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Maija ziedošais ceriņu pušķis nu jau ir 
kā vēstnesis par to, ka visapkārt jau virmo 
izlaidumu laiks. Gaisā lidinās labās do
mas, bēr nu sejās cerību pilni smaidi, bet 
vecāki priecīgi un tomēr mazliet skumji 
noraugās uz saviem mazajiem balodīšiem, 
kas sa vi cinājuši spārnus, dodas lielajā 
dzīvē. Šogad 23. maijā izlaiduma svētkus 
svinēja Stopiņu pamatskolas pirmsskolas 

izglī tī  bas iestāžu sagatavošanas grupi
ņas – Taurenīši un Zīļuki. Ar savām 
audzi nātājām Ņinu, Terēzi, Renāti un 
Kristīni bērni kopā uz  būra skaistu, dzies
mo tu, dejām un apgarotiem vārdiem pilnu 
sapņu mākoni par to, kā bija mīļajā bērnu 
dārzā un par to, kā būs tālākajās skolas 
gaitās! Darbiņš ieguldīts liels un rūpes par 
izdošanos nerimās līdz pat svētku brīdim, 
jo, ja arī audzinātājām šis jau ir kārtējais 
izlaidums, tad tomēr katram bērnam tas 

Stopiņu novada dome izsaka 
pateicību visu Stopiņu novada 

izglītības iestāžu vadītājiem, viņu 
vietniekiem, pedagogiem un 

tehniskajiem darbiniekiem par 
darbu 2007./2008. mācību gadā! 

Sveicam visus skolēnus ar mācību 
gada noslēgumu un vēlam labu un 

aktīvu atpūtu vasaras mēnešos! 

Veiksmi eksāmenos  
9. un 12. klašu audzēkņiem  

un viņu pedagogiem!

Autoceïa E22 
posma  

«Kranciema  
karjers – Slâvu 

aplis» bûvniecîbas  
ietekmes uz vidi  

novçrtçjums
 Ar pētāmo trašu variantu un skarto 

robežu kartēm var iepazīties Stopiņu 
novada Domē, 1.stāvā un mājas lapā 
www.stopini.lv no š.g. 22.maija līdz 
13.jūnijam un šajā laikā sūtīt rakstiskus 
priekšlikumus par paredzēto darbību Vides 
pārraudzības valsts birojam – Rūpniecības 
iela 23, Lv1045, Rīga, tālr. 67321173, 
www.vpvb.gov.lv

Stopiņu novada Dome ir sagatavojusi 
aptaujas anketas, kurās Jūs varat izvēlēties 
sev pieņemamo variantu, aizpildīt un 
nodot Stopiņu novada Domes 2. stāvā – 
sekretārei. 

Lūdzam izteikt savu viedokli, jo jaunais 
ātrsatiksmes autoceļš ļoti būtiski ietekmē 
Stopiņu novada teritoriju un iedzīvotājus.

Ginta OzOliņa 
Speciāli Tēvzemītei

Turpinājums 4.lpp. î

Uzman îbu!
Pēc daudzajiem iedzīvotāju lūgumiem Stopiņu novadā 

tika izveidota vēl viena ģimenes ārsta prakse.
Cien. iedzīvotāji, atgādinām, ka «Upeslejās» 11, 1.stāvā, 

Upesleju doktorātā turpinās pacientu reģistrācija ģimenes 
ārstes Daces TaurītesTauriņas pacientu sarakstā. 

Ja pacientu skaits nebūs pietiekošs Valsts veselības 
organizācijas aģentūra nepagarinās līgumu par ģimenes ārsta 
prakses finansējumu un ārsta praksi nāksies slēgt. Tādēļ 
lūdzam, kuri vēl nav reģistrējušies pie ģimenes ārsta, izdarīt to 
savlaicīgi. Sīkāka informācija pa tālr. 27843406, 27844094.

Kad mazie baloþi aizlaiþas 
lielajâ dzîvç...
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ZIÒO 7910901
(29.04.2008. – 28.05.2008.) 

29.04. – Saņemta telefoniska informā
cija par to, ka Ulbrokā, aiz Institūta ielas 
15 na ma deg mežs. Ierodoties notikuma 
vietā, līdz Valsts ugunsdrošības un glābša
nas dienesta brigādes ierašanās brīdim 
ugunsgrēks lokalizēts pašu spēkiem;
2.05. – Saņemta telefoniska informā
cija par to, ka Ulbrokā pie kioska izdemo
lētas tualetes;
– Sniegts atbalsts Ātrās medicīniskās 
palīdzības brigādei, aizturēta garīgi slima 
persona;
7.05. – Pie administratīvās atbildības 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa saukti divi Juglas sanatorijas 
internātpamatskolas 5. klases skolnieki, 
kas skolas telpās atradās alkohola reibuma 
stāvoklī;

8.05. – Pie upes Ķivuļurga tika aiz tu
rēta persona par maluzveiniecības mēģi
nājumu;
12.05. – Pie administratīvās atbildības 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa saukti trīs Juglas sanatorijas inter
nātpamatskolas 5. klases skolnieki, kas 
skolas telpās atradās alkohola reibuma 
stāvoklī;
15.05. – Saņemta telefoniska infor mā ci
ja no Juglas sanatorijas internātpamat skolas 
par to, ka pie skolas kāds no skol niekiem 
apbēris automašīnu ar kakao pulveri;
16.05. – Tika aizturēta persona, kas Ulbrokā 
ziedu kioskā mēģinājaa nozagt ziedus;
17.05. – Veiktas pārrunas ar jaunie šiem, 
kas stāvlaukumā, Ezermalas ielā klausījas 
skaļu mūziku pēc plkst. 23.00 pēc pārrunām 
jaunieši izklīda;
19.05. – Ulbrokā tika aizturēts automa
šīnas Toyota vadītājs, kas savu spēkratu 
vadīja alkohola reibumā. Automašīnas 
vadītājs nodots Ceļu policijas ekipāžai 
un saukts pie administratīvās atbildības 
par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola 
reibumā;
20.05. – Uz ceļa starp Upeslejām un 
Līčiem tika pamanīta automašīna BMW, 

kas bija nobraukusi no ceļa un ieskrējusi 
kokā. Avarējošā spēkrata vadītājs atradās 
alkohola reibumā un tika nodots Ceļu 
policijas ekipāžai;
23.05. – Vālodzēs, pretī Ulbrokas vi dus
skolai tika pamanīta sieviete, kas stāvēja 
uz ceļa braucamās daļas un traucē ja 
satiksmi. Tā kā sieviete atradās stipra 
alkohola reibuma stāvoklī, tika izsaukta 
Ātrā medicīniskā palīdzība, kas sievietei 
konstatēja alkohola intoksikāciju un nogā
dāja to slimnīcā;
25.05. – Saņemta telefoniska iformāci ja 
par degošu automašīnu Institūta ielā, iz
braukts uz notikuma vietu, izaukta Valsts 
uguns drošības un glābšanas dienesta bri
gāde;

VP Salaspils policijas iecirknī līdz 
atskurbšanai nogādātas 1 personas, pārru
nas veiktas ar 37 personām, pēc Stopiņu 
novada domes saistošajiem noteikumiem 
sodītas 56 personas, par transporta novie
tošanu tam neparedzētā vietā protokolus – 
paziņojumus saņēmuši 45 autovadītāji, 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa pie administratīvās atbildības 
sauktas 30 personas.

ziņas sagatavotas pēc Stopiņu  
novada pašvaldības policijas  
un Valsts policijas materiāliem.

Atteikt 1 personai uzņemšanu 1. re z
ģistra – Pašvaldībai piederošās dzīvo
jamās tel  pas izīrēšana «Pirmām kārtām 
nodrošināmas personas»;

Uzņemt 1 personu 1. reģistra – Paš z
val dībai piederošās dzīvojamās telpas 
izīrēša na «Pirmām kārtām nodrošināmas 
personas»;

Atjaunot zemes nomas līgumu un maz z
dārziņiem 16 personām;

Piešķirt nomā zemi lauksaimniecības  z
vajadzībām 2 personām;

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz  z
14 īpašumiem;

Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus  z
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 7 LR 
nepilsoņiem;

Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes  z
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās 
palīdzības un sociālo pakalpojumu pie
šķiršanas kārtību 14.maija sēdē nolēma 
piešķirt:
1) Vienreizēju materiālo pabalstu  5 per
sonām par summu – 150,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu 
iegādei 16 personām par summu – 
394,73 Ls;

3) materiālo palīdzību medicīnas pa kal
pojumiem 10 personām par summu – 
149,25 Ls;
4) pabalstu sociālai rehabilitācijai 1 per
sonai par summu – 35,00 Ls;
5) piešķirt maznodrošinātas ģimenes statu
su vienas ģimenes 3 personām uz 3 mē
nešiem;
6) atmaksāt sabiedriskā transporta pa
kalpo jumus 11 personām par summu – 
109,60 Ls;
7) piešķirt materiālo palīdzību zobu labo
šanai, protezēšanai – 4 personām par 
summu – 220,72 Ls;
8) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 
2 maznodrošinātām ģimenēm par sum
mu – 120,00 Ls;
9) piešķirt dzīvokļa pabalstu 2 maz
nodrošinātām ģimenēm par sum mu – 
60,00 Ls;
10) piešķirt materiālo palīdzību polises 
iegādei 3 personām – 192,00 Ls;
11) piešķirt materiālo palīdzību sakarā ar 
ārstēšanos slimnīcā 1 personai par sum
mu – 25,00 Ls;
12) atteikt materiālo palīdzību 1 per sonai.

Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes  z

Saistošajiem noteikumiem par Sociālās 
palīdzības un sociālo pakalpojumu pie
šķiršanas kārtību 28.maija sēdē nolēma 
piešķirt:
1) vienreizēju materiālo pabalstu 4 per 
sonām par summu – 114,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu iegā
dei  5 personām par summu – 188,80 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību zobu labo
šanai, protezēšanai 2 personām par sum
mu – 50,00 Ls;
4) piešķirt materiālo palīdzību medi cī nas 
pakalpojumiem 2 personām par sum
mu – 20,00 Ls;
5) piešķirt materiālo palīdzību trans
porta izdevumu atmaksai 9 personām par 
summu – 89,25 Ls;
6) piešķirt materiālo palīdzību polises 
iegādei 1 personai par summu – 40,00 Ls;
7) piešķirt materiālo palīdzību sakarā 
ar ārstēšanos slimnīcā  3 personām par 
summu65,00 Ls;
8) piešķirt dzīvokļa pabalstu 4 maz
no  drošinātām  ģimenēm par summu – 
120,00 Ls;

14. un 28.maija sçdçs (protokoli Nr.81 un Nr.82) nolemts:

Turpinājums 7.lpp. î
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No šī gada aprīļa sākuma Stopiņu 
novada Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkas 
ir nodrošinātas ar jauniem datoriem un 
multifunkcionālo centru, kas vienlaicīgi 
nodrošina gan drukāšanu, gan kopēšanu, 
gan skenēšanu. Pašlaik Ulbrokas biblio
tēkā lietotājiem pieejami 8 datori. Lie
to tājiem tiek dota iespēja strādāt ar jau
nāko Windows versiju – Windows Vista. 
Tāpat mūsu bibliotēkas lietotājiem tagad 
pieejama gan Microsoft Office Word 
2007.ga da versija, gan 2007.gada Excel 
un citas visdažādākās jaunās Microsoft 
izstrādnes. Tie, kas bieži strādā ar ofi

ciāliem dokumentiem noteikti novērtēs 
Tildes biroja 2008.gada versiju, kas pie
dāvā vairākas jaunas papildiespējas un 
jauninājumus tulkošanā un dokumentu 
noformēšanā, bet tiem, kuri komunicē 
tiešsaistē, vairs nav jārūpējas par pašrocī
gu programmas Skype ielādi, jo arī tā jau 
atrodama uz visiem jaunajiem datoriem.

Šīs priekšrocības bibliotēkas lietotāji 
ieguvuši Bila & Melindas Geitsu fonda 
publisko bibliotēku attīstības projekta 
rezultātā. «Projekta nosaukums Trešais 
tēva dēls ir pretimnākošs un draudzīgs, 
tas nestāsta par pārcilvēku, bet gan pa
ras tu cilvēku, kas ar savu gara spēku 
spēj pacelties pāri ikdienas rūpēm. Šāds 
nosaukums un ideja pilnībā atbilst projek ta 
atbalstītāja Bila & Melindas Geitsu fonda 

definētajai misijai: 
jebkura dzīve, ne
atkarīgi no tā kur 
tā tiek dzīvota, ir 
vienlīdz vērtīga» 
(VA KIS par pro
jektu «Trešais tēva 
dēls»). Jau no gada 
sākuma šī projekta 
re zultātā internets 
lietotājiem pie ejams 
pilnīgi par brīvu. 
Tie bibliotēkas lie
to tāji, kas biblio
tēkā  l ie to  savu 
da toru, tagad var 

arī pieslēgties bezmaksas ātr gaitas bez
vadu internetam.

Projekta rezultātā arī Latvijas biblio
te kāri tiek apmācīti lietot jaunākās in
formācijas tehnoloģijas, ieviest bibliotēkās 
dažādas inovācijas u.c. 

Visi laipni aicināti izmantot gan pro
jekta «Trešais tēva dēls» gaitā iegūtos 
datorus un bezvadu internetu, gan pašas 
bibliotēkas piedāvātās datu bāzes – 
«EBSCO», NAIS», «Lursoft laikrakstu 
bibliotēku» un «Letoniku».

Vismazākajiem bibliotēkas apmek
lētājiem vasaras mēnešos piedāvājam 
vi deo filmu un audiokasešu atskaņošanas 
iespējas Ulbrokas bibliotēkas telpās. Aici
nām ar moderno datu nesēju palīdzību 
apgūt skolas ieteicamās literatūras sa
rakstus.

Sakām paldies ne tikai Bila & Melin
das Geitsu fondam, projekta koordina
toriem un darbiniekiem Latvijā, bet arī 
Stopiņu novada pašvaldībai par atbalstu 
jaunas telpas ieguvē, kurā tagad netraucēti 
var strādāt jauno datoru lietotāji.

Stopiòu novada Ulbrokas bibliotçkas 
jaunumi

ieva Mūrniece 
bibliotekāre

Cienījamie bibliotēkas 
apmeklētāji!

Atgādinām, ka vasaras mēnešos 
(jūnijs, jūlijs, augusts) 

bibliotēkas darba laiks  
ir mainīts! 

Bibliotēka lietotājiem atvērta  
no plkst. 13.00 līdz 19.00. 

Trešdienās, sestdienās, svētdienās – 
slēgta

Lai kvalitatīvāk un operatīvāk varētu 
veikt pašvaldības ceļu remontu un uztu
rē šanu, Stopiņu novada dome vadībai 
sagatavoja priekšlikumus un uzdeva P/A 
Saimnieks’’, iegādāties atbilstošu tehniku 
minēto darbu veikšanai. Šajā sakarībā 
jau iegādāts speciāls traktors, kas var 
veikt dažādu beramo kravu iekraušanu, 
līdzināšanas darbus, grāvja rakšanu un 
tīrīšanu. 

Tuvākās nedēļās tiks saņemta kravas 
automašīna – pašizgāzējs, kā arī smilšu 
maisījuma kaisītājs, kuru izmantos ziemas 
apstākļos.

Kas attiecas uz lielākajiem darbiem 
ielu un ceļu sakārtošanā novada teritorijā, 
tad varam informēt iedzīvotājus, ka bei
gusies iepirkuma procedūra un jūnija 
mēnesī tiks uzsākti darbi Vālodžu cie ma
tā Ziemeļu gatves izbūvē no valsts auto
ce ļa līdz Priežu ielai. Minēto rekonstruk
ci jas darbu rezultātā tiks paplašināta 
brauktuve, izbūvēts gājēju celiņš ar 
ie lu apgais mojumu, daļēji nomainīts 
ūdensvads un iz veidota virsūdeņu nova
dīšanas sistēma.

No šī gada lielākajiem veicamajiem 
celtniecības darbiem jāmin Ulbrokas vi
dusskolas jumta rekonstrukcijas projekta 

izstrāde un tā realizācija. Ir beigusies 
iepirkuma procedūra un reāli būvdarbi 
tiks uzsākti jūnija mēneša otrajā dekādē. 
Rekonstrukcijas rezultātā ēka tiks pa
sargāta ne tikai no nokrišņu negatīvās 
ietekmes, bet arī iegūtas papildus telpas 
augšējā stāvā.

Informâcijai
Jānis PuMPurS
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs
andris KurzeMnieKS
Stopiņu novada domes izpilddirektors
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Ar ceriņu un meiju smaržām klāt ir 
atkal kārtējais izlaidumu laiks. Šogad PII 
«Pienenīte» 27.maijā izlaidumu svinēja 
divas grupas «Saulītes» un «Lācēni», kopā 
44 audzēkņi. Es, kā vadītāja, esmu ļoti 
gandarīta par mūsu pirmsskolas skolotāju 
Litas Salmiņas, Santas Šikas, Maijas Put
niņas, Kristīnes Blažģes paveikto dar
bu, bērnu vispusīgā sagatavošanā skolas 
gaitām. Tradicionāli – pēc izlaiduma mūsu 
absolventi brauc arī ekskur sijā. Šogad 
bērni kopā ar skolotājām apmeklēja Tēr
veti un ciemojās pie Sila Raganiņas.

Maijs ir pēdējais mācību gada mēnesis, 
katra pedagoga pārdomu,analīzes un at
skai tes laiks par mācību gadā paveikto 
darbu.Bez emocionāli bagātiem un satura 

ziņā piepildītiem Mātes dienas un izlai du
ma pasākumiem, 22.maijā noorganizējām 
arī iestādes Sporta dienu, to vadīja skolo
tājas Irina un Tatjana. Tajā aktīvi pieda lījās 
gan audzēkņi, gan skolotāji – dažādas 
vecuma grupas sacentās savā starpā vir
ves vilkšanā, dažādās stafetēs, krosa skrē  
jie  nā apkārt bērnudārzam. Sporta die
nas noslēgumā katrs saņēma skolotāju 
gatavotās medaļas. Mums ir ne tikai ra do
ši,aktīvi un sportiski bērni,bet arī jauki un 
atsaucīgi bērnu vecāki.10.maijā rīkojām 
iestādes sakopšanas talku, uz kuru tika 
aicināti, galvenokārt, stiprā dzimuma pār
stāvji – fiziski smagi darbi talkas dienā bija 
saplānotiatbrīvot telpas un pagrabus no 
nevajadzīgām un novecojušām lietām.

Atsaucība no bērnu vecāku puses mūs 
patiesi iepriecināja. Lielu paldies gribu 
teikt visiem, kas mūs atbalstīja un pie
dalījās talkā. Ne iz palika arī joki, smiekli un 

atpūtas pauzes ar desu 
cep ša nu. Talkas laikā 
sa vā cām arī gandrīz 
2 t metāllūžņu, par 
nopelnīto naudu ie
stā  des kolektīvs sep
tembra sākumā varēs 
doties eks kur sijā.

2007./2008. mā 
cību gads ir no slē
dzies ļoti sekmīgi gan 
mā cību darba ziņā, 
gan radošajās jomās. 
Ar savu audzēkņu 
pie dalīšanos esam 
atbalstījuši vairākus 

novada rīkotos pasākumus. Paldies novada 
domei par uzsākto darbu pie iestādes 
paplašināšanas projekta, kas būs milzīgs 
atbalsts daudzām mūsu novada ģimenēm. 

Šis bija arī pirmais darba cēliens iestā   des 
metodiķei Evijai Kubilei un saimniecības 
daļas vadītājai Anitai Zvirbulei. Esmu 
priecīga,ka mums ir iz vei dojusies stabila 
vadības komanda, ka vadībā ir līdzīgi 
domā joši cilvēki ar rūpi par iestādes tēla 
veidošanu ,darba apstākļu un psiholoģiskā 
klimata uzlabošanu. 

Daudzi darbinieki jau dodas atvaļi nā
jumos, tāpēc novēlu visiem – labi atpūs
ties, smelties spēku un enerģiju dabā un 
saules gaismā, doties uz laukiem, doties 
ceļojumos, bet neaizmirst paņemt līdzi arī 
labu grāmatu, lai bagātinātu savu iekšējo 
pasauli, papildinātu zināšanas, apgūtu 
pieredzi, ko, atgriežoties darbā, tālāk no dot 
bērniem.

Ar ceriòu un meiju smarþâm...
lelde STurMe 
Pii «Pienenīte» vadītāja

ir pirmais un īpašais. Tāpēc domas par 
izlaiduma svētkiem jau tika īstenotas 
neilgi pēc Ziemassvētkiem. Kopā strādāts, 
kopā dziedāts, dejots, kopā pat teātris 
spēlēts... Un tad kā, lai pēc tik jaukiem 
un mīļiem svētkiem varētu aizmirst savu 
pirmo bērnu dārzu. Pirmais burtiņš šeit 
apgūts, pirmo reizi iemācīts kā saskaitīt 
visus mājdzīvniekus, pirmo reizi kopā 
rotaļās iets un dejots tā, ka vēl un vēl 
gribās, pirmo reizi arī kopā izgatavoti 
baltie balodīši, kuri katru bērnu pavadīs 
lielajā dzīves gudrību ceļā. Un tāpēc nav 
brīnums, ja bērnu acīs ne tikai prieks 
par saņemtajām izlaiduma dāvanām, bet 
arī kāda maza, skumja asariņa par to, ka 

dziesmu Uz redzēšanos bērnu dārzs dzīvē 
vairs tik bieži vis nenodziedāsi! Jo tas ir 
katra pirmais un skaistākais izlaidums!

Lai skaistie svētki izdotos, lielu paldies 
bērni teica ne tikai savām audzinātājām, 
bet arī vecākiem, kuri rūpīgi gatavoja 
savus bērnus, iesēja tiem matos baltus 
pušķus un juta līdzi katrā viņa mazās 
dzīves brīdī. Bērni pateicās arī direktorei 
Valērijai Mikutei, kura ar vislielāko gādī
bu un mīļiem vārdiem samīļoja katru savu 
absolventu! Bet patiesi īpašs prieks un 
mazliet arī satraukums bija bērniem par to, 
ka viņu izlaidumus vēroja Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un 
priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne. 
Tie bija sirsnīgi acu skatieni un laba 
vēlējumi, jo, kā teica pats priekšsēdētājs, 

tad noskatoties visus priekšnesumus, 
šķiet, ka mūsu priekšā aug mazie aktieri. 
Un varbūt kādreiz mēs viņus vērosim 
arī uz lielās skatuves. No mazā bērnu 
dārza uz lielās dzīves skatuves... Tieši 
tajā pašā dienā pēdējā zvana svētkus 
svinēja arī 14 Stopiņu pamatskolas 9. 
klases audzēkņi. Un pārvarot vēl tikai 
dažus eksāmena šķēršļus, arī viņi varēs 
spert pirmos soļus lielajā dzīvē. Kopā ar 
audzinātāju Valentīnu topošie absolventi 
pretim saulainajām debesīm aizlaida gaisa 
baloniņus un noteikti katrs no viņiem līdzi 
tiem nosūtīja savu vēlēšanos... Tad nu, 
lai piepildās un izdodas! Ar cerībām un 
labām domām mazie balodīši aizlaižas 
lielajā dzīvē... Paldies tiem, kas viņus tik 
ļoti mīl!

ë Sākums 1.lpp.
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Beidzot ir pienākusi vasara. Skaista un silta. Tik daudz ziediem līdzīgu mirkļu jau aiz muguras! izskanējuši zvana svētki devīto 
un divpadsmito klašu skolēniem. aizvadīta šī mācību gada pēdējā skolas diena. uzslavas un atzinības rakstus saņēmiši mūsu labākie. 
lūk, viņi –

ULBROKAS VIDUSSKOLAS SKOLÇNI – OLIMPIÂÞU, KONKURSU UN SPORTA SACENSÎBU UZVARÇTÂJI 2007./2008.M.G.

Turpinājums 6.lpp. î

Nr.p.k. Dalībnieki Klase Olimpiāde Panākumi Skolotājs
1. Ivars Punnenovs 7.b Rīgas rajona kausa izcīņa vieglatl. četrcīņā 1.vieta Lilija Čerņavska
2. Sabīne Sergejeva 3.a Rīgas rajona 3-o klašu kombinēta satura olimpiāde 2.vieta Gunta Jaundaldere
3. Liene Rūtiņa 12.a Rīgas rajona vizuālās mākslas olimpiāde 7.-12.klasēm 2.vieta Iveta Siliņa
4. Sintija Koļesņikova 9.b Rīgas rajona mājturības olimpiāde meitenēm 2.vieta Iveta Siliņa
5. Jana Protasa 9.b Rīgas rajona bioloģijas olimpiāde

Pasaules valodu diena Latvijā: tulkošana
3.vieta
3.vieta

Iveta Lāce 
Maija Kokina

6. Agate Utāne 7.b Rīgas rajona mājturības olimpiāde 6.-7.klasēm 3.vieta Iveta Siliņa
7. Inga Sīle 11. Rīgas rajona bioloģijas olimpiāde

Rīgas rajona ģeogrāfijas olimpiāde
3.vieta

Atzinība 
Iveta Lāce
Irina Kalniņa

8. Viktorija Gudino 12.b Rīgas rajona angļu valodas olimpiāde
Rīgas rajona vēstures olimpiāde

3.vieta
Atzinība

Lilija Grīnfogele
Neila Krave

9. Elīna Buivite 7.a Rīgas rajona peldēšanas sacensības- stafete 3.vieta Tatjana Motorņaka
10. Gundega Višņevska 6.a Rīgas rajona peldēšanas sacensības- stafete 3.vieta Tatjana Motorņaka
11. Ivars Punnenovs 7.b Rīgas rajona peldēšanas sacensības- stafete 3.vieta Tatjana Motorņaka
12. Eduards Andrejs Bajārs 7.b Rīgas rajona peldēšanas sacensības- stafete 3.vieta Tatjana Motorņaka
13. Mārtiņš Jaunzems 9.a Rīgas rajona 5.-9.klašu informātikas olimpiāde 3.vieta Līvija Bērziņa
14. Edgars Mikilps-Mikgelbs 9.a Rīgas rajona 5.-9.klašu informātikas olimpiāde 3.vieta Līvija Bērziņa
15. Ēvalds Salna 8.b Rīgas rajona 5.-9.klašu informātikas olimpiāde 3.vieta Līvija Bērziņa
16. Artūrs Oboļevičs 8.b Rīgas rajona 5.-9.klašu informātikas olimpiāde 3.vieta Līvija Bērziņa
17. Roberts Gurtiņš 4.b Latvijas bērnu un jaunatnes 14.florbola čempionāta E grupa 3.vieta
18. Kristaps Paulāns 4.b Latvijas bērnu un jaunatnes 14.florbola čempionāta E grupa 3.vieta
19. Ringolds Švītiņš 4.b Latvijas bērnu un jaunatnes 14.florbola čempionāta E grupa 3.vieta
20. Ričards Korns 4.b Latvijas bērnu un jaunatnes 14.florbola čempionāta E grupa 3.vieta
21. Valdis Broiko 4.b Latvijas bērnu un jaunatnes 14.florbola čempionāta E grupa 3.vieta
22. Viesturs Matjukevičs 4.a Latvijas bērnu un jaunatnes 14.florbola čempionāta E grupa 3.vieta
23. Ēriks Budihins 4.a Latvijas bērnu un jaunatnes 14.florbola čempionāta E grupa 3.vieta
24. Kalvis Koļesņikovs 4.a Latvijas bērnu un jaunatnes 14.florbola čempionāta E grupa 3.vieta
25. Lauris Silavs 3.b Latvijas bērnu un jaunatnes 14.florbola čempionāta E grupa 3.vieta
26. Oskars Tone 4.a Latvijas bērnu un jaunatnes 14.florbola čempionāta E grupa 3.vieta
27. Estere Savicka 4.a Rīgas rajona vizuālās mākslas olimpiāde Atzinība Iveta Siliņa
28. Irina Maslovska 7.b Rīgas rajona mājturības olimpiāde Atzinība Iveta Siliņa
29. Artūrs Leimanis 1. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
30. Katrīna Anēvica 1. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
31. Roberts Eihe 1. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
32. Ance Villa 1. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
33. Elza Šarlote Šarkova 1. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
34. Krišjānis Jekste 1. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
35. Amanda Ozoliņa 1. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
36. Artūrs Līcītis 2. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
37. Anna Annija Dežurova 2. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
38. Deniss Ovčarenko 2. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
39. Sintija Zommere 2. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
40. Beatrise Šulte 2. „Ulbrokas valsis” 1.vieta Regita Cālmane
41. Toms Bergans Berģis „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
42. Evita Dimante 2. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
43. Elīna Bula 2. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
44. Dāvis Sparinskis 6.a „Ulbrokas valsis” 1.vieta Regita Cālmane
45. Elma Grīnhofa 6.a „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
46. Agnese Lapsiņa 6.a „Ulbrokas valsis” 1.vieta Regita Cālmane
47. Aleksis Lapsiņš 4. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
48. Krista Mežapuķe 4. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
49. Monta Circene 3. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
50. Ērika Ptapenko 1. „Ulbrokas valsis” 2.vieta Regita Cālmane
51. Andris Lazda 11. Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
52. Edgars Ernstsons 9.a Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
53. Raivis Pētersons 10. Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
54. Ralfs Ozoliņš 9.a Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
55. Ģirts Upmalis 10. Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
56. Mareks Koraļkovs 8.b Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
57. Elvijs Ozoliņš 10. Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
58. Arvīds Svetovidovs 10. Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
59. Mārtiņš Korhonens 9.a Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
60. Edgars Mikilps-Mikgelbs 9.a Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
61. Oļegs Kodaļevs 8.a Latvijas 2008.g.jaunatnes čempionāts B-1 grupa jauniešiem 2.vieta Imants Čerņavskis
62. Andris Lazda 11. Latvijas 2008.gada čempionāts I līgā vīriešiem 1.vieta ImantsČerņavskis
63. Edgars Ernstsons 9.a Latvijas 2008.gada čempionāts I līgā vīriešiem 1.vieta ImantsČerņavskis
64. Raivis Pētersons 10. Latvijas 2008.gada čempionāts I līgā vīriešiem 1.vieta ImantsČerņavskis
65. Ralfs Ozoliņš 9.a Latvijas 2008.gada čempionāts I līgā vīriešiem 1.vieta ImantsČerņavskis
66. Ģirts Upmalis 10. Latvijas 2008.gada čempionāts I līgā vīriešiem 1.vieta ImantsČerņavskis
67. Arvīds Svetovidovs 10. Latvijas 2008.gada čempionāts I līgā vīriešiem 1.vieta ImantsČerņavskis
68. Mārtiņš Korhonens 9.a Latvijas 2008.gada čempionāts I līgā vīriešiem 1.vieta ImantsČerņavskis
69. Jevgēnijs Strujevs 12.a Latvijas 2008.gada čempionāts I līgā vīriešiem 1.vieta ImantsČerņavskis
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Savās izjūtās par skolas gados pie
dzī voto un pārdzīvoto vēl kavējas devīt
klasnieki:

1.septembris. Balta blūzīte, melni, 
pufīgi svārciņi, baltas zeķubikses un ne 
ticami lielas bantes iesietas matos, ro
kā sārtas gladiolas, un skolas gaitas var 
sākties! Ieķērusies mammas rokā, diez gan 
nedroši soļoju uz skolu, mugurā nesot lie
lu mugursomu, iztēlojoties, kā šajā somā 
es nesīšu mājās labas atzīmes un gūtās 
zināšanas. Bet pagaidām manā lielajā, 
košajā somā tup liels, zils zaķis. Man 
vienmēr visi jautāja, kāpēc tieši za ķis? 
Tas varbūt izklausījās diezgan dīvaini, bet 
zaķis man simbolizēja gudrību. 

Gāja laiks, un nu jau uz skolu es devos 
viena, skolā mani gaidīja draugi, skolo tāji, 
grāmatas, starpbrīži, bet, neskatoties ne uz 
ko, somā tupēja mans zilais, jau nobružā tais 
zaķis... viņš vienmēr bija man blakus. 

Nepaiet ne cik ilgs laiks, un atkal jau 
kār tējais pirmais septembris. Esmu jau 
pus audze un eju uz skolu tikpat droši, kā 
uz mājām, jo tās jau arī ir manas otrās 
mā jas. Nu jau starpbrīžus es nepavadu, 
skrienot kopā ar zēniem pa skolas plaša   
jiem gaiteņiem, bet sēžu ar klases meitenēm 
uz palodzes un sapņoju, kā tad īsti ir būt 
nevis piektklasniekam, bet devītās klases 
skolēnam, kā ir būt nevis «sīkajam», bet 
«lielajam»... sapņojam par to, kāds būs 
mūsu izlaidums, kādas pirksim kleitas, cik 
skaistas mums būs frizūras ...

Skolas soma nu jau ir kļuvusi tik 
smaga un grāmatu tajā tik daudz, ka 
tajā vairs neatrodas vieta manam zilajam 
gudrības zaķim.

Beidzot un diemžēl sapņi un ieceres 
tuvojas savam piepildījumam, un nu ma
nas devītklasnieka mācības beidzas, īsi 
pirms eksāmeniem rakstu šo darbu, kurš ir 

liecinieks tam, ka beidzu jau devīto klasi. 
Bet joprojām atceros pirmās skolas gaitas, 
skolotājus, draugus, vēlos es to vai nē, bet 
šie cilvēki paliks manā atmiņā un sirdī 
vienmēr!

Jolanta MargeViča,
9.b klase

Tik daudz ziediem līdzīgu mirkļu 
vēl priekšā! Ulbrokas vidusskolas jaunie 
rakstītāji, pārskatot savas skolas gaitas, 
saka: «Sveika, zaļā vasara!»

Uz redzi, pavasari! Sveika, vasara! 
Pavasari esam izdzīvojuši, sākas vasara. 
Gājputni atlidojuši, saules stari mūs pasil
dījuši, skolas beidzas. Visā Latvijā vasarī
gi smaržo pļavas. Pasakaini! Bites dūc, 
lapas vasaras vējā dejo. To visu es gaidīju 
jau no baltās ziemas. Tagad laiks izbaudīt 
siltās jūras viļņu pieskārienus. Jāizvelk n 
o skapja vasaras drēbes un jākrīt saules 
gūstā. Novēlu arī jums labi pavadīt vasa  ras 
brīvdienas, pabūt tur, kur sirds visvairāk 
kāro būt un... savlaicīgi atcerēties, ka atkal 
būs pirmais septembris!

ilona PaVlOVa,  
ulbrokas vidusskolas 8.b klases skolniece 

Ardievu, skola! Ardievu, klasesbied ri! 
Ardievu, skolotājas un kontroldarbi! Laiks 
man doties no šodienas uz nākotni, bet pa 
vidu vēl pabaudīt saules kvēli, jūras viļ ņus, 
puķu smaržu! Nobaudīšu va saras garšu. 
Un tad agrā rudenī viss sāksies no gala: 
skola, skolotājas un kontroldarbi. Viss 
tas, kas lika mums jus ties nogurušiem, 
pārgurušiem, piekusu šiem... Ko lai dara? 
Tāpēc, skolēni, bau diet vasaru no visas 
sirds, uzkrājiet jaunu enerģiju nākamajam 
skolas gadam!

agate uTāne, 
ulbrokas vidusskolas 8.b klases skolniece

1.jūnijs pasaulē un arī Latvijā tiek at zīmēts kā starptautiskā bērnu aizsar
dzī bas diena. Arī Stopiņu novadā Ulbrokā pu cē  jās bērni, lai interesanti un 
jautri pavadītu šos svētkus. Šogad mazos prie cē  ja teatralizētas izrādes un 
piepūšamā atrakcija «Klauns», kas sagaidīja savus jautros apmeklētājus 
Ulbrokas kultūras na ma pagalmā, kā arī katram bija iespēja ar krītiņiem 
uzgleznot savas vasaras emo cijas. 

anna iMBraTe 
autores foto

1.jûnijs – bçrnu svçtki!

ë Sākums 5.lpp.

Turpinājums nākamajā numurā î

Lieldienu priekšvakarā Sauriešu cie 
mata bērni, skolēni un jaunieši sanāca, 
lai sacenstos dejās uz elektroniskajiem 
paklājiem. Visiem gan nebija vietas, kur 
apsēsties, nācās nostāvēt kājās dažas 
stundas, kamēr sagaidījām uzvarētājus, 
taču tas nebija nemaz tik smagi, jo 
balvās varēja saņemt šokolādes olas un 
zaķus.

Vislabāk padevās deju soļi Anželai 
Miļajevai, Nadezdai Fiļimonovai, Ēri
kai Savičai. Zēnu grupā labākos re zul
tātus uzrādīja Arturs Vehotko, Ruslans 
Alts. Jauniešu grupā ir izvir zījušies trīs 
lī deri – Arvīds Dzērve, Pāvels Boševojs 
un Aleksandrs Kagarlickis. 

Skolēniem marta un aprīļa mēnešos 
notieka origami pulciņš, kuru vadīja 
Aivita Nasedkina.

Maija un jūnija mēnešos piektdienās 
pl. 15.00 darbojas pulciņš – Dāvanu iesai
ņošana. Pulciņu vada Aļona Dimova.

Aprīļa, maija un jūnija mēnešos 
tur  pi  nās projekts jauniešiem «Nāc, 
meklē, pieda lies» uzsākts 2007. gada 
jūlijā un tiks pabeigts 2008. gada 
jū lijā. Projektu līdzfinansē Eiropas 
Savienība, projektu īsteno Latvijas 
Pieaugušo izglītības apvienība kopīgi ar 
10 Latvijas pašvaldībam, viena no tam 
ir Stopiņu novads.

Aktivitâtes 
Saurieðu dienas 

centrâ
aija ŠiBāJeVa 
Dienas centra «Saurieši» vadītāja

Turpinājums nākamajā numurā î



7

2008.gada maijs

Šogad Stopiņos ir plānots uzlabot, 
kā arī izveidot jaunus sekojošus sporta 
laukumus:

Sauriešu ciematā – tiek uzlabots futbo
la laukuma inventārs – nokrāsoti futbola 
vārti, uzlikti jauni futbola vārtu tīkli.

Upeslejās – tiek palielināts pludmales 
volejbola laukums, ir iegādāts un tiks 
uzstādīts jauns pludmales volejbola in
ventārs, nokrāsoti street basketbola vairogi 

un tiek uzstādīti jauni 
basketbola grozu tīkliņi.

Līčos – tiek uzlabots 
futbola laukums, būs no
krāsoti futbola vārti un 
uzstādīti jauni futbola 
vārtu tīkli.No jauna iz
vei dots pludmales vo lej
bola laukums, būs jauns 
inventārs un aprīkojums.

Ulbrokā – pie eze ra 
tiek veidots otrs plud
males volejbola laukums, 
ar jaunu aprīkojumu un 
inventāru.

Visi Stopiņu novada iedzīvotāji tiek 
mīļi gaidīti pasākumos. Kopā priecāsi
mies, sportosim, atpūtīsimies.

Sporta pasākumi vasaras mēnešos.
21. jūnijā – Ulbrokā z Riteņbraukšanas 

sacensības bērniem un jauniešiem, BMX 
sacensības – skeit parkā. 

28.jūnijā – Sauriešos z Stopiņu no
vada futbola sacensības.

19.iūlijs – Upeslejas z Sporta svētki – 
strītbola sacensības, pludmales volejbola 
sacensības.

9. augusts – Līči z Ģimeņu sporta 
svētki – stafetes, futbols, pludmales vo
lejbols..

Augusta mēneša beigās – «Līgo» 
parkā z  Ģimeņu svētki – kultūras un 
sporta pasākumi – spēles, sacensības.

Lūdzu sekot līdzi pasākumu afišām, ja 
tiks veiktas kādas izmaiņas.

Ðîs vasaras darbi – Stopiòu novada apdzîvoto vietu sporta 
laukumu pilnveidoðanâ un uzlaboðanâ

aelita VeiPa 
ulbrokas sporta kompleksa direktore

9) piešķirt GMI pabalstu uz 3 mēne šiem 
1 trūcīgas ģimenes 2 personām par sum
mu – 27,00 Ls;
10)  piešķirt malku   6 m³  1 maznodro ši
nātai  ģimenei;
11) piešķirt maznodrošinātas ģimenes 
sta tusu uz 3 mēnešiem 1 ģimenes 2 per
so nām;
12) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu uz 3 
mēnešiem 2 ģimeņu 3 personām;
13) atteikt materiālo palīdzību 2 ģi menēm, 
jo nav maznodrošinātas.            

Atļaut izstrādāt 5 zemes ierīcības pro z
jektus;

Atļaut izstrādāt 3 detālplānojumus; z
Apstiprināt 2 zemes ierīcības projektus; z
1 nekustamajam īpašumam mainīt adresi; z
Apstiprināt bērnu sarakstu, kuri tiek  z

uzņemti PII «Pienenīte» ar 2008. gada 
1.septembri;

Izsludināt konkursu «Sakoptākā sēta  z
Stopiņos 2008. gadā»;

Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības  z
2007.gada publisko pārskatu;

Par E 22 ceļa projektu Stopiņu novada  z
Būvvaldes priekšlikuma izskatīšana.
Konstatēja:
Būvvalde izvērtējot E 22 ceļa priekš
likumus izsaka sekojošus atzinumus:

1) Projektā ir ievērtēti Stopiņu novada 
iedzīvotāju un novada domes priekšlikumi 
par ceļa trašu izvietojumu ārpus apdzīvoto 
vietu zemēm.
2) Projekta grafiskā kvalitāte ir uzlabota.
3) Projektā nav ievēroti Rīgas pilsētas, 
Rīgas rajona padomes un Stopiņu novada 
domes prasības par daļas transporta plūs
mas novadīšanu pa Granīta ielu.
4) Projektā nav atrisināts pieslēgums 
Lubānas ielai ar tālāku  kustību uz dien
vidu tiltu.
5) Projekts paredz gan esošo ceļu P4 un 
P5 gan E22 transporta plūsmu apvienoša
nu un novadīšanu uz Deglava ielu, kas 
radīs ievērojamus sastrēgumus.
6) Projekta risinājums apgrūtinās Dreiliņu 
un Ulbrokas iedzīvotāju piekļuvi Lubānas 
ielai.
Lai novērstu minētās nepilnības bū tu 
nepieciešams ievērot sekojošus priekšli
kumus:
1) E 22 ātrgaitas maģistrāli beigt projektē
tās trases krustojumā ar Granīta ielu.
2) Ceļa trasi caur Stopiņu novadu izveidot 
pa piedāvāto A variantu (posms 2.4.2.; 
3.4.2.).
3) Tālāko ceļa turpinājumu virzīt pa Granī
ta ielu un ceļa V32 trasi paredzot zemākas 
kategorijas ceļus.
4) Izveidot jaunu ielas trasi savienojot 

Dreiliņu ciema Garo ielu ar Rīgas pilsētas 
Rencēnu ielu.
NOLEMJ:
Ņemt vērā 28.05.2008. Stopiņu novada 
domes Būvvaldes atzinumu.

Organizēt labiekārtošanas darbus Sto z
piņu novada administratīvās teritorijas 
ciematos, nosakot:
Ar darbu nodrošināmi bērni un jaunieši, 
kuru dzīves vieta ir deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, kuru vecums ir 
no 13 pilniem gadiem līdz 18 gadiem, ar 
nosacījumu – ja mācās vispārizglītojošās 
mācību iestādēs dienas nodaļā.
Darba attiecības uzsāk 2008.gada 01.jūlijā 
un darba attiecības turpinās līdz 31.jūlijam, 
ieskaitot.
Noteikt stundu tarifa likmi Ls 1.25 
stundā. 
Pieteikumi, personīgi, jāiesniedz novada 
Domē, pie sekretārēm no 16.jūnija līdz 
30.jūnijam, ieskaitot.
PIESAKOTIES DARBĀ OBLIGĀTI JĀ
IESNIEDZ:
1) vecāku rakstisks iesniegums – piekri
šana
2) nodokļu grāmatiņa
3) pase 
4) medicīniskā izziņa par veselības stāvok
li ar atzīmi par veikto vakcināciju pret 
ērču encefalītu

ë Sākums 2.lpp.



Institūta iela 1A, Stopiņu novads 
Rīgas rajons, LV2130 
Izdevējs: Stopiņu novada dome.
Redaktore: Anna Imbrate, mob. tālr.: 29831583 
Epasts: novada.dome@stopini.lv 
Sludinājumus un informāciju iespējams 
iesniegt arī novada domē sekretārei 
tālr.: 7910518, fakss: 7910532. 
Dizains un aplauzums: Guntars Reveliņš 
Druka: SIA Nipo NT 
Tirāža: 1500 eks. Bezmaksas. 
Iznāk reizi mēnesī. 
Nodots iespiešanai 2008.gada 5. jūnijā.

*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja a. Volkova

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Mans mazais bērniņ !
Divas actiņas, kas spoži mirdz,
Divas rociņas, kas cieši mani apskauj –
Ko Tava atnākšana nozīmēja man:
no debesīm Tu esi nācis,
un tāpēc ļoti, ļoti Tevi mīlu 

  Ralfu Kokinu
  MartinuOčagovu
  RiharduKauliņu
  Elzu Paleju
  Nikolu Milleri
  Moniku Saukāni
  Ieviņu Kristīni Kadiķi
  Megiju Krūmiņu
  Anastasiju Terehovu
  Aleksandru Nizoiļenko
  Marku Šilovu
  Kevinu Zapevālovu
  Agnesi Meļniku

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILĀRUS!
 
Vēlam gadus 

ar saules pielietām dienām,
ar siltu smaidu un labām domām!
Tikai vienu gan palūgsim vējam :
lai saudzīgs tas laiks, 

kuram līdzi mēs skrejam! 

 70 –  NadežduAntoņēviču
  Mariju Badūni
  Ainu Beķeri

 80 –  Ainu Gīli
  Zofiju Glušinu
  Eru Vorobjovu

 85 –  Jekaterīnu Djačenko
  Broņislavu Tukāni

Vēlam gaišumu sirdī, stipru veselību 
un brīnišķīgu noskaņojumu!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

ābeles zied...
Trešo dienu ābeles zied.
Visa pasaule piebērta pieneņu pūku
Veru grāmatu ciet,
Silā jāaiziet:
Tur mana dzegūze kūko.
 
  Vladimirs Nikoļuks
  Mihails Stulovs
  Nate Poriete
  Herta Dūmiņa
  Valentīna Graņicina
  Kaļinka Uldis
  Ilmārs Freidenfelds
  Aleksejs Kuhars
  Tatjana Andrejeva
  Rita Lucenko
  Pēteris Osvalds Varkalis
  Velta Grutkovska

izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

Tiek izsludināts konkurss

«Sakoptākā sēta 
Stopiņos 2008.gadā»
Līdz 13.jūnijam lūgums pieteikt 

pretendentus konkursam pa tālr. 
67910518, novada.dome@stopini.lv 

vai domē pie sekretāres.
Balvu fonds: 1.vieta – 200 Ls,  

2.vieta – 150 Ls, 3.vieta – 100 Ls.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties 

novada Domē vai mājas lapā
www.stopini.lv sadaļā «jaunumi»

14. jūnijā  
Politiski represēto biedrība rīko 

atceres pasākumu,  
veltītu komunistiskā 

genocīda upuru piemiņas 
dienai.

Plkst. 13.00 paredzēta ziedu  
nolikšana pie Brīvības pieminekļa,  

pēc tam ekskursija.
Izbraukšana no Ulbrokas plkst. 11.00 

Sīkāka informācija:  
Māra 28890339, Teodors 28668177.

Sestdien, 14.jūnijā, plkst.19.00 
Ulbrokā, Līgoparkā 

koncerts

«Dziesma manam 
novadam»

Pēc koncerta zaļumballe kopā ar 
grupu «Flowers». Ieeja brīva. 
(1.kopmēģinājums mūziķiem 

11.jūnijā, plkst.16.00 Ulbrokas kultūras 
namā. Dziesmas vēl var pieteikt  

pa tālr.26443230)

23.jūnijā, plkst. 21.00

Līgovakara  
koncerts un 
zaļumballe

Ieeja brīva

2008. gada 21. -22. jūnijs, sestdiena SAULGRIEŽI PIEBALGĀ
EKSKURSIJA SKOLAS VECUMA BĒRNIEM, VECMĀMIŅĀM, VECTĒTIŅIEM, 
LITERĀRĀ MANTOJUMA CIENĪTĀJIEM UN INTERESENTIEM
Programmā:

VIDZEMES AUGSTIENES SKAISTIE SKATI �
VECPIEBALGA – KALNA KAIBĒNI. �  Slaveno latviešu rakstnieku 

brāļu Matīsa un Reiņa Kaudzīšu mājas
Pusdienas Vecpiebalgā �
SAULRIETI. �  Brīnišķīgā pasaku meistara Kārļa Skalbes muzejs 
JĀŅASKOLA. �  Latviešu komponista Emīla Dārziņa muzejs.
No 16.00 līdz rīta gaiļiem EMĪLA DIENA. �  Muzeja vadītājas 

Ievas ČAKLĀS organizēts pasākums. Svētku viesi «Mērnieku laiku» 
tēli, čigānu ansamblis, pirmsjāņu tirdziņš, zaļumballe un jautra 
saulgriežu ielīgošana.
Pieteikšanās: līdz š.g. 16. jūnijam Stopiņu novada Ulbrokas un 
Sauriešu bibliotēkās vai pa tālr. 67910503. Maksa: pieaugušajiem – 
Ls 7; jauniešiem – Ls 6. Cenā ietilpst: tūristu klases autobusa noma, 
gida pakalpojumi, ieejas maksas apskates objektos. Cenā neietilpst: 
ēdināšanas izdevumi.


