.

Pēc koncertuzveduma – Līgo parka 
pirmā vasaras zaļumballe.
Iedejosim Līgo parka 30. gadskārtu 
kopā ar grupu „Zeļļi”!
Ieeja bez maksas.

16. jūnijā plkst. 17.00 –
Latvijas akordeona ansambļu un or-
ķestru festivāls „Latvijai 100,
Līgo parkam 30”.
Aicinām uz akordeona mūzikas liel-
koncertu, kurā 100 Latvijas akordeo-
nisti, apvienojoties kopīgā orķestrī, 
svinēs Līgo parka 30 gadu jubileju.
Ieeja bez maksas.

20. jūnijā plkst. 15.00  
Ulbrokas kultūras namā –
koncerts „Kad pār Latviju līgo”.
Piedalās:
• Baložu pilsētas kultūras nama se-

nioru vokālais ansamblis „Atvasa-
ra”, vadītājs Viktors Pizāns;

• Jaunolaines kultūras nama senio-
ru vokālais ansamblis „Sarma”, 
vadītāja Baiba Ozoliņa;

• Rīgas sociālās aprūpes centra 
„Gaiļezers” vokālais ansamblis 
„Jautrie iemītnieki”, vadītāja Ināra 
Mača;

• Salaspils kultūras nama senioru 
deju grupa „Madaras”, vadītāja 
Regīna Grebežniece;

• Salaspils kultūras nama senioru 
vokālais ansamblis „Viktorija”, va-
dītāja Aija Pizāne;

• VEF kultūras pils folkloras kopa 
„Rija”, vadītājs Druvis Rijnieks;

• Ulbrokas kultūras nama vokālais 
ansamblis „Sagša”, vadītāja Biruta 
Deruma.

Ieeja bez maksas.
Pasākumu atbalsta Stopiņu novada 
pašvaldība.

21. jūnijā no plkst. 16.00 – 
ielīgošanas pasākums Līgo parkā.
Aicinām visus Stopiņu novada iedzī-
votājus un viesus piedalīties Līgo par-
ka ielīgošanas pasākumā!
• No plkst. 16.00 zīmēsim latvju 

rakstu zīmes gājēju ceļā no Ulbro-
kas līdz Līgo parkam.

• 17.00 Līgo parkā pie tiltiņa, saul-
griežu mūzikai skanot, būs aktivi-
tātes un prāta radošās spēles, kas 
veltītas Līgo parkam! 

Būs gardi pārsteigumi visiem aktīva-
jiem ielīgošanas pasākuma dalībnie-
kiem.
Uz pasākumu kursēs autobuss: 
15.30 – Līči; 15.40 – Cekule; 
15.45 – Upeslejas; 15.50 – Saurieši.
Pēc pasākuma – autobuss mājupceļam.

Līgo vakarā, 23. jūnijā, plkst. 21.00 
Līgo parkā –„Līgo parkam 30”,
MUZIKĀLI TEATRALIZĒTS SVĒTKU 
KONCERTUZVEDUMS
„Īsa pamācība mīlēšanā”.
Piedalās Stopiņu novada mākslinie-
ciskie kolektīvi:
• vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Stopiņš”, vadītāja Aiga Medne; 
• vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Luste”, vadītāja Ieva Sīle;
• senioru deju kolektīvs „Ulenbroks”, 

vadītāja Ineta Svilāne;
• sieviešu koris „Madara”, māksli-

nieciskā vadītāja Zane Kažēna;
• jauktais koris „Ulbroka”, māksli-

nieciskais vadītājs Vitālijs Stanke-
vičs.

Režisore – Aiga Medne.

Pēc koncerta – lielā svētku zaļumbal-
le kopā ar grupu „Jūrkante”.
Ieeja – dziedot Līgo dziesmas, skaitot 
tautasdziesmas.
Pasākumu atbalsta Stopiņu novada 
pašvaldība.

Stopiņu novada pašvaldības organizēto 
pasākumu laikā tiks fotografēts un � l-
mēts. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti 
publicitātes nolūkā.

Stopiņu novada politiski represēto biedrībaaicina uz piemiņas brīdi 
Ulbrokas Meža kapos represēto piemiņas vietā šā gada 14. jūnijā 

plkst. 15.00. Visi laipni gaidīti.

Autobuss: 
14.:30 – dome; 14.35 – Līči; 14.40 – Upeslejas; 
14.45 – Saurieši; 14.50 – Ulbrokas Meža kapi. 

Pēc pasākuma tiksimies pie tējas tases Ulbrokas kultūras namā.
Tālrunis informācijai: 28890339 (Māra).

Sludinājums

JUBILĀRI MARTĀ

Kaut dienas skrien un gadi steidzas, 
Un matos sabirst rūpju sniegs,

Vēl mūžam mundrums neizbeidzas,
Ja visur līdzi dzīvotprieks!

Sirsnīgi sveicam novada jubilārus
70, 75, 80, 85, 90 un 95 gadu jubilejās!
Vēlam prieku sirdī, spēku rokās
un veselību katru dienu!

JAUNDZIMUŠIE

Lai tev sārti vaigu gali
Kā sarkanas jāņodziņas,

Daudzi labi tikumiņi
Kā odziņu ķekariņš.

Sveicam maijā reģistrētos jaundzi-
mušos novadniekus – 5 meitenītes un 
8 puisīšus – un viņu vecākus!
Lai mīlestība, prieks un veselība jūs-
mājās!

LAULĪBAS

2018. gada maijā 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas trīs laulības.
Sirsnīgi sveicam jaunās ģimenes!

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek
Un piemiņa kā saules zieds. 

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 
Lailu Arāju, Juri Bredņu, 
Matrjonu Gromovu,Veltu Mariju Lipšu, 
Veltu Orlēnu, Maigu Strautnieci 
un Zentu Grecku mūžībā aizvadot.
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