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Svinot Līgo parka 30. gadskārtu, 
21. jūnijā mazi un lieli sanācām 
kopā, lai skaisti un skanīgi ielī-
gotu Līgo svētkus. 

No Ulbrokas centra virzoties uz Līgo 
parku, ierastais gājēju celiņš pama-
zām pārvērtās latvju rakstu zīmju 
ceļā. Auseklīši, Māras krusti, Zalktis 
un dažādas citas latvju rakstu zīmes 
veda gājējus uz Līgo parku.

Šeit ar skanīgām dziesmām koklē-
tāju ansambļa „Tīne” pavadījumā lī-
gotājus sagaidīja rotaļas, dziesmas un 
spēles. Skaists un ozola spēka pilns 
Jāņu kronis tika likts galvā Līgo par-
ka idejas autoram tēlniekam Uldim 
Sterģim. Pirms 30 gadiem, pateicoties 
tēlnieka uzņēmībai un darītpriekam, 
mūsu novadā tapa šī unikāla vieta, 
kādas nav citur pasaulē. 

Skaistām saulgriežu dziesmām 
skanot, tika izietas rotaļas un izspē-
lētas spēles. Arī daba mūs svētīja ar 
svaigām lietus lāsēm un rosināja dar-
boties ar nupat izveidoto „Līgo parka 
attēlu domino”. Savas zināšanas par 
Līgo parku ikviens varēja pārbaudīt, 
atbildot uz viktorīnas „Ko es zinu par 
Līgo parku?” jautājumiem. 



Jaunāko paaudzi īpaši uzrunāja spēle 
„Līgo parka koki”, kuru 2002. gadā 
izveidojušas PII „Pienenīte” audzinā-
tājas. Nedaudz noguruši, bet ar Zāļu 
vakara noskaņu varējām doties gata-
voties Līgo vakaram.

Ar gājienu atklājām Līgo vakaru
Skaisti rotāts tilts pār Piķurgu, Jāņa-
māte (novada domes priekšsēdētāja 
Vita Paulāne) un Jāņatēvs (domes 
priekšsēdētājas vietnieks Ainārs 
Vaičulens) sagaidīja ikvienu līgotāju 
ar sieru, pīrādziņiem, alu un Līgo 
dziesmām. Ar lāpām un skanīgiem 
„Līgo!” svētku gājiena dalībnieki de-
vās uz Līgo parka estrādi, kur visus 
sagaidīja Stopiņu novada deju ko-
lektīvi, dziedātāji un daudzie Līgo 
vakara viesi.

Stopiņu novada pašvaldība go-
dināja Līgo parka izveidotājus un 
atbildīgos, kuru rūpe un uzdevums 
parku uzturēt kārtībā ir visus dau-
dzos gadus.

Tēlnieks Uldis Sterģis, Līgo par-
ka idejas autors, piedalījies iekārto-
šanas talkās, Līgo parkā izvietotas 
Ulda Sterģa izveidotās latvju rakstu 
zīmju akmens skulptūras. Līgo parka 
30. gadskārtā tēlnieks dāvāja novada 
ļaudīm un viesiem „Līgo 30” logo, 
kas šogad caurvij novada vizuālo 
identitāti.

Birutas Zvaigznītes ieguldījums 
ir nemainīgs, viņa ir aktīva Ulda 
Sterģa idejas atbalstītāja, Līgo parka 
iekārtošanas talku organizatore un 
dalībniece, iesaistījusies Līgo parka 
popularizēšanā, veikusi lielu ieguldī-
jumu Stopiņu novada kultūrvēsturis-
kā mantojuma saglabāšanā, viņa ir 
grāmatu „Mēs stāstām par Stopiņu 
novadu” un „Bišu Dievlūgšana” au-
tore. Līgo vakara sarīkojumā viņa 
gan piedalīties nevarēja, bet publiski 
pateicām paldies, un līgotāji viņu 
sveica ar aplausiem.

Arhitekts Elmārs Orniņš – Līgo 
parka estrādes projekta autors, Sto-
piņu novada patriots, daudzus gadus 
aktīvi līdzdarbojas estrādes pilnveido-
šanā. Šogad izstrādā Latvijas simtga-
des skvēra projektu Ulbrokā.

Jānis Pumpurs, Stopiņu novada 
priekšsēdētājs no 2001. līdz 2017. ga-
dam, līdzdarbojies Līgo parka attīs-
tībā. Pateicoties viņa idejām un ie-
rosmei, daudzveidīgi ir paplašinājies 
notiekošo pasākumu klāsts.

Jānis Koponāns, ilggadējs PA 
„Saimnieks” direktors, visus šos ga-
dus aktīvi iesaistījies Līgo parka uz-
turēšanas un attīstības darbos.

Goda viesiem tika uzticēta 
Līgo vakara simboliskā tradīci-
ja – Jāņuguns aizdegšana uguns-
kurā un pūdelē. Novada dejotāji 
un dziedātāji sastājās Goda gatvē 
uguns ceļam. 

Stopiņu novada māksliniecisko ko-
lektīvu teatralizēts koncertuzvedums 
Aigas Mednes režijā „Īsa pamācība 
mīlēšanā” bija sagatavots īpaši Līgo 
parka 30. gadskārtas Līgo vakaram. 
Leģendārās Rūdolfa Blaumaņa lugas 
lomās iejutās vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Stopiņš” dejotāji un citi te-
ātra mākslas mīļotāji – mūsu novada 
iestāžu darbinieki. 

Izrādē dzirkstoši un atraktīvi ievi-
jās jautrie deju priekšnesumi vidējās 
paaudzes deju kolektīvu „Stopiņš” 
un „Luste” un senioru deju kolektīva 
„Ulenbroks” izpildījumā. Ar dzies-
mām koncertuzvedumu kuplināja 
dziedātāji no jauktā kora „Ulbroka” 
un sieviešu kora „Madara”. 

Dzīvīgs, sirsnīgs, jautrs un dzīves 
patiesību piepildīts uzvedums tika 
izspēlēts vislabākajās brīvdabas izrā-
žu tradīcijās, un skatītāji to uzņēma 
ar smiekliem, nopūtām un skaļiem 
aplausiem. Vienaldzīgo nebija!

Skaists un skanīgs Līgo vakars lat-
viskās tradīcijās izskanēja Līgo parkā 
jau trīsdesmito reizi. Jāņuguns liesmās 
raugoties, daudzi kavējās atmiņās, 
smēla enerģiju un spēku nākotnei. 

Uz tikšanos pasākumos Līgo parkā!
Fotogalerijas:
•	 ielīgošana  – http://stopini.lv/lv/

galerijas/ieligosana-ligo-parka-470;
•	 Līgo vakars – http://stopini.lv/lv/

galerijas/isa-pamaciba-milesana-
ligo-parka-ligo-vakara-471.
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Tēvu svētība caur akmeņiem plūst, 
Caur zīmēm laiku lokos.

Dieva gars, kas dižkokos mīt,
Ik brīdi noraugās mūsos.

/agate Utāne/

Pirms 30 gadiem vasaras saul-
grieži mainīja Ulbrokas ciema 
un visa Stopiņu novada dzīvi, jo 
tika atklāts Līgo parks, pirmais 
un vienīgais šāda veida parks 
Latvijā un pirmais parks pa-
saulē, kur ir pagodināti raksti, 
mūsu gadījumā – latvju raksti. 
Idejas autors bija tēlnieks Ul-
dis Sterģis. Viņš vienmēr ir vē-
lējies, lai novada iedzīvotājiem 
ir kur sanākt, svinēt svētkus un 
atpūsties latviskā vietā un vidē. 
Tādēļ arī tapa ideja par parku, 
kurā akmeņos būtu iekaltas 
latvju zīmes, radot patriotisku 
piederības sajūtu mūsu Latvijai 
un mūsu novadam. 

Stāsta parka idejas autors Uldis Ster-
ģis: „Līgo nozīmē – „Lai top!”. Mana 
māte bija kultūras darbiniece, un jau 
no bērnības es piedalījos dažādos 
kultūras pasākumos. Mani saistīja 
latviešu kultūra un vēsture. Vēlāk 
sāku vākt materiālus par senajām 
latviešu tradīcijām, svētkiem – Jāņu 
svētkiem. Jāsaka paldies sovhozam 
„Ulbroka”, ka tajā laikā Jāņus svinēja. 
Tad kādu gadu, svinot Jāņus kopā ar 
sovhoza darbiniekiem, man ienāca 
prātā ideja, ka pagastam jāizveido 
tāda īpaša vieta, kur svinēt Jāņus. 
Runāju ar Oskaru Neimani par šo 

No idejas līdz Līgo parka 30. jubilejai

16. jūnijā Stopiņu novada Līgo 
parku pieskandināja vairāk 
nekā 100 akordeonistu no visas 
Latvijas. Dalībnieki pārstāvēja 
25 mūzikas skolas no Zemgales, 
Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, 
Pierīgas. Pedagogi un viņu au-
dzēkņi vienojās kopējā orķes-
trī, lai dāvinātu skatītājiem un 
Latvijai īpašu lielkoncertu tās  
100 gadu un Līgo parka 30 gadu 
jubilejā.

Tik plaši pārstāvēts akordeonistu 
koncerts brīvdabas estrādē Latvijā 
notika pirmo reizi. Ideja par to ra-
dās UMMS direktorei Vitai Pinnei 
iepriekšējā gada decembrī. Jau janvārī 
visas uzrunātās mūzikas skolas teica 
jā līdzdalībai. Necerēti liela atsaucība 
kolektīvās muzicēšanas idejai! Bija 
sajūta, ka ir pienācis īstais laiks pul-
cēties lielam akordeonistu orķestrim.

Sakarā ar to, ka pieci kopējie skaņ-
darbi nevarēja aizpildīt visu koncertu, 
atsevišķi muzicēja arī Ulbrokas kul-
tūras nama akordeonistu ansamblis 
„Akcents” un UMMS akordeonistu 
orķestris Anitas Riekstas vadībā. No-
pietnu, izjustu priekšnesumu sniedza 
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidus-
skolas akordeonistu kvartets kopā ar 

savu pedagoģi Natāliju Meļņikoviču. 
Koncerta programmu ar četriem 

skaņdarbiem kuplināja Vidzemes 
reģiona pedagogu un audzēkņu or-
ķestris, ko diriģēja Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolas, Siguldas 
Mūzikas un mākslas skolas un Līgat-
nes Mūzikas skolas pedagoģe Vineta 
Golubkova. Kā īpašie viesi uzstājās 
arī profesionāli mūziķi – kvartets 
Kaspars Gulbis (akordeons), Kris-
taps Ginters (akordeons), Kristīne 
Zeltkalne-Voika (vijole) un Ginta 
Garūta (kontrabass) un ansamblis 
„Trio Kafija”.

Koncertā izskanēja visdažādāko 
žanru akordeona mūzika – gan lat-
viešu komponistu sacerēti skaņdarbi, 
gan pasaules līmeņa pērles Astora 
Pjacollas „Aizmirstība” un Karla 
Dženkinsa „Palladio”. Īpaši atzinīgi 
klausītāji novērtēja maestro Raimon-
da Paula „Kūko, kūko, dzeguzīte”.

Koncerta noslēgumā spēlēja visi 
pasākuma dalībnieki, liekot varena-
jam akordeonu skanējumam plūst 
tālu aiz Līgo parka robežām. Prieku 
par izdevušos pasākumu noteikti 
vairoja izcilie laika apstākļi – ins-
trumenti salīt nedrīkst! Šis koncerts 
bija arī mēģinājums meklēt ceļu uz 
akordeona mūzikas koncertu Dzies-

Pirmais akordeonistu festivāls Līgo parkā! Sveicam tēlnieku 
Uldi Sterģi dzimšanas 
dienā

2018. gada 3. jūlijā tēlnieks, 
mūsu novadnieks, Stopiņu no-
vada Goda pilsonis Uldis Sterģis  
svin 70. gadskārtu.

Daudz baltu dieniņu, 
Laimiņa, dod(i),
Diženi, raženi dzīvojot(i)!

Dziesmai skanot, sveicām tēlnie-
ku, dāvājot nupat iznākušo apjomī-
go izdevumu „Latvijas segas Latvi-
jas tūkstošgadei” un vēlot piepildīt 
visas radošās idejas, kuru ir daudz!

Tēlnieku jubilejā sveica Stopiņu 
novada domes priekšsēdētāja Vita 
Paulāne, priekšsēdētājas vietnieks 
Ainārs Vaičulens, Ulbrokas bib-
liotēkas vadītāja Daiga Brigmane,  
Sauriešu bibliotēkas vadītāja  
Kristīne Cimdiņa, Ulbrokas vidus-
skolas direktora vietnieces Antonija 
Trukšāne, Guna Mūriņa un Līvija 
Bērziņa.

tēmu, vaicāju, pie kā varētu vērsties 
ar jautājumu par zemes piešķiršanu. 
Viņš ieteica runāt ar Birutu Zvaigznī-
ti. Es gāju runāt ar sovhoza „Ulbroka” 
galveno ekonomisti Birutu Zvaigznī-
ti, un viņa teica šos nu jau slavenos 
vārdus: „Jā, Uldi, būs!” Man vairs 
pat nevajadzēja runāt par šo jautā-
jumu ar sovhoza priekšnieku Pēteri  
Vilku. Zemi piešķīra, un darbi 
varēja sākties. Pirms akmeņu uz-
stādīšanas meklēju arhitektu un 
domāju, ka viņam noteikti ir jābūt 
no Stopiņu pagasta. Pagasta pado-
mē Alise Volkova iedeva arhitekta  
Elmāra Orniņa adresi. Es viņu sa-
meklēju, pateicu, kas esmu, un izstās-
tīju ideju. Oskars Neimanis ar lielo 
traktoru strādāja gan savā brīvajā lai-
kā, gan atvaļinājumā, lai sagatavotu 
vietu akmeņu uzstādīšanai.

Pirmais tapa akmens, kas ir uzstā-
dīts pirms tiltiņa pie ieejas parkā, –  
Līgo akmens. To finansēja sovhozs 
„Ulbroka”. Uz atklāšanu bija pulcē-

jušies ļoti daudz cilvēku. Tie bija 
lieli svētki. Un tad sākās domino 
efekts – arī citas organizācijas vē-
lējās finansēt akmeņu uzstādīšanu. 
PMK „Ulbroka” galvenā ekono-
miste Austra Usāne izteica atbalstu 
lielā Austras koka akmens tapšanai.  
Ilmārs Lūsis, toreizējais Stopiņu 
pagasta priekšsēdētājs, vienmēr at-
balstīja parka attīstību un izveidoja 
deju placi. Varu teikt, ka man bija 
divi spēcīgi balsti – Ilmārs Lūsis un 
Jānis Pumpurs. Vienmēr iegāju paru-
nāt vispirms ar Jāni un tad gāju pie  
Ilmāra. Kad Jānis Pumpurs pārņēma 
priekšsēdētāja stafeti, viņš kļuva par 
simbolu – reizē pagasta vadītāju un 
Jāņa tēvu. Es ļoti priecājos, ka Jānis 
Pumpurs iestādīja ozolu Līgo parkā, 
jo ozols ir mūžības simbols, kas iet 
cauri laikiem. 

Laiks ritēja, un man radās ideja 
par to, ka Jāņa tēvam un Jāņa mātei 
ir vajadzīgi kādi īpašāki tērpi – tau-
tastērpi. Es ideju izteicu Jānim Pum-

puram, bet viņš ieteica man vērsties 
pie Vitas Paulānes. Vita atbalstīja 
manu ideju, un, pateicoties Ulbro-
kas lietišķās mākslas studijai un tās 
vadītājai Ārijai Vītoliņai, tapa Stopiņu 
novada tautastērps. Ārijai patiešām 
tas ir izdevies, krāsu pāreja atgādina 
Jāņu uguni, un tik dažādu krāsu izvē-
le un kopā salikšana ir uzdrīkstēšanās 
ar ļoti labu rezultātu.

Tuvojoties 30 gadu jubilejai, 
es ieteicos domes priekšsēdētājai  
Vitai Paulānei par Līgo parka jubilejai 
veltīta plakāta izveidi, un viņa man 
teica: „Taisi augšā!” Tas vairs nebija 
tik viegli. Ņēmu dažādas krāsas, Līgo 
vārdu, liku kopā, bet... kaut kas neiet. 
Domāju, kas tad ir Līgo parks. Tas ir 
Atmodas simbols! Atmoda ir Latvi-
ja. Tā nāca krāsa – Latvijas karoga 
krāsa. Līgo vārdā katrs burts nozīmē 
kaut ko savu. Burts O apzīmē sauli, 
jo Atmoda simbolizē sauli – Latvija 
cēlās pretī saulei! Par burtu formu un 
izskatu tika domāts, tika izmēģināts 

ļoti daudz. Parasti burtus plakātiem 
veido grafiķi. Šajā gadījumā burtu 
formu veidoju es pats, tieši tādu, ko 
varētu kalt granītā un kura apzīmē 
stabilitāti. Pirmajā brīdī varbūt uz-
raksts liekas neskaidrs, bet, izpētot 
to, rodas sajūta, ka tas ir stabils, kā 
akmenī kalts.

Mūsu dejotāji, audējas un koristi 
ir mūsu „zelta fonds”, latviskās iden-
titātes kopēji, bagātinātāji un nesēji. 
No pašdarbības kolektīvu vadītājiem 
Aiga Medne un Ārija Vītoliņa ir aug-
stas raudzes profesionāles, bet ir taču 
vēl citi. 

Jāņu svētku lieluzvedums bija 
LIELISKS! Patīkami pārsteidza, ka 
uz skatuves bija redzama Stopiņu 
novada vadība. Viņi ļoti organiski 
iekļāvās norisē, pie reizes parādot 
cieņu mūsu novada tautastērpam. 
Kur nu vēl labāk!”

Ulda Sterģa stāstu pierakstīja 
Anna Imbrate-Siliņa,

izdevuma „tēvzemīte” redaktore

mu svētkos. Ļoti nopietni izskanēja 
ierosinājums šādu kopā muzicēšanu 
Līgo parkā rīkot katru gadu jau vai-
rāku dienu garumā, ar meistarklasēs 
pieaicinātiem ārvalstu pedagogiem 
akordeonistiem.

Milzīgs paldies par neiztrūkstošo 
atbalstu Stopiņu novada domei, īpaši 
tās priekšsēdētājai Vitai Paulānei. Ļoti 
liels paldies idejas autorei un koncer-
ta programmas vadītājai, UMMS di-
rektorei Vitai Pinnei, kura rūpējās par 

koncerta norisei nepieciešamajiem 
organizatoriskajiem pasākumiem. 
Paldies UMMS pedagogiem Laurai 
Treidei-Plaudei un Kasparam Stan-
kevičam par viņu izpildītajām solo 
partijām K. Dženkinsa „Palladio” un 
H. Herolda „Trompetes melodijā”. 

Uz tikšanos turpmākajos akordeo-
nistu koncertos Līgo parkā! 

Anita Rieksta,
UMMS akordeona spēles 

pasniedzēja
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26. jūnijā Rīgā pie ēkas Torņa 
ielā  4 LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis, Rīgas vicemērs 
Andris Ameriks, arhitekts 
Jānis Lejnieks un māksli-
nieks Leonards Laganovskis  
atklāja dekoratīvo sienu 
„Latvijas pilsētas un novadi 
valsts simtgadei”. Siena ir 
visu Latvijas pašvaldību dā-
vinājums valstij nozīmīgajā 
jubilejā.

Panno (apgleznotā siena) ar Lat-
vijas pilsētu un novadu ģerbo-
ņiem tapis pēc Rīgas domes un 
Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) iniciatīvas, un to gleznojis 
starptautiski pazīstamais latviešu 
mākslinieks Leonards Laganov-
skis. Siena pirmo reizi tika ap-
gleznota 2005. gadā, taču pa šo 
laiku ir notikusi administratīvi 
teritoriālā reforma un daudzas 
pilsētas un novadi mainījuši sa-
vas administratīvās aprises, tāpēc 
Latvijas simtgadē tapa ideja sienas 
gleznojumu atjaunot ar pašreizē-
jiem ģerboņiem.

Kompozīciju vainago valsts 
ģerbonis, zem tā novietots valsts 
galvaspilsētas Rīgas ģerbonis un 

savulaik starptautiski atzītās Kur-
zemes hercogistes galvaspilsētas 
Jelgavas ģerbonis. Nākamajā rindā 
izkārtoti republikas pilsētu ģer-
boņi, tiem seko novadu ģerboņi 
alfabētiskā secībā.

Gleznojuma atrašanās vieta nav 
izvēlēta nejauši – tā cieši saistīta 
ar 1991. gada barikāžu notiku-
miem. Atceroties šo laiku, Vec-
rīgas laukumam Zigfrīda Annas 
Meierovica bulvāra, Smilšu ielas 
un Torņa ielas krustojumā tika 
piešķirts 1991. gada barikāžu lau-
kuma nosaukums, ko apliecina 
skaidrojuma plāksne „Laukums 
nosaukts par godu 1991.  gada 
13.–27.  janvāra notikumiem, 
kad iedzīvotāji apsargāja Latvijas 
Republikas valdības, sakaru un 
plašsaziņas iestādes, lai nepieļautu 
pret valsts neatkarības atjaunoša-
nu vērstu bruņotu apvērsumu”.

Laukums atrodas Vecrīgas ārējā 
malā, pie Bastejkalna, un tā re-
dzamākā fasāde ir Jēkaba kazar-
mu ēkas Torņa ielā 4 pretuguns-
mūris. Gan laukuma nosaukums, 
gan sienas gleznojums ir kā vēs-
tījums par laiku, kad cilvēki no 
visas Latvijas ieradās Rīgā, lai 
sargātu savu dzimteni.

„Šis gleznojums ir nopietns sim-
bols Latvijas pašvaldību un tautas 
saliedētībai, jo nu jau otro reizi 
tapis par piemiņu vēstures noti-
kumam, kurš saules mūžu paliks 
ierakstīts mūsu dzimtenes atmiņu 
ārēs. Tas ir dziļš vēstījums Latvijas 
simtgadē. Paldies Rīgas pašvaldī-
bai par iniciatīvu un visām paš-
valdībām par atbalstu šīs idejas 
realizēšanā,” pauž LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

Katra Latvijas pašvaldība ģerbo-
ņu sienas atjaunošanā piedalījās 
ar līdzfinansējumu. Par šo notiku-
mu pilsētām un novadiem atgādi-
nās dāvana – fotogrāfija rāmītī ar 
paskaidrojumrakstiņu un māksli-
nieka parakstu. Sienas gleznojums 
un labiekārtotā teritorija ir LPS 
un vairāku Rīgas domes struktūr-
vienību (SIA „Rīgas nami”, Rīgas 
Austrumu izpilddirekcijas, SIA 
„Rīgas meži”, Satiksmes departa-
menta) kopprojekts.

informāciju sagatavojusi
Jana Bunkus, 

Latvijas pašvaldību savienības 
komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece 
sabiedrisko attiecību 

jautājumos

Atklāta pašvaldību dāvinātā, īpaši apgleznotā 
ģerboņu siena par godu Latvijas simtgadei 

„Dziesmai šodien liela die-
na!” Tā skan slavenā Pētera 
Barisona kora dziesma. Arī 
šajos svētkos par to vēsta 
fanfaras, plīvo 1873.  gada un 
2018. gada svētku karogi. Tos 
šķir un vieno 145  gadi. Bet 
izjūtas ir nemainīgas  – lep-
nums par savu tautu, zemi, 
tradīcijām. Prieks par to, ka 
sarežģītajos vēstures līkločos 
dziesma, deja, mūzika un tau-
tas lietišķā māksla ir bijušas 
tās, kas tautu vienojušas un 
saliedējušas. 

2018.  gads ir īpašs gan Latvijas 
iedzīvotājiem, gan latviešiem visā 
pasaulē  – aprit simts gadu kopš 
Latvijas Republikas proklamēša-
nas. Simtgades norises plānotas 
tā, lai dotu iespēju ikvienam būt 
aktīvam svētku veidotājam un 
dalībniekam un padarītu Latvijas 
valsts simtgadi tuvu un saprotamu 
katram, kas jūtas piederīgs Latvi-
jai. Svinību norise tiek veidota, 
izmantojot analoģiju – valsts ju-
bileja kā ikviena iedzīvotāja per-
sonīgā dzimšanas diena. Svētku 
sajūtai jāienāk katrā mājā. Iesais-
tīties simtgades svinībās aicināts 
ikviens – iedzīvotāji, valsts iestā-
des, pašvaldības, ārzemju latviešu 
organizācijas, institūcijas, neval- 
stiskās organizācijas un uzņēmumi.

Dziesmu un deju svētki Latvijas simtgades zīmē.

Latvijas valsts simtgades viens 
no lielākajiem notikumiem ir 
XXVI Vispārējie latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētki. Dziesmu 
un deju svētki iekļauti UNESCO 
Cilvēces mutvārdu un nemateriālā 
kultūras mantojuma meistardar-
bu sarakstā no 2003. gada. Tie ir 
tautas izcilākais kultūras meistar-
darbs, kas izturējis laika pārbau-
di un kļuvuši par nacionālas un 
starptautiskas nozīmes notikumu, 
kas sauc kopā un saliedē latviešus 
visā pasaulē, vieno dažādas paau-
dzes un tautības. No pirmajiem 
svētkiem 1873. gadā ar 1000 dzie-

dātājiem tie izauguši par varenu 
kustību – XXVI Vispārējos Dzies-
mu un XVI Deju svētkos piedalās 
47 000 dalībnieku.

Uzgavilēsim šajos svētkos 
mūsu novada mākslinieciskajiem 
kolektīviem, kuri ar izcilību pie-
dalījušies svētku skatēs – Ulbro-
kas Mūzikas un mākslas skolas 
koklētāju ansamblim „Tīne”, kas 
ieguva godalgoto 3. vietu Vislat-
vijas koklētāju ansambļu kon-
kursā (vadītāja Ieva Kalniņa), 
tautas lietišķās mākslas studijai 
„Ulbroka” (vadītāja Ārija Vīto-
liņa), sieviešu korim „Madara” 

(vadītāja Zane Kažēna), jaukta-
jam korim „Ulbroka” (vadītājs 
Vitālijs Stankēvičs), vidējās pa-
audzes deju kolektīviem „Luste” 
(vadītāja Ieva Sīle) un „Stopiņš” 
(vadītāja Aiga Medne) un senio-
ru deju kolektīvam „Ulenbroks” 
(vadītāja Ineta Svilāne).

XXVI Vispārējo latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētku atklāša-
na notika 1.  jūlijā ar tradicionālo 
garīgās mūzikas koncertu Doma 
baznīcā. Priecājamies, ka svētku 
dalībnieku gājienā pa Rīgas pil-
sētas ielām krāšņos tautas tērpos 
ģērbto dalībnieku vidū bijām arī 

mēs – Stopiņu novada mākslinie-
ciskie kolektīvi. Tas bija emocio-
nāli piepildīts kopības mirklis un 
milzīgs pozitīvās enerģijas lādiņš 
gan gājiena dalībniekiem, gan 
skatītājiem! Vairāku stundu ilgais 
gājiens noslēdzās ar īpašu Dzies-
mu un deju svētku dalībniekiem 
veltītu atklāšanas koncertu.

Novēlēsim, lai skanīgas dzies-
mas Mežaparka atjaunotajā estrā-
dē un skaisti deju raksti Daugavas 
stadionā! Lai teiksmainas kokļu 
skaņas koklētājiem un skatītāju 
acis priecējoši tautas lietišķās 
mākslas darbi!
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1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2017.  gada 27.  septembra sais-
tošajos noteikumos Nr.  15/17 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība 
Stopiņu novadā” (turpmāk – sais-
tošie noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1.  Svītrot no saistošo noteikumu 
izdošanas tiesiskā pamatojuma 
vārdus un skaitļus „15.  panta 
pirmās daļas 1. punkts”.

1.2.  Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
„Stopiņu novada dome organizē 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu savā administratīvajā 
teritorijā, pilnvarojot ar lēmumu 
komersantu(-s) sniegt sabied-
riskos ūdenssaimniecības pa-
kalpojumus un noslēdzot ar to 
(tiem) līgumu(-s) par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā, un piešķir 
Stopiņu novada pašvaldības 
aģentūrai „Saimnieks” īpašas 
tiesības sniegt ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus šādos 

Stopiņu novada administratīvās 
teritorijas ciemos: Ulbrokā, Dzid-
riņās, Vālodzēs, Līčos, Cekulē, 
Upeslejās, Sauriešos, Rumbulā 
un Dreiliņu ciemā.”

1.3.  Izteikt 3.6. punktu šādā redakcijā:
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzējs  (turpmāk – pakalpo-
jumu sniedzējs) – Stopiņu novada 
domes pilnvarotais komersants 
vai Stopiņu novada pašvaldības 
aģentūra „Saimnieks”, kas sniedz 
noteikta veida ūdenssaimniecības 
pakalpojumus šo pakalpojumu 
sniegšanas teritorijā.”

1.4.  Papildināt 21. punktu aiz vārda 
„sniedzēja” ar vārdiem „īpašu-
mā, valdījumā vai”.

1.5.  Papildināt 22. punktu aiz vārda 
„sniedzēja” ar vārdiem „īpašu-
mā, valdījumā vai”.

2. Saistošie noteikumi publicējami Sto-
piņu novada domes informatīvajā iz-
devumā „Tēvzemīte” un stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas.

V. Paulāne,
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

Latvijas Republika
STOPIŅU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000067986
Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130,

tālr. 67910518, fakss 67910532, novada.dome@stopini.lv 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)

2018. gada 13. jūnijā                 Nr. 9/18
Apstiprināti

ar Stopiņu novada domes 
13.06.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 27, p. 3.1.)

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017. gada 27. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15/17 „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Stopiņu novadā”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6. panta ceturto daļu

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Stopiņu novada domes 2018. gada 13.  jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 9/18 

„Grozījumi Stopiņu novada domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.15/17 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka 
„Vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā ad-
ministratīvajā teritorijā. Vietējās pašvaldības dome nosaka pašvaldības iestādi, kas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pa-
kalpojumus un citus noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, vai pilnvaro 
komersantu sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to 
līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā vai tās daļā.” Ūdenssaimniecības pakalpojumu li-
kuma 6. panta ceturtā daļa nosaka deleģējumu pašvaldībai izdot saistošos 
noteikumus.
Saistošo noteikumu mērķis: precizēt Stopiņu novada domes 2017.  gada 
27. septembra saistošos noteikumus Nr. 15/17 „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā” atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un aktuālajai situācijai.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Spēkā esošajos saistošajos noteikumos ir noteikts, ka Stopiņu novada 
dome ir piešķīrusi īpašas tiesības Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai 
„Saimnieks” sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus šādos 
Stopiņu novada administratīvās teritorijas ciemos: Ulbrokā, Dzidriņās, Vā-
lodzēs, Līčos, Cekulē, Upeslejās, Sauriešos, Rumbulā un Dreiliņu ciemā.
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā ir teritorijas daļas, kurās sabied-
riskos ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz arī komersanti. Līdz ar to 
ir nepieciešams grozīt Stopiņu novada domes 2017. gada 27. septembra 
saistošos noteikumus Nr. 15/17 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā”:
1. nosakot, kādā kārtībā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpo-

jumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā; 
2. precizējot terminu „ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs”, tādē-

jādi nosakot, ka saistošie noteikumi ir attiecināmi arī uz komersantiem, 
kuri sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus. 

Noteikumos ir papildinātas pakalpojuma lietotāju tiesības, nosakot, ka pa-
kalpojuma lietotājs ir tiesīgs nododot ūdensvada un kanalizācijas tīklus un 
būves pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav plānotas izmaiņas projekta ietekmei uz pašvaldības budžetu.

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

Nav plānotas izmaiņas ietekmei uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības  
teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām

Nav plānotas izmaiņas administratīvajās procedūrās.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām

6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma 
raksta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.stopini.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, 
izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.
6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības 
tīmekļvietnē www.stopini.lv un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

V. Paulāne,
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

Stopiņu novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli 
nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu  – dzīvokli Institūta ielā 36-4, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā, kas sastāv no četrām istabām ar kopējo platību 
89,8 m2 un atrodas 103. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena – 50 000,00 EUR; izsoles solis – 250,00 EUR. 
Izsole notiks 2018.  gada 17.  jūlijā plkst.11.00 Institūta ielā 1A, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā. 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija 
tiek veikta Stopiņu novada pašvaldības (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu 
novads) darba dienās no plkst. 9.30 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00, 
piektdienās – līdz plkst. 15.30 Juridiskajā daļā vai Stopiņu novada domes 
mājaslapā www.stopini.lv.
Izsolāmās mantas vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai 
pa tālruni 67910562.

Izsole
Par detālplānojuma 

īpašumam „Januki” Dreiliņos 
apstiprināšanu

Stopiņu novada dome 2018. gada 
13.  jūnija sēdē ir pieņēmusi lē-
mumu (protokols Nr.  27) „Par 
detālplānojuma nekustamajam 
īpašumam „Januki” (Dreiliņi, 
Stopiņu novads, īpašuma ka-
dastra Nr.  80960020013, ze-
mes vienības kadastra apz. 
80960020013) apstiprināšanu”.
Ar apstiprināto detālplāno-
jumu var iepazīties valsts 
vienotajā ģeotelpiskās infor-
mācijas portālā www.geolat-
vija.lv (https://geolatvija.lv/geo/
tapis3#document_12116) un Sto-
piņu novada domē (5. kab., In-
stitūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu 
novads) apmeklētāju pieņemša-
nas laikā.
Detālplānojumu Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtī-
bā var pārsūdzēt administratīva-
jā tiesā (Administratīvās rajona 
tiesas Rīgas Tiesu namā Rīgā, 
Baldones ielā 1A) viena mēneša 
laikā pēc tam, kad ir publicēts 
paziņojums oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis” par detāl-
plānojuma apstiprināšanu.

Paziņojums
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam 

Ezermalas ielā 16, Ulbrokā, Stopiņu novadā

Stopiņu novada dome 13.06.2018. sēdē pieņēma lēmumu (protokols 
Nr.  27 p.  3.7) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam Ezermalas ielā 16, Ulbrokā, Stopiņu novadā (īpašuma kadastra 
Nr. 80960031293 zemes vienībai ar kadastra apz. 80960031290)”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto 
(atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot 
nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) 
izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – īpašuma Ezermalas ielā 16 īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja  – Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr.: 67910546, 27757382; e-pasts: 
planotajs@stopini.lv).
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplānojuma izstrādei jāiesniedz 
Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads,  
LV-2130; e-pasts – novada.dome@stopini.lv) līdz 2018. gada 30. jūlijam.

Informē pašvaldības policija
•	 Jūnijā Stopiņu novada Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja 

uz 238 notikumiem. 
•	 Sastādīts 30 administratīvā pārkāpuma protokols.
•	 Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neie-

vērošanu sastādīti 6 administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.
•	 Izskatīti 11 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
•	 Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 13 personas alkohola reibumā 

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

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada Pašvaldības policijas materiālus

Paziņojums
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2018.  gada 31.  maijā tika no-
dota ekspluatācijā projekts 
„Ceļa Lielkājas–Kalves un ceļa 
posma C21–Grīvas, Stopiņu 
novadā, pārbūve”. Tas pare-
dzēja grants seguma pārbūves 
darbus ceļu posmos 1,82  km 
garumā.

Projekts tika īstenots programmā 
„Pamatpakalpojumi un ciemu at-
jaunošana lauku apvidos” ar mērķi 
veicināt apdzīvotības saglabāšanos 
un pašvaldību ceļu attīstību lauku 

teritorijā, prioritāri nodrošinot pie-
kļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu 
saistītām darbībām. 

Projektu līdzfinansēja Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku at-
tīstībai ar publisko finansējumu 
292 500,00 EUR. Kopējās izmak-
sas – 513 429,25 EUR, no tām Sto-
piņu novada pašvaldības ieguldītais 
finansējums – 220 749,25 EUR.

Darbu otro kārtu – asfaltēšanas 
darbus 1, 82 km garumā – pare-
dzēts pabeigt un nodot ekspluatā-
cijā 2018. gada jūlijā. 

Noslēgusies 
ceļa pārbūves I kārta

Jūnijā tika pabeigti darbi re-
ģionālā velomaršruta Nr.  12 
marķēšanā, kā arī uzstādītas 
dabas un kultūras objektu in-
formatīvās zīmes Lejasdau-
gavas novados.

Darbi tika veikti Latvijas Vides 
aizsardzības fonda līdzfinansēta 
projekta „Lejasdaugavas novadu 
iedzīvotāju iesaiste velo un ūdens-
tūrisma maršrutu par godu Latvi-
jas simtgadei izstrādē, kā arī vides 
izglītošanā” (Nr. 1-08/299/2017)” 
ietvaros. Velomaršruts Nr. 12 sā-
kas Stopiņu novadā Dreiliņos, 
izbraucot no Rīgas pa autoceļu 
P4, un vijas cauri Stopiņu, Salas-

pils, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un 
Lielvārdes novadiem, noslēdzas 
Ērgļu novadā. Velomaršruts iepa-
zīstina braucējus ar Lejasdaugavas 
novadu dabas un kultūrvēsturis-
kā piedāvājuma daudzveidību un 
bagātību.
Ar velomaršrutu elektroniski var 
iepazīties šeit:
w w w. b a l t i c m a p s . e u / ? l a n g 
=lv&draw_hash=deitlh&centerx
=515412.6573250755&centery=6
311089.624319195&zoom=1&la
yer=map&ls=o.

Ingrīda Birzniece-Ezera,
Stopiņu novada 

domes projektu vadītāja 

Stopiņu novadā sākas 
reģionālais velomaršruts Nr. 12

•	 Jūlijā turpinās nūjošanas 
nodarbības Upeslejās. Nodarbību 
sākums – plkst. 19.00 pie dienas 
centra „Upeslejas”. Nodarbības no-
tiks otrdienās (10., 17., 24., 31. jū-
lijs). Nodarbības ilgums – ~ 1.5 
h; nūjas nodrošina. Nodarbības 
notiek instruktora vadībā.

•	 Vingrošanas nodarbības cilvē-
kiem, kas vecāki par 54 gadiem, 
dienas centrā „Līči” un dienas 
centrā „Ulbroka”. Ulbrokā no-
darbību sākums – plkst. 10.00; 
dienas centrā „Līči” – plkst.13.00. 
Nodarbības ilgums  – 60 min. 
Nodarbības vada sertificēta tre-
nere Brigita Krieva.

•	 28. jūlijā plkst. 10.00–17.00  – 
Sporta diena pie Ulbrokas ezera. 

Notiks sporta spēles un dažādas 
aktivitātes bērniem, pieaugušajiem 
un senioriem. Būs spēkavīru šovs, 
cīņas sporta veidu paraugdemons-
trējumi, loka šaušana, lāzertags 
un citas aktivitātes. Jebkuram 
būs iespēja pasākuma laikā uz-
dot interesējošus jautājumus 
sertificētam uztura speciālistam 
un sertificētam fizioterapeitam. 
Pasākumu īsteno biedrība „RE-
ĀLS PIEDZĪVOJUMS”. Precīza 
pasākuma programma būs pie-
ejama Stopiņu novada pašvaldības 
mājaslapā un Facebook lapā.

(„Stopiņu novada iedzīvotāju 
veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumi”, 
Nr. 9.2.4.2/16/I/014.)

Veselības veicināšanas 
projekta aktivitātes jūlijā

No šī gada 4. jūnija līdz 8. jūnijam 
Upesleju internāt-pamatsko-
las-rehabilitācijas centra pirms-
skolas iestādes direktore Irēna 
Frankoviča un projekta koordi-
natore Latvijā logopēde Svetla-
na Stepane kopā ar savu lielisko 
komandu  – iestādes darbinie-
kiem un speciālistiem „Erasmus 
+” projekta „Zinātnieki darbī-
bā” (projekts Nr.  2017-1-LV01-
KA101-035350), ietvaros uzņēma 
viesus no Portugāles, Itālijas, 
Turcijas un Anglijas

Projekta 2. pamatdarbība (Key 
Action 2) ir „Sadarbība inovācijas 
veicināšanai un labas prakses apmai-
ņa; mērķis – attīstīt nepieciešamās 
pamatiemaņas (matemātikā, valodā 
un tehnoloģijās) bērniem, transfor-
mējot zināšanas spēļu aktivitātēs; 
metodoloģija ir veidot praktiskus 
eksperimentus/aktivitātes, teorētiskās 
zināšanas pielietojot reālās situācijās, 
tiecoties savienot abus zināšanu vei-
dus un nodrošināt vienotu mācību 
procesu. 

Šī bija jau trešā starptautiskā tik-
šanās projekta ietvaros, un šoreiz 
ar savas iestādes darbību, mācību 
programmām un specifiku dalīb-
valstu grupas bija jāiepazīstina tieši 
Latvijā. Šajā tikšanās reizē katras 
dalībvalsts pedagogi un speciālis-
ti rādīja video un citus materiālus 
darbam ar bērniem, kā katrā no da-
lībvalstīm ikdienas aktivitātēs radoši 
tiek veicinātas angļu valodas zinā-
šanas, tās atspoguļojot dziesmās, 
rotaļās, lomu-rotaļu spēlēs, teātra 
izrādēs un citās bērniem saistošās 
izpausmēs. Latvijas darba grupa ak-

„Erasmus +” projekta „Zinātnieki darbībā” 
starptautiskā tikšanās Latvijā

tīvi strādāja visas nedēļas garumā 
un pirms tās, piesaistot arī Stopi-
ņu novada domes priekšsēdētāju 
Vitu Paulāni, Ulbrokas pirmssko-
las iestādes „Pienenīte” vadību un 
darbiniekus, novada televīziju, lai 
ar viesiem ne tikai dalītos pieredzē 
un idejās, bet arī lai iepazīstinātu 
ar Latvijas kultūru, folkloru, dabu, 
specifiku – lai radītu iespēju izjust, 
ieelpot, izdzīvot Latvijas auru. Viesi 
zinātnieku tēmas ietvaros tika ie-
pazīstināti ar SIA „Getliņi EKO” 
darbību, kā arī, lai sniegtu priekš-
statu un ieskatu Latvijas kultūrā un 
gaisotnē, arī ar Krīvu klēts manto-
jumu, Rundāles pils krāšņumu, Jūr-
malas šarmu un citiem Latvijas un 
Stopiņu novada apskates objektiem. 
Projekta dalībnieki tika cienāti ar 
latviešu tradicionālajiem ēdieniem, 
kurus ļoti meistarīgi un gardi pa-
gatavoja Upesleju internātpamat-

skolas-rehabilitācijas centra pavāri. 
Viesi izbaudīja arī visas rehabili-
tācijas procedūras, kuras ikdienā 
tiek sniegtas iestādes audzēkņiem. 
Dalībvalstu pedagogus iedvesmoja 
Latvijas speciālistu profesionalitāte, 
radošums, aizrautība, zināšanas un 
spējas darbā ar bērniem. 

Viesi mājup devās piepildīti ar 
jaunām idejām, emocijām un vēlmi 
vēl kādreiz atgriezties Latvijā. Nāka-
mā šī projekta starptautiskā tikšanās 
norisināsies šī gada septembrī Itālijā, 
kad katras dalībvalsts pedagogi iepa-
zīstinās ar radošo pieeju, kā bērniem 
veicināt matemātisko zināšanu un 
prasmju apguvi.

Video par projekta vizīti: htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=8_
LpKJSP4Wg&feature=youtu.be.

Zane Gulbe, 
UiRC pii psiholoģe

Jūnijā uzsākti apgaismojuma 
izbūves darbi gar gājēju ce-
liņu no Sauriešu ciema līdz 
Upesleju ciemam. 

Apgaismojums tiks izbūvēts  
737 metru garumā, izgaismojot 

visu celiņa posmu, kurā līdz šim 
apgaismojuma nebija.

Darbu pasūtītājs – PA „Saimnieks”; 
līguma summa – 19 700,00 bez PVN. 
Darbu izpildītājs – SIA „Doma būve”.

I. Skrastiņa,
Stopiņu novada dome

Gājēju celiņš no Sauriešiem līdz 
Upeslejām turpmāk būs apgaismots
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Pēc Veselības centru apvienības 
dermatologu bezmaksas kon-
sultācijām piecos Stopiņu no-
vada dienas centros Pierīgā 7 % 
no izmeklētajiem pacientiem 
saņēmuši norādījumu doties uz 
konsultāciju pie onkologa. 

Piecos Stopiņu novada dienas centros 
Pierīgā vasaras sezonas aizsākumā 
notika Veselības centru apvienības 
(VCA) dermatologu bezmaksas kon-
sultācijas. Novērtējot ādas veselības 
svarīgumu, Stopiņu novada pašval-
dība projekta ietvaros rada iespēju 
izglītot iedzīvotājus par ādas veselību 
un bez maksas pārbaudīt dzimumzī-
mes. Pacientus konsultēja divas VCA 
dermatoloģes – Ilze Jākobsone un 
Liene Matuzele. 

Speciālistes informēja novada ie-
dzīvotājus par pasākumiem, kas var 

novērst risku saslimt ar ādas vēzi, 
sniedza rekomendācijas, kādos ga-
dījumos jāvēršas pie speciālista, lai 
atklātu slimību laikus un nodrošinā-
tu sekmīgu ārstēšanu, kā arī sniedza 
izsmeļošu informāciju ne vien par 
melanomu, bet arī par citiem ādas 
audzējiem. 

Konsultācijas apmeklēja iedzīvotāji 
vecuma amplitūdā no 16–17 gadus 
veciem jauniešiem līdz pat cienījama 
vecuma sirmgalvjiem, kuri pārkāpu-
ši 80 gadu slieksni. Ilze Jākobsone 
atzīst, ka informētības līmenis par 
saules ietekmi uz ādas veselību da-
žāda gadagājuma cilvēkiem atšķiras, 
bet papildu informācija nepiecieša-
ma visiem. Projekta vadītāja Jeļena 
Pavlova atklāj, ka iedzīvotāji ir atzi-
nīgi novērtējuši šo iespēju. Ņemot 
vērā gūtos rezultātus un atsaucību, 
Stopiņu novada pašvaldība arī turp-

māk apņēmusies organizēt līdzīgus 
pasākumus, lai iedzīvotājiem būtu 
iespēja saņemt speciālistu ieteikumus 
un atbildes uz veselībai svarīgiem 
jautājumiem. Šī aktivitāte notika Ei-
ropas Sociālā fonda projekta „Sto-
piņu novada iedzīvotāju veselības 
veicināšana un slimību profilakses 
pasākumi” (Nr. 9.2.4.2./16/I/014)” 
ietvaros.

VCA „Aura” dermatoloģe Ilze 
Jākobsone: „Runājām par sauļošanās 
paradumiem, saules izraisītiem apde-
gumiem, par ādas audzēju profilaksi, 
piemēram, izvairīšanos no uzturēša-
nās saulē, saules aizsargkrēmu lieto-
šanu. Gados vecie cilvēki ir mazāk 
aktīvi un bez īpašas vajadzības savu 
vidi nepamet. Šaubos, vai pēc savas 
iniciatīvas viņi dotos uz poliklīniku 
pārbaudīt ādas veselību. Šī novada 
iedzīvotājiem bija lieliska iespēja uz-

Ādas veselības pārbaudes aktualitāte 
Pierīgas iedzīvotajiem apstiprinājusies

Jau no 2018. gada februāra, bib-
liotekāru aicināti un mudināti, 
apgūt datora lietošanas pamat-
prasmes izvēlējušies vairāki 
novada cilvēki. Paši cītīgākie 
bibliotēkas datorzāli apmeklē 
vairākkārt mēnesī. Esam no-
vērojušas, ka mūsu datorus iz-
manto arī iesācēji, kuri vispār 
neprot strādāt ar datoru vai arī 
zina tikai kādu noteiktu tā fun- 
kciju.

Datornepratējiem jau no marta aiz-
sāktas mācības par pašu vienkāršā-
ko – darbu Word teksta redaktorā, 
tādējādi apgūstot klaviatūru. Mēģi-
nājām iegaumēt klaviatūras izkārto-
jumu, atrast lielos burtus, izveidot 
garumzīmes, izmantot pieturzīmes. 
Mācījāmies pāriet uz jaunu rind-
kopu un ievietot atstarpi starp vār-

diem. Tika rakstīts teksts no grāmatas 
„Velniņi” un dažāda veida literatūras, 
tika labotas kļūdas tekstā. Centīgākie 
skolnieki iemācījās arī izveidot savu 
CV. Izmēģinājām uzrakstīto tekstu 
izdrukāt. Un pats galvenais – ieslēgt 
un izslēgt datoru. Aprīlī apmācāmie 
izveidoja savu Google kontu, lai arī 
turpmāk varētu izveidot Google pie-
dāvātās iespējas. Tika gūts ieskats 
Google+ darbībā. Skatījām, kā ieprie-
cināt sevi skatot Youtube video. Maijā 
turpinājām apskatīt Google piedāvāju-
mus – kartes, disku, tulkotāju, iespēju 
atrast lētākus lidojumus un grāmatas 
internetā. Jūniju esam iesākuši ar to, 
ka apgūstam, kur tiešsaistē izlasīt po-
pulārākos Latvijas laikrakstus, kur 
meklēt tiešsaistes ziņas, kā sameklēt 
izdevīgus pirkšanas un pārdošanas 
piedāvājumus internetā un sameklēt 
darbu. Visbeidzot skatām, kur inter-

netā atrast datus par sevi un kā to 
izdarīt.

Paldies tām divām kundzēm, kuras 
nāk patiešām regulāri un atkārto to, 
ko iemācījušās. Un arī tiem cilvē-
kiem, kas nāk ne tik bieži, bet vien-
kārši apmeklē bibliotēku, lai iemācītos 
sev saistošo. Pat ja pēc mācībām vēl 
joprojām ir nepieciešama bibliotekāra 
palīdzība, tomēr ir radusies apjausma, 
kā strādā dators un cik daudz iespē-
ju ir interneta plašumos. Jāatgādina 
klasiskais teiciens, ka nekad nav par 
vēlu mācīties. Turklāt darbošanās ar 
datorprogrammām un internetu sa-
gādā tik daudz prieka!

Jūlijā un augustā „skolnieki” varēs 
paņemt atvaļinājumu vai atkārtot jau 
zināmās lietas, bet septembrī atsāk-
sim mācīšanos ar Ulbrokas biblio-
tēkas abonētajām datubāzēm News.
lv un Letonika.lv, kuras lieti noder, 

kā meklējot konkrētu informāci-
ju laikrakstos, tā vispārējā Latvijas 
kultūras apguvē caur enciklopēdi-
jām, vārdnīcām, pilntekstu latviešu 
autoru darbiem, attēliem, video un 
audio ierakstiem, valodas mācību 
un daudzām citām iespējām, kādas 
piedāvā šīs datubāzes. Oktobrī biblio-
tekāri piedāvā iespēju apgūt virtuālā 
kopkataloga un bibliotēku WebPAC 
piedāvātās iespējas. Gan atrast ne-
pieciešamo izdevumu, gan, izman-
tojot bibliotēkas doto lietotājvārdu 
un paroli (ja esat bibliotēkas lasītājs), 
rezervēt, pagarināt grāmatu lietošanu 
un veikt citas darbības ar WebPAC. 
Novembrī atgriezīsimies pie sarež-
ģītākiem jautājumiem, kas attiecas 
uz elektroniskās vides izmantošanu 
pakalpojumos un arī rēķinu apmaksu 
elektroniski. Bet, gaidot Ziemassvēt-
kus, decembrī, izmantosim datorus 

rokdarbiem un izklaidei – meklējot 
tiešsaistē apsveikumus, Ziemassvēt-
ku rotājumus un informāciju par šo 
svētku tradīcijām, atkārtojot tiešsais-
tes meklēšanas galvenos principus.

Atgādinām, ka, iepriekš sarunājot 
apmeklējuma laiku, varat ar bibliote-
kāra palīdzību apgūt datora lietošanas 
pamatus arī citkārt. Iedrošinājumam 
varam teikt, ka arī gados vecāki ļau-
dis bieži izmanto datoru galvenokārt 
rēķinu apmaksai un lai uzzinātu pa-
saules jaunumus tiešsaistes ziņu por-
tālos. Dators ir kļuvis par draugu ne 
tikai bērniem un jauniešiem, bet arī 
citu paaudžu cilvēkiem. Un biblio-
tēka ir vieta, kur nesteidzīgi un bez 
maksas iemācīties pašus pirmos soļus 
darbībā ar datoru!

Ieva Mūrniece,
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas bibliogrāfe

AS „Veselības centru apvienība” 
ir viens no Latvijas uzņēmumu 
grupas „Repharm” uzņēmumiem, 
kas apvieno vairāk nekā 10 me-
dicīnas iestādes, dažāda vecuma 
pacientiem nodrošinot plaša 
spektra veselības aprūpes pakal-
pojumus. Īpaši plašu, uz pacien-
ta vajadzībām vērstu, savstarpēji 
saistītu medicīnisko pakalpojumu 
klāstu uzņēmums var nodrošināt, 
pateicoties tam, ka uzņēmumu 
grupā ietilpst arī „Mēness aptie-
ka” zīmola īpašniece, akciju sa-
biedrība „Sentor Farm aptiekas” 
un SIA „Centrālā laboratorija”, 
AS „Rīgas Farmaceitiskā fabrika”.

VCA MEDICĪNAS IESTĀDES: 
VCA „Elite”, VCA „Pļavnieki”, 
VCA „Jugla”, VCA „Pulss-5”, 
VCA „Aura”, VCA „Vesels”, 
VCA „Mežaparka doktorāts”, 
VCA „Bolderājas doktorāts”, 
VCA „Liepājas MC”, VCA „Olvi” 
Daugavpilī.

Datorzinību prasmes un iesācēju gaitas Ulbrokas bibliotēkā

Aktīvā un atraktīvā diena AB parkā 
Sauriešu ciemata bērniem
27. jūnijā devāmies uz izklaides 
parku „Avārijas brigāde”, lai 
aktīvi un neaizmirstami pavadī-
tu šo saulaino dienu. 

Pārsteigumi sākās no vairāk nekā 
1000 m garās Dinozauru takas, kur 
iepazinām aizvēsturisko pasauli. Tā 
ir iespēja sastapties aci pret aci ar 
milzīgo brontozauru, kā arī atklāt 
mežonīgā tiranozaura slēpni. Tā-
lāk satikām iecienītos animācijas 
filmas varoņus īstā „Avārijas brigā-
des” pilsētiņā. Apskatījām slaveno 
pieminekli, uzkāpām dzirnavās, lai 
nofotografētos kopā ar Bembelātu, 
Poteriku un Sīlinku. 

Visi centās vairākkārt izbaudīt 
nobraucienu pa kameru šļūkšanas 
trasi – tas bija īsts adrenalīna avots 
un ātrums. Stāstu takā bija ceļojums 

latviešu rakstnieku pasaku un varo-
ņu pasaulē – rūķi, princeses, velniņi 
un latviešu tautas varonis Lāčplēsis. 
Šie un citi literārie tēli atrodami 20 
leļļu ekspozīcijās, kuras veidojusi 
starptautiski pazīstamā leļļu māks-
liniece Vladlena.

Virvju trasē bērni pārvarēja 
šķēršļus, šķērsoja tiltiņus, balansēja uz 
baļķiem un izbaudīja nobraucienu pa 
virvi atpakaļ uz zemes. Tad devāmies 
uz piepūšamo lecamspilvenu, kurš 
ar savu atsperīgumu un krāsainību 
sajūsmināja ikvienu, bet vēl interesan-
tāks bija ūdens spilvens, kā milzīga 
ūdens gulta, kurā tajā varējām gan 
gulēt, gan rāpot, staigāt un lēkāt. Sa-
jūta – gluži kā brienot pa jūru, tikai 
izkāpjot kājas joprojām ir sausas.

Radošajās darbnīcās dekorējām 
piparkūkas, apzīmējām sejiņas, kas 

vēl vairāk radīja sajūsmu par kopīgi 
pavadīto dienu. Bija iespēja izbraukt 
ar velokartiem brīvā dabā 400 met-
rus garā trasē. 

Viens no interesantiem izklaides 
objektiem bija ķēžu, lidmašīnu un 
twister karuseļi. Lāzertags bija aiz-
raujoša izskriešanās ar lāzerieroci – 
patīkama un aktīva atpūta katram. 
Elektroauto autodromā bērni varēja 
parādīt savas braukšanas prasmes. 

Atraktīvais minigolfa laukums piedā-
vāja izbaudīt nesteidzīgu, bet azartis-
ku spēli gan spēles mākslu apguvu-
šiem spēlētājiem, gan arī tiem, kas to 
vēl nav spēlējuši. Lāzeršautuvē katrs 
izvēlējās sev ērtāko lāzera ieroci un 
minūtes laikā mēģināja sašaut mak-
simālo skaitu mērķu. 

Nobeigumā visi tikāmies pie liela 
izmēra saules pulksteņa ar skaistu 
apkārtnes noformējumu; pulkstenis 

rādīja mums pareizu laiku. Visbei-
dzot saguruši devāmies nofotografē-
ties pie 3D dinozaura fotosienas un 
devāmies mājup. Paldies bērniem, 
kuri bija tik aktīvi un disciplinēti!

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
kultura/dienas-centri/dienas-centrs-
sauriesi/galerijas/ekskursija-uz-izklai-
des-parku-avarijas-brigade.

Aija Šibajeva,
Sauriešu dienas centra vadītāja

zināt ko jaunu un bez maksas pār-
baudīt dzimumzīmes. No visiem 60 
izmeklētajiem pacientiem četriem 
obligāti būtu jādodas uz konsultāci-
ju pie onkologa, un trim tika atrasti 
šaubīgi veidojumi. Saskārāmies arī ar 
situāciju, kad par pacienta problē-
mām, šķiet, zina teju viss ciems, taču 
viņš nav spējis saņemties un aiziet 
pie ārsta. Konsultācijā noskaidrojām, 
ka bailēm nav pamata, jo audzēja 
nav. Ja ir bažas, uz konsultāciju ir 
jāaiziet, bet vispirms vēlams doties 
vismaz pie sava ģimenes ārsta. Šī ir 
patiešām laba pašvaldības iniciatīva. 
Man gribētos būt pārliecinātai, ka 
tie pacienti, kuriem ieteicām doties 
uz padziļinātu izmeklēšanu, to arī 
izdarīs. Tomēr jāuzsver, ka informā-
cija ir sniegta, bet tikai katrs pats ir 
atbildīgs par savu veselību.
Vairāk informācijas:
Līga Ribkinska, 
AS „Repharm” 
komunikācijas direktore
(tālr. – +371 22302996;  e-pasts – 
liga.ribkinska@repharm.lv).
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14.  jūnijs ik gadu rit sēru 
zīmē, visā Latvijā pieminot iz-
sūtītos tautiešus tālajā 1941. 
gadā. Stopiņu novadā sanā-
kam kopā Ulbrokas Meža 
kapos piemiņas vietā, kas iz-
veidota īpaši represiju upuru 
piemiņai. 

Godasardzē šogad stāvēja divas 
paaudzes – Zemessardzes 19. ba-

taljona veterāni un Ulbrokas vi-
dusskolas jaunsargi.

Visus sanākušos uzrunāja Sto-
piņu novada domes priekšsēdētāja 
un Zemessardzes 19. nodrošināju-
ma bataljona komandieris.

1941. gadā izsūtījumu piedzīvo-
jusī Gunda Dēliņa, toreiz kā mazs 
bērns, dalījās atmiņās par saviem 
tuvajiem, kas palikuši tālajā Sibī-
rijā, jo „šie stāsti ir jāstāsta, lai arī 

Pieminot represijās cietušos

2.  jūnijā Rīgas Latviešu bied-
rības namā notika Latvi-
jas  koklētāju ansambļu kon-
kurss, kurā par Lielo balvu 
sacentās 19 koklētāju ansam-
bļi vairākās grūtības pakāpēs 
(A, B, C un S). Ansambļu snie-
gumu vērtēja Valdis Butāns, 
Aldis Liepiņš, Aiste Bružaite 
(Aistė Bružaitė, Lietuva), Ilze  
Žvarte, Linda Kūla.
Dziesmusvētku Lielo balvu, 1000 
eiro naudas balvu no „Conexus 
Baltic Grid”,  „Laimas” saldumu 
dižgrozu un „Rimi” dāvanu kar-
ti saņēma koncertorganizācijas 
„AVE SOL” koklētāju ansamb-
lis  „Cantata”  (vadītāja Anda  
Eglīte).

B grupa: 
1. vieta – Pāvula Jurjāna mūzikas 
skolas vecāko klašu koklētāju 
ansamblis  „Atbalsis”  (vadītāja 
Ieva Mežgaile);
2. vieta  – Juglas Mūzikas sko-
las koklētāju ansambļa  „Zelt- 
skariņi”  vidējā grupa (vadītā-
jas  – Andra Rebiņa un Inta  
Saulīte);
3. vieta  – Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas koklētāju  
ansamblis  „Tīne”  (vadītāja  
Ieva Kalniņa).

Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas koklētāju ansamblis „Tīne” 
ir pirmais Stopiņu novada māks-
linieciskais kolektīvs, kas piedalās 
Dziesmu svētku fināla konkursā. 

Apsveicam ansambli ar augsto 
panākumu un izsakām pateicību 
ansambļa vadītājai Ievai Kalni-
ņai un dalībniecēm par ieguldīto 
darbu un profesionālo sniegumu 
konkursā!

Koklētāju ansambļu sniegumu 
XXVI Vispārējos latviešu Dzies-
mu un XVI Deju svētkos varēja 
baudīt divos koncertos – kokļu 
mūzikas koncertuzvedumā „Stī-
go, brālīt! Stīgo, māsiņ!” 5.  jūlijā 
un kokļu mūzikas nakts koncertā 
„Skaņu raksti” 6.  jūlijā.

Stopiņu novada dome
Rakstā izmantota informācija 

no mājaslapas 
www.dziesmusvetki.lv.

UMMS koklētāju ansamblis „Tīne” iegūst 3. vietu 
Latvijas koklētāju ansambļu konkursā B grupā

2.  jūnijā Baldonē notika Pie-
rīgas novadu sporta spēles 
MTB riteņbraukšanā. 

Komandu kopvērtējumā 1. vie-
tu ieņēma Baldones novada 
komanda (118 punkti). 2. vietu 
komandu vērtējumā ieņēma Mār- 
upes novada komanda (108 pun-

kti). Šogad trešie – Stopiņu no-
vada komanda (105  punkti). 
Kopumā Riekstukalnā pulcējās 
sportisti no 11 Pierīgas novadiem.

Apsveicam dalībniekus un ko-
mandu ar sasniegumu!

Aelita Veipa,
Ulbrokas 

Sporta kompleksa direktore

Stopiņu novada komandai – 
3. vieta MTB riteņbraukšanā Pierīgā

Foto: Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde

26. jūnijā noslēdzās Saulkras-
tu minifutbola čempionāts, 
kur piedalījās arī Stopiņu no-
vada komanda. 
Sešu komandu konkurencē tika 
izcīnīta 1. vieta, čempionāta sešās 
spēlēs izcīnot piecas uzvaras un 

piedzīvojot vienu zaudējumu, tai 
skaitā izcīnot pārliecinošu uzva-
ru turnīra finālā, ar rezultātu 6:2 
revanšējoties pretiniekiem par 
zaudējumu regulārajā čempionātā. 

Par turnīra labāko spēlētāju tika 
atzīts Stopiņu novada komandas 

spēlētājs Jevgēnijs Petrovskis. Ta-
gad Stopiņu futbola komanda do-
sies vasaras atpūtā, lai jau augustā 
sāktu gatavošanos jaunajai sezonai. 

Edgars Martinsons,
Stopiņu novada vīriešu futbola 

komandas treneris

Stopiņu futbolisti uzvar 
Saulkrastu minifutbola čempionātā

cik sāpīgi un nepatīkami tie būtu. 
Jaunajai paaudzei ir jāzina savas 
valsts vēsture”.

Piemiņas brīdis represiju 
upuriem Stopiņu novadā katru 

gadu notiek 25. martā, pieminot 
1949. gadā izsūtītos, un 14. jūnijā, 
pieminot 1941. gadā izsūtītos. Pie-
miņas brīžus organizē Stopiņu no-
vada politiski represēto biedrība.

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
galerijas/represijas-cietuso-piemi-
nas-bridis-stopinu-novada-466. 

I. Skrastiņa,
Stopiņu novada dome
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22.  jūnijā Jelgavas peldba-
seinā norisinājās Latvijas 
Valsts simtgades un pašval-
dību 55. sporta spēles peldē-
šanā veterāniem ar Pasaules 
latviešu komandas piedalīša-
nos.

Sacensībās piedalījās 12 komandas 
no Latvijas un Pasaules latviešu 
komanda, tajā skaitā arī Stopiņu 
novada komanda.

Sesto gadu pēc kārtas mūsu ko-
manda palika nepārspēta, startējot 
četrās peldēšanas disciplīnās un 
kopvērtējumā izcīnot maksimālo 
punktu skaitu – 180.

Pateicamies komandas kapteinei 
Ilzei Aigarei par komandas noorga-
nizēšanu un trenēšanu, kā arī visiem 
dalībniekiem par lielisko startu!

Aelita Veipa,
Ulbrokas Sporta 

kompleksa direktore 

Stopiņu novada peldēšanas 
veterānu komanda 6. reizi 
izcīna čempiona titulu

DAL 2. līgas turnīrā zelta me-
daļas izcīnījuši BK „Stopiņi” 
komanda, kura finālsērijā di-
vos mačos apspēlēja „Tehno-
land.lv” vienību

Lai arī regulārajā sezonā visos 
trijos mačos labāki izrādījās „Teh-
noland” spēlētāji, finālsērijā svara 
kausi bija jau citādās pozīcijās. 
Ulbrokas komandai visi labākie 
spēki bija ierindā. Divu spēļu 
summā viņi iedzinējos bija vien 
13 sekundes sērijas otrās spēles 
pašā sākumā. Atis Slišāns kļuva 
par šīs sērijas spilgtāko personu 
uzbrukumā, abās cīņās teju sa-
sniedzot „triple-double” un tiekot 

atzīts par izslēgšanas spēļu MVP.
Neatsverams ir visas komandas 

smagi ieguldītais darbs, jāuzsla-
vē arī Aldis kā izcils piespēļu 
dalītājs, Jānis kā atlēkušo bumbu 
savācējs un Egīls kā nesaudzīgs 
cīnītājs. Abas komandas, spēlē-
jot 2.  līgā, nekad nebija tikušas 
tik augstu. Arī pirms gada abas 
finālistes tikās savā starpā play-off 
izcīņā, tikai cīnoties par bronzu. 
Un arī toreiz sērijā ar 2:0 labāki 
izrādījās Ulbrokas vīri. 

Apsveicam Ulbrokas komandu 
ar uzvaru!

Edijs Bērziņš,
Stopiņu novada 

sporta organizators

BK „Stopiņi” komandai – 
DAL 2. līgas turnīrā 
zelta medaļas

2.  jūnijā Stopiņu novada Līgo 
parkā trešo gadu pēc kārtas 
norisinājās Starptautiskais va-
saras atklātais džudo turnīrs.

Kārtējo reizi interese par turnī-
ru atkal bija liela. Piedalījās 175 
sportisti U10, U12, U14 un U16 
vecumu grupās no Latvijas, Igau-
nijas un Lietuvas džudo klubiem. 
Kopvērtējumā Stopiņu novada 
džudisti 21 komandu starpā ie-
guva 2. vietu. Par čempioniem 
komandu vērtējumā kļuva Ādažu 
BJSS komanda, savukārt 3. vietu 
ieņēma džudo klubs „Lido”. 

Jau droši var teikt, ka šis tur-
nīrs ir ieņēmis pastāvīgu vietu 
Stopiņu novada sporta pasākumu 
klāstā, un tas ir vienīgais turnīrs 
Latvijā, kas neierasti šim sporta 
veidam notiek zem klajas debess. 

Sacensības tiesāja profesionāla 
tiesnešu komanda.

Ļoti liela pateicība ir jāsaka 
klubu treneriem, kuri intensīvi 
strādā, audzinot jaunos džudo 
sportistus reģionos. Piedalīdamies 
dažāda mēroga sacensībās, spor-
tisti gūst jaunu pieredzi, un rodas 
lielāka interese par džudo kā par 
izvēlēto sporta veidu.

Kopumā sacensības noritēja 
veiksmīgi, un visi sportisti un 
treneri bija gandarīti. Bet pasā-
kums nevar rasties un turpinā-
ties, ja iesākumā nav idejas un 
intereses to turpināt. Līdz ar to 
vēlos izteikt atzinību un sirsnī-
gu paldies Stopiņu novada džu-
do sekcijas trenerim Vitālijam 
Šultam par neizsīkstošu degsmi 
un cieņu pret savu dzīves sporta 
veidu.

Veiksmīgi aizvadītais III Starptautiskais 
džudo turnīrs „OUTDOOR JUDO 2018”

2018.  gada 13.  jūnijā plkst. 
18 Sauriešu dienas centrā 
notika tikšanās ar Kirilu Bu-
ravcevu  – pašreizējo Latvijas 
Futbola federācijas Izglītības 
nodaļas metodiķi un trene-
ru instruktoru, kā arī agrākā 
Stopiņu novada futbola kluba 
„Dinamo Saurieši” dibinātā-
ju. Tikšanos organizēja jau-
natnes lietu speciāliste Rasa 
Feldmane.

Brīvā gaisotnē, baudot saldējumu, 
bija iespēja uzdot interesējošos 
jautājumus Kirilam un arī saņemt 
padomus, kā sasniegt nospraustos 
mērķus sportā un dzīvē.

Viņš bērniem un jauniešiem 
pastāstīja par savu pieredzi. Pie-
mēram, ja kādreiz rodas slin-
kums, tad ir jāsaņemas un tas 
jāpārvar! Tika doti arī padomi 
tiem pusaudžiem, kuri pašlaik 
trenējas futbolā.

Pēc tikšanās visi nolēma vēlreiz 
satikties sestdien, 16.  jūnijā, jo, 
redzot lielo interesi par futbolu, 
Kirils vēlējās uzdāvināt visiem 
klātesošajiem jaunas futbola 

Kirils Buravcevs uzdāvināja 15 futbolbumbas 
Sauriešu dienas centra jauniešiem

bumbas, lai viņi varētu trenēties 
futbola sacensībām Sporta dienās 
novadā un lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku. 

Sestdien Kirils Buravcevs bija 
klāt un uzdāvināja bērniem 15 

futbolbumbas! Liels paldies Ki-
rilam par interesanto tikšanos un 
jaukajām dāvanām, kas vasarā ļoti 
noderēs bērniem un pusaudžiem!

Aija Šibajeva,
Sauriešu dienas centra vadītāja

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

Aelita Veipa,
Ulbrokas Sporta 

kompleksa direktore



10 „tĒVZEMĪtE“
piektDiena, 6. jūLijS, 2018

Neilgi pirms vasaras saulgrie-
žiem – 19. jūnijā – Stopiņu no-
vadā notika Latvijas simtgadei 
veltīto koku stādīšana.

Pavasarī aicinājām novada iedzī-
votājus ieteikt vietas, kur novadā 
varētu stādīt kokus. Konkrētus ie-
teikumus nesaņēmām, bet atbalsts 
idejai bija viennozīmīgs, tāpēc 
koku stādīšanas vietas rūpīgi izvē-
lējās mūsu ainavu arhitekte Megija 
Gailīte.

Līčos tika iestādīts ozols, kopā 
pulcējoties Līču dienas centra vadī-
tājai un aktīvākajiem dienas centra 
apmeklētājiem.

Ulbrokā divus ozolus un 15 
liepas iestādīja pašvaldības un 
Ulbrokā esošo iestāžu vadītāji, 
pensionāru un jauniešu biedrību 
pārstāvji, uzņēmēji, pašvaldības 
domes vadītāji, Ulbrokas Sporta 
kompleksa, PA „Saimnieks”, PA 
„Stopiņu ambulance”, Pašvaldības 
policijas, Ulbrokas kultūras nama, 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas sko-
las, Ulbrokas bibliotēkas, Ulbrokas 
dienas centra, Pensionāru biedrības 
un SIA „Ulbroka” pārstāvji, Stopiņu 
novada jaunieši.

Rudenī koku stādīšana turpi-
nāsies, tāpēc aicinām iedzīvotājus 
Stopiņu novada domē iesniegt savus 
priekšlikumus.

Pateicamies visiem Latvijas simt-
gades koku stādīšanas dalībniekiem 
par kopā būšanu, paveikto darbu 
un sirsnīgo līdzpārdzīvojumu! 

Fotomirkļi: http://stopini.lv/lv/
galerijas/koku-stadisana-latvijas-
simtgadei-469. 

Stopiņu novada dome

Stopiņu novadā iestādīti Latvijas simtgadei veltīti ozoli un liepas

2018.  gada maijā biedrība  
„Ulenbroks SDK” ir realizējusi 
ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvi-
jas lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam pa-
sākumam „Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai vietē-
jiem iedzīvotājiem” apakšpa-
sākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” līdzfinan-
sēto projektu „Biedrības „Ulen- 
broks SDK” materiālās bāzes 
izveidošana” (Nr.  17-04-AL25-
A019.2202-000003) un iegādāju-
sies tautastērpus.

Neskatoties uz savu neilgo pastāvē-
šanas laiku, senioru deju kolektīvs 
„Ulenbroks” līdz šim aktīvi pieda-
lījies Stopiņa novada rīkotajos pa-
sākumos, kā arī daudzos valsts or-
ganizētajos deju festivālos, dažādos 
koncertos un pasākumos uzstājies 
dažādos Latvijas novados. Ar kolek-
tīva saukli „Pa smuko!” pērnā gada 

nogalē izdejota kolektīva piecu gadu 
jubileja. SDK „Ulenbroks” gūst po-
zitīvas emocijas un prieku, dejojot 
un kopā esot dažādos pasākumos.

Aktīvi norisa gatavošanās XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 
deju svētku lieluzvedumam „Māras 
zeme”. Kolektīvs ir izcīnījis iespēju 
piedalīties arī deju koncertā „Arēnā 
Rīga” „Vēl simts gadu dejai”. 

Jaunajos tērpos deju kolektīvs va-
rēs godam pārstāvēt savu novadu 
Latvijas simtgades pasākumos un 
bija Stopiņu novada rīkotajos pasā-
kumos „Līgo parkam 30”, sekmējot 
dejas mākslas popularizēšanu un at-
tīstību Stopiņu novadā, ieinteresējot 
novada iedzīvotājus par šīs mākslas 
jomu un latviešu dejas vēsturi. 

Projekta ieviešana sekmēs pen-
sijas un pirmspensijas vecuma cil-
vēku socializēšanos un integrāciju 
novada kultūras un sabiedriskajā 
dzīvē, kā arī nodrošinās regulāras 
fiziskas aktivitātes senioriem, ilgter-
miņā uzlabojot dzīves kvalitāti un 
saglabājot veselību – „Par prieku 
tev, par prieku sev!”.

Vija Peļņa,
SDk „Ulenbroks”

Senioru deju kolektīvam „Ulenbroks” jauni skatuves tērpi
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Pavisam nesen ar VKKF un 
Kuldīgas Kultūras centra 
atbalstu ir tapusi unikāla 
programma – dziesmas bēr-
niem ar džeza orķestra pa-
vadījumu! Dziesmas, kuras 
pildītas ar dzīvesprieku un 
mīlestību, ar to neatkārto-
jamo Tēvzemes sajūtu – ar 
Latviju sirdī...

Piedalās bērnu ansamblis „Dze-
guzīte” (vadītāja Daila Martinso-
ne), solisti Andris Ērglis un Ieva  
Sutugova un „Mirage jazz orchestra”.

Aranžējumus veidojuši orķestra 
dalībnieki Viktors Ritovs, Madars 
Kalniņš, Lauris Amantovs un  
Alvils Altmanis . Dziesmu tekstu 
autori – G. Micāne, G. Viegliņa,  
A. Neibarts, O. Vācietis u.c.

Orķestra sastāvs: Lauris Aman-
tovs – mākslinieciskais vadītājs, 
trombons; Normunds Piesis – 
trompete; Raivo Stašans – sak-
sofons, flauta; Alvils Altmanis –  
saksofons, klarnete; Indriķis Veit-
ners – saksofons, klarnete; Viktors 
Ritovs – taustiņinstrumenti; Andris 
Grunte – bass; Raimonds Kalniņš –  
sitamie instrumenti.

14. jūlijā Līgo parkā plkst. 19.00 komponista Alvila Altmaņa 
dziesmu autorprogramma „Viena saule, viena zeme”

11.  augustā notiks „Dauga-
vas lejteces  +” veloseriāla 
5. posms – Stopiņu novadā. 

Veloseriāla pamatmērķis ir 
sniegt iespēju dalībniekiem 
aizraujošā veidā apskatīt intere-
santus, skaistus dabas, atpūtas, 
kultūrvēsturiskus un apskates 
objektus Daugavas lejteces „+” 
novadu teritorijās, arī tādus, kuri 
nav iekļauti tūrisma ceļvežos, 
tāpēc bieži vien paliek neievē-
roti. Tāpat, šī ir lieliska iespēja 
ģimenēm un draugiem kopīgi 
pavadīt brīvdienas svaigā gaisā, 
atpūšoties un izzinot vēl neat-
klātus maršrutus. 

Stopiņu novada posma starts 
un finišs – no Ulbrokas sporta 
kompleksa (Vālodzes, Stopiņu 
novads). Ierašanās un reģistrā-
cija – no plkst.10.00 līdz 10.30. 
Plkst. 10.40 notiks komandu 
kapteiņu sapulce, plkst. 11.00 – 
starts visām komandām vien-
laikus (IZKLAIDES un SPORTA 
grupas). Kontrollaika beigas – 
plkst.  15.00. Pkst. 16.00 plā-
nota apbalvošana (ja rezultāti 
apkopoti, apbalvošana var notikt 
ātrāk).

Komandu reģistrēšanas un 
sacensību nolikums: http://dau-
gava.travel/akcijas/.

Šeit atradīsiet arī informāciju 
par visiem „Daugavas lejteces +” 
veloseriāla posmiem un iepriek-
šējo posmu rezultātiem.

Pirms Stopiņu novada posma 
varat reģistrēties un piedalīties 
Baldones novada posmā (28. jū-
lijā) un Ogres novada posmā 
(4. augustā). 

Reģistrējies velo-foto orientēšanās veloseriāla 
„Apceļo Daugavas lejteci” Stopiņu novada posmam!

Kopumā no maija līdz septem-
brim norisinās septiņi velo-foto 
orientēšanās sacensību posmi 
septiņos novados – Ķekavā, Ik-
šķilē, Baldonē, Ogrē, Stopiņos, 
Salaspilī un Mārupē.

Pasākumu atbalsta „Ķekavas 
ūdens”, „Madara EcoCosmetics”, 
„Ezerkauliņi”, atpūtas komplekss 
„Bejas”, „Pellia a Gusto” kūku 

fabrika. Kopvērtējuma pirmo 
trīs vietu ieguvējiem balvā dāvanu 
karte 300 eiro vērtībā no „Tehno-
land”, otrās vietas ieguvējiem – 
150 eiro vērtībā no „VeloProfs”, 
bet trešās vietas ieguvējiem  – 
dāvanu karte 70 eiro vērtībā no 
„My Sport”.

I. Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
Literāri tematiska izstāde „RAKST-
NIEKAM UN ŽURNĀLISTAM AIVARAM 
KĻAVIM – 65” (dz. 1953. gada 17.  jū-
lijā).
Ar autora darbiem un citiem viņa dzī-
ves faktiem varēsiet iepazīties izstā-
dē.
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 zirgaudzētava. 
Tikšanās un sadziedāšanās ar Isnau-
das folkloras grupu. Baltinavas kolorīts 
un kultūrvēsturiskās ainavas. Teātra 
izrāde „Ontūns un Anna”.
Grupa ir nokomplektēta.

JAUNS PROJEKTS JAUNĀKĀ VECUMA 
BĒRNIEM
25. jūlijā plkst. 15.30 aicina 4–8 gadus 
vecus bērnus uz izdevniecības „Liels 
un mazs” projekta „Mūsu mazās bib-
liotēkas” pirmās grāmatas lasīšanas 
pasākumu. Starts bilžu grāmatu sēri-
jas notikumiem, kurā ir burvju zīmulis, 
kas ceļo laikā un lietas portretē tikpat 
precīzi, kā cilvēkus. Klausīsimies slo-
vēņu bērnu rakstnieka Petera Svetinas 
stāstu „Brīnumu gredzens”, uzzinā-
sim, kāda saistība stāstam ar dažādiem 
lidojošiem objektiem, piedalīsimies lid-
mašīnu sacensībās un citās aktivitātēs. 
Pieteikšanās – Ulbrokas bibliotēkā vai 
pa tālr. 67910503 līdz 2018. gada 20. jū-
lijam.

18. jūlijā plkst. 15.30 aicinām intere-
sentus uz informatīvu pasākumu, kurā 
varēs iegūt informāciju par projektu, 
tajā iesaistītajām grāmatām un pare-
dzamajām aktivitātēm. Laipni gaidīti 
visi interesenti.

JAUNUMS! 
Ezermalas lasītava. Ulbrokas ezer-
malas lasītavas darba laiks darba die-
nās – no plkst. 10.00 līdz 14.00. Ulbro-
kas bibliotēka aicina jūlijā piecas die-
nas nedēļā izmantot jauno pakalpoju-
mu un dažādot savu atpūtu ar grāmatu 
vai žurnālu no Ezermalas lasītavas, 
kurā atpūtniekiem būs pieejamas iz-
klaidējoša un izzinoša satura grāmatas 
no bibliotēkas dāvinājumu krājuma un 
iepriekšējo gadu žurnālu klāsta. Bērni 
lasītavā varēs ne tikai lasīt, zīmēt, krā-
sot, bet arī risināt dažādus atjautības 
uzdevumus. Uz tikšanos klātienē!

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
Literāri tematiska izstāde par ak-
tieri Jāni Kubili „Esmu gan no Dieva, 
gan no cilvēkiem mīlēts un saudzēts” 
/J. Kubilis/.

Sauriešu bibliotēka piedāvā senioriem 
individuālas konsultācijas elektronisko 
resursu un pakalpojumu izmantošanā.
Individuālās konsultācijas notiks 4., 
11., 18. un 25.  jūlijā plkst.12.45–13.45 
un 14.00–15.00. 
Uz konsultācijām jāpiesakās klātie-
nē Sauriešu bibliotēkā vai zvanot pa  
tālr. 25638225.
Konsultācijām sagatavotās tēmas: 
•	 Elektroniskais pasts – e-pasta konta 

izveidošana un tā izmantošana;
•	 Internetbanku pakalpojumu izman-

tošana – pieslēgšanās, maksājumu 
veikšana

•	 Portāls „latvija.lv”;
•	 Pieslēgšanās, elektronisko iesnie-

gumu aizpildīšana, saziņa ar valsts 
un pašvaldību iestādēm;

•	 Mans nekustamā īpašuma nodoklis –  
informācija par nekustamā īpašuma 
nodokli, tā apmaksa internetā dažā-
dās vietnēs;

•	 Elektroenerģijas pakalpojumi –  
elektrības skaitītāju rādījumu nodoša-
na un rēķinu apmaksa „elektrum.lv”;

•	 Sociālie tīkli – komunikācija ar soci-
ālo tīklu starpniecību;

•	 mūzika un video;
•	 Bibliotēkas elektroniskais katalogs – 

informācija par bibliotēkas krājumu, 
tā pieejamību, iespēja attālināti pa-
sūtīt, rezervēt, pagarināt izdevumu 
nodošanas termiņu

•	 Informācijas meklēšana internetā –  
informācijas meklēšana populārā-
kajos interneta pārlūkos

•	 Ziņu portāli – jaunākās ziņas, noti-
kumi Latvijā un pasaulē internetā

BIBLIOTēKĀS

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

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

Institūta iela 1A, 
Stopiņu novads, LV–2130

SPORTA PASĀKUMI

•	 14. jūlijā plkst. 11.00  – „IZSKRIEN 
PAR LATVIJAS SIMTGADI!” Starts 
no Ulbrokas vidusskolas. Nolikums 
pieejams: http://stopini.lv/lv/sports/
sporta-spelu-un-pasakumu-kalendars.

•	 28. jūlijā plkst. 10.00  – Stopiņu 
novada Sporta diena pie Ulbrokas 
ezera.

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Tu paliksi asnā, tu paliksi graudā,
Tu paliksi dziesmā, šai dienā varbūt.
Bet vienmēr uz zemes starp ļaudīm,

Starp savējiem tev vajadzēs būt.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 
Anatoliju Ļisicu, Benitu Dargeviču, 
Andreju Puškinu, Allu Timofejevu, 
Valentīnu Novojevski un Brigitu Helgu 
Gasperoviču mūžībā aizvadot.

14. jūlijā  Līgo parkā plkst. 19.00–
komponista Alvila Altmaņa dziesmu 
autorprogramma „Viena saule, viena 
zeme”. 
Piedalās: orķestris „Mirāža”, vokālais 
ansamblis „Dzeguzīte”, solisti Ieva  
Sutugova un Andris Ērglis.

20. jūlijā Līgo parkā plkst. 19.00 – 
Baltinavas amatierteātra izrāde  
„Ontans i Anne”.

26. jūlijā Ulbrokas kultūras nama 
dārzā plkst. 18.30 – 
„Annas diena  – Saimnieču diena”, 

27. jūlijā Līgo parkā plkst. 19.00 – 
A.  Brigadere, „Sprīdītis”, izrāde  
bērniem.

3. augustā Līgo parkā plkst.19.00 – 
„Līgo parka šlāgerfestivāls”. 
Biļetes – www.bilesuparadize.lv.

2018. gada 
15. jūlijā plkst. 15.00 

KAPU SVēTKI 
KATOĻU DRAUDZEI

ULBROKAS MEŽA KAPOS

JUBILĀRI

Vislabāk gadus neskaitīt,
Ne šodien, rīt, ne parīt,

Bet visus tos ar prieku ņemt
Un ziedu pušķī savīt.

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

JAUNDZIMUŠIE

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā – 

Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo!

Sveicam jūnijā reģistrētos jaundzi-
mušos novadniekus – 8 meitenītes un  
10 puisīšus, kā arī viņu vecākus!
Lai mīlestība, prieks un veselība  
Jūsmājās!

LAULĪBAS

2018. gada jūnijā 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas piecas laulības.
Sirsnīgi sveicam jaunās ģimenes!

Ikviens 2018. gadā dzimušais bērniņš, kura 
pirmreizējā un esošā dzīvesvieta ir deklarēta 
Stopiņu novadā, saņems īpašu, Stopiņu novada 
sarūpētu sudraba karotīti, kura šogad atmirdzēs 
arī Latvijas valsts simtgades zīmē. 

Godināšanas pasākumā aicinām 
pieteikt tos bērniņus, kuri dzimuši 

laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 
30. jūnijam. 2018. gada otrajā pusgadā 
dzimušos bērnus sveiksim nākamā – 

2019. gada – sākumā.

Sveicamajiem iepriekš jāreģistrējas 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā vai Stopiņu novada domē 
pie sekretāres. Pieteikties lūdzam līdz šī gada 1. augustam.

Stopiņu novadā 
jaundzimušo bērnu sveikšana

4. augusta

plkst.12.00 

Ulbrokas 

kulturas nama.

Tās ģimenes, 
kuras nevarēs ierasties uz pasākumu 4. augustā, 

dāvaniņas varēs saņemt Dzimtsarakstu nodaļā.
Papildu informācija – zvanot pa tālruni 27757381 vai 67910518 
vai rakstot e-pastā dzimtsaraksti@stopini.lv vai novada.dome@stopini.lv.
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