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Pats lielākais spēks cilvēkam  7
ir prāts un zināšanas.

/J.Alunāns/

Veiksmi uzsākot jaunu mācību gadu 
novēl Stopiņu novada dome.

7 7 7
Apsveicam FK Ulbroka komandu ar 
čempionu titula iegūšanu 2008. gada 
Rīgas vasaras kausā Latvijas amatieru 
futbola līgā.
Čempionu komandas sastāvs:
  Nikolajs Larionovs
  Aleksandrs Avtuhovs
  Timurs Izotovs
  Andrejs Trups
  Oļegs Darmorozs
  Vadims Darmorozs
  Aleksandrs Garjainovs
  Vadims Čerepanovs
  Svjatoslavs Feckovičs
  Aleksejs Bišarovs
  Maksims Noskovs7

Līgo parks ir vienīgais šāda veida 
parks Latvijā. Tā izveides iniciatori ir paši 
ulbrokieši. Un sākumā bija tā: vai Līgo 
svētku svinēšana bija vai nebija tā laika 
valdības atļauta, ciema ļaudis meklēja 
iespēju svinēt šos svētkus kopā. 1988.
gadā agrā pavasarī nejauši satikās trīs 
ciema speciālisti: mākslinieks akmeņkalis 
Uldis Sterģis, ciemā dzīvojošais arhitekts 
Elmārs Orniņš un v/s «Ulbroka» galvenā 
ekonomiste Biruta Zvaigznīte. Tieši 
viņiem bija noteicošais vārds estrādes 
plānošanā un būvē. Bija nepieciešams 
plašs sabiedrības atbalsts – katru mēnesi 
te notika vismaz divas, trīs talkas. Strādāja 
ne tikai «Ulbrokas», bet arī Rīgas PMK, 
zinātnes un ražošanas apvienības «Stars» 
ļaudis. Ne arhitekts, ne mākslinieks, ne 

citi iniciatori un lielo darbu darītāji nav 
ne kapeiku prasījuši. Viss darīts pašu 
rokām, pašu sirdsapziņai un godam. 
Saimniecības direktora Pētera Vilka atbil de 
uz jautājumu, kāpēc šāds parks vajadzīgs, 
bija īsa: «Kopības izjūtai ar savu tautu.» 
Līgo parku tieši šajā vietā nolēma iekārtot 
tāpēc, ka pati daba izveidojusi ozolu birzi. 
Pats nozīmīgākais ir mākslinieka Ulda 
Sterģa dāvinājums, jo tam ir mūžības 
pieskaņa. Līgo parkā izvietoti dažāda 
lieluma akmeņi uz katra no tiem ir latviešu 
etnogrāfiskā zīme vai ornaments. 

Vienoti un gaiši savu Līgo parku ciema 
ļaudis pirmo reizi ielīgoja 1988.gada 
23.jūnija vakarā. Kopš tā brīža kopā 
sanākšana un svinēšana nav ne niecināta, 
ne aprunāta, ir tikai gaidīta un pildīta ar 
jauniem interesantiem notikumiem vakara 
gaitā. Vispirms jau Jāņa tēva izvēle ir 
kļuvusi nepārprotama. Pirmajos gados 
Līgo vakarā katru reizi «kronēja» citu 

Lîgo parkam 20

Anna ImbrAte 
pēc grāmatas «Mēs stāstām par 
Stopiņu novadu» materiāliem 
autores foto
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ZIÒO 7910901
(1.08.2008. – 31.08.2008.) 

1.08. – Ulbrokā, automašīnas HONDA 
vadītājs nesavaldot savu spēkratu ietriecās 
kokā. Par laimi cietušo nebija. Apzinīgs 

autovadītājs pats izsauca Ceļu policiju.
5.08. – Veiktas pārrunas ar jaunie šiem, 

ku ri pie mājas «Mednieki» skaļi uzvedās pēc 
plkst. 23.00. Pēc pārrunām jaunieši izklīda;

9.08. – Ciematā Dreiliņi nezināmas 
personas iekļūstot mājā izdarīja zādzību. 
Zagļiem izdevās aizmukt.

13.08. – Saulīšu ciematā kāds vī
rietis būdams alkohola reibuma stā
voklī nesa valdīja savu spēkratu, kā 
rezultātā ietriecās mā jas sētā. Vīrietis 
tika aizturēts un nodots Ceļu policijas 
darbiniekiem.

16.08. – Pie administratīvās atbildības 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa saukta persona, kas dzīvo bez 
dek larētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā 
un par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibuma stāvoklī, cieņu aizskarošā iz
skatā;

17.08. – Dreiliņos, par sadzīves atkri
tumu dedzināšanu kāda persona tika sauk  ta 
pie administratīvās atbildības pēc Stopiņu 
novada saistošajiem noteikumiem Nr.13.

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

30.jûlija un 20.augusta sçdçs (protokols Nr.86 un 87) nolemts:
Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1  z

personu;
Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumus  z

ar 1 personu;
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  z

2 personai;
Atjaunot zemes nomas līgumu un maz z

dārziņiem 7 personām;
Piešķirt nomā zemi lauksaimniecības  z

vajadzībām 5 personām;
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz  z

32 īpašumiem;
Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus  z

Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 10 LR 
nepilsoņiem;

Piešķirt adreses 29 jaunizveidotiem  z
īpašumiem;

Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes  z
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās 
palīdzības un sociālo pakalpojumu pie
šķiršanas kārtību 11.jūlija sēdē nolēma 
piešķirt
(Protokols Nr. 16):
1) materiālo palīdzību medikamentu iegā
dei 3 personām par summu – 141,56 Ls;
2) piešķirt materiālo palīdzību sabiedriskā 
transporta izdevumu atmaksai 8 personām 
par summu – 90,00 Ls;
3) piešķirt GMI pabalstu uz 3 mēnešiem 
1 trūcīgas ģimenes 2 personām
 par summu – 216,00 Ls;
4) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu uz 
3 mēnešiem 1 ģimenes 2 personām ;
5) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos 
slimnīcā 2 maznodrošinātām personām 
par summu – 50,00 Ls;
6) piešķirt dzīvokļa pabalstu 2 mazno
drošinātām ģimenēm – 60,00 Ls;
7) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību 
1 maznodrošinātai personai – 30,00 Ls.
(Protokols Nr. 17):
1) vienreizēju materiālo palīdzību 6 maz

no drošinātām personām par summu – 
242,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu iegā
dei 12 maznodrošinātām personām par 
summu – 362,03 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību sabiedriskā 
transporta izdevumu atmaksai 10 perso
nām pēc 80 gadiem, par summu – 
110,00 Ls;
4) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos 
slimnīcā 2 maznodrošinātām personām 
par summu – 70,00 Ls;
5) piešķirt dzīvokļa pabalstu 3 maz
nodrošinātām ģimenēm par summu – 
90,00 Ls;
6) piešķirt pabalstu polises iegādei 1 maz
nodrošinātai personai – 40,00 Ls;
7) piešķirt pabalstu briļļu iegādei 3 maz
nodrošinātām personām par summu – 
66,20 Ls;
8) piešķirt pabalstu medicīnas pakal
pojumiem 6 maznodrošinātām personām 
par summu – 254,00 Ls;
9) piešķirt pabalstu zobu labošanai, pro
tezēšanai 3 maznodrošinātām personām 
par summu – 56,30 Ls;
10) piešķirt 50% atlaidi uzturēšanās un 
ēdināšanas izdevumiem PII Sauriešu gru
pā 2 maznodrošinātu ģimeņu 3 bērniem;
11) piešķirt un izmaksāt ik mēnesi 45,00 Ls 
1 bērnam bārenim, ja mācās augstskolā.
(protokols Nr. 18)
1) vienreizēju materiālo palīdzību 3 maz
nodrošinātām personām par summu – 
90,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu iegā
dei 11 maznodrošinātām personām par 
summu – 331,89 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību sabiedriskā 
transporta izdevumu atmaksai 5 personām 
pēc 80 gadiem, par summu – 80,00 Ls;
4) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos 

slimnīcā 4 maznodrošinātām personām 
par summu – 82,00 Ls;
5) piešķirt malkas pabalstu 1 maznodro
šinātai ģimenei par summu – 60,00 Ls;
6) piešķirt pabalstu polises iegādei 1 maz
nodrošinātai personai – 48,65 Ls;
7) piešķirt pabalstu medicīnas pakalpo
jumiem 2 maznodrošinātām personām par 
summu – 19,20 Ls;
8) piešķirt pabalstu zobu labošanai, prote
zēšanai 2 maznodrošinātām personām par 
summu – 81,90 Ls;
9) piešķirt 50% atlaidi uzturēšanās un 
ēdināšanas izdevumiem PII Sauriešu gru
pā 2 maznodrošinātu ģimeņu 2 bērniem;
10) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un 
uzturēšanās izdevumiem PII Pienenīte 
1 maznodrošinātas ģimenes 2 bērniem;
11) piešķirt malku 2 maznodrošinātām 
ģimenēm, 6m3 katrai;
12) piešķirt brīvpusdienas 5 maznodro
šinātu ģimeņu 8 bērniem. 

Apstiprināt PII Pienenīte nolikumu; z
Noteikt vecāku maksu par bērnu ēdinā z

šanu no š.g. 1. septembra Ls 1,20 (viens 
lats 20 santīmi) dienā;

Atļaut izstrādāt 3 zemes ierīcības pro z
jektus;

apstiprināt 1 zemes ierīcības projektu; z
lūgt LR Veselības ministriju nodot  z

pašvaldības īpašumā katlumājas ēku cie
matā «Upeslejas».

Teritorijas plânojuma 
grozîjumu izstrâde 

Stopiņu novada dome 2008. gada 20. au
gustā pieņēmusi lēmumu uzsākt Stopiņu 
novada teritorijas plānojuma grozījumu 
jaunās redakcijas izstrādi.

Turpinājums 3.lpp. î
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Patreiz pilnā sparā rit darbi vienā no 
lielākajiem šā gada objektiem – ielas 
Ziemeļu gatves būvniecība Vālodžu cie
matā. Rezultātā ielā varēs normāli notikt 
divvirzienu transporta līdzekļu kustība, 
iela būs apgaismota tumšajās vakara 
stundās un gājēju celiņš nodrošinās 
iedzīvotājiem drošu pārvietošanos. 
Vienlaicīgi tiek veikta arī esošā ūdens
vada rekonstrukcija, kas uzlabos ūdens
apgādi. Visi darbi, kas saistīti ar in
ženiertīkliem ir pabeigti un septembra 

beigās paredzēts, ka objektu 
visā pilnībā varēs nodot 
ekspluatācijā. Domāju, ka 
šo darbu izpildes laikā esam 
radījuši neērtības vietē jiem 
iedzīvotājiem. 

Otrs apjomīgākais darbs 
ir Ulbrokas vidusskolas 
jumta rekonstrukcija, kas 
pēc būtības ir ļoti vaja dzīgs, 
vienlaicīgi sarežģīts darbs, 
ņemot vērā esošā jumta 
konstrukciju un tā slikto 
darbu izpildes kvalitāti, kad 
šo objektu būvēja. Nopietni 
izvērtējot patreizējo si
tuāciju celtniecības darbu 
izpildē, objektā pilnībā 
darbi tiks no beigti līdz 
10.novembrim.

Ko esam uzsâkuði ðogad...
Jānis PumPurs 
Domes priekšsēdētājs
Andris KurzemnIeKs
Domes izpilddirektors

22.08. – Saņemta telefoniska infor
mācija no Upesleju iedzīvotājiem par to, 
ka pagalmā trokšņo jaunieši. Ierodoties 
notikuma vietā tika aizturēts iereibis 
autovadītājs, kurš braucot ar automašīnu 
nodarīja bojājumus divām stāvošām auto
mašīnām. Izsaukta Ceļu policijas ekipāža.

25.08. – Ulbrokā veikalā «TOP» kāds 

vīrietis mēģināja nozagt iepakojumu ar 
gaļu.

27.08. – Saņemta telefoniska infor
mācija par ģimenes skandālu Dreiliņu 
ciematā. Skandāla rīkotājs uz pieteikuma 
pamata nogādāts Valsts Policijas Salaspils 
policijas iecirknī līdz atskurbšanai;

VP Salaspils policijas iecirknī līdz 
atskurbšanai nogādātas 7 personas, 

pārru nas veiktas ar 40 personām, pēc 
Stopiņu novada domes saistošajiem 
noteikumiem sodītas 26 personas, par 
transporta no vietošanu tam neparedzētā 
v i e t ā  p ro to  ko   l u s  –  paz iņo jumus 
saņēmuši 44 auto vadītāji, pēc Latvijas 
Administratīvo pār kāpumu kodeksa pie 
administratīvās atbildības sauktas 8 
personas.

ë Sākums 2.lpp.
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Jāņa tēvu, tagad mums pašiem ir savs 
Jānis. Līgo vakarā jau vairākus gadus 
mūsu pašdarbnieki un visi iedzīvotāji 
veido teatralizētu uzvedumu dziedot se
nas, visiem pazīstamas dziesmas. Novada 
dome apbalvo skaistāko un sakoptāko 
sētu saimniekus, lai zina, kuri tie ir. Tad 
kopā ar visu Latviju, līgo dziesmām ska
not, pulksten 23.00 lielajā Ausekļa lāpā 

uzmirdz jāņuguns, saucot kopā vēl visus 
tos, kas ceļā. Un kas gan ir viena nakts 
bez miega!

Bet šie svētki nav vienīgie – Lieldienu 
olu kaujas, par tradīciju kļuvušais koncerts 
«Dziesma manam novadam», Latvijas 
labāko koklētāju ansambļu koncerts, 
kop koru koncerts pirms Dziesmu svēt
kiem, Rīgas rajona deju svētku koncerts, 
viesmākslinieku koncerti, brīvdabas teātra 
izrādes un zaļumballes un pat kāzas – tas 
viss ir noticis un notiek mūsu Līgo parkā.

20 gadi nav mūžs, tas ir tikai mūža 
sākums. Un mēs pulcējāmies 23.augustā, 

lai godinātu parku un godinātu tos cilvē
kus, kas šo parku ir būvējuši, veidojuši un 
uzturējuši. Paldies viņiem:

 Uldim Sterģim
 Elmāram Orniņam
 Birutai Zvaigznītei
 Valtam Pūcem
 Initai Paulovičai
 Ilmāram Lūsim
 Oskaram Neimanim
 Andrejam Vinogrādovam
 Gunāram Andersonam
 Aigaram Bikovskim
 Voldemāram Citāvičus
 Guntim Zāmuelam
 Robertam Zvagūzim
 Vincentam Aniņam
 Austrai Usānei
 Jānim Tropam
 Uldim Osim
 Ausmai Krauzei
 Inai Vecmanei
 Vijai Steimarei
 Ērikam Grosam
 Jānim Kraulim
 Jānim Koponānam
 Jānim Pumpuram
 Vitai Paulānei
 Andrim Kurzemniekam
Un mūžībā aizgājušajiem: 
 Edgaram Lāčgalvim
 Pēterim Vilkam
 Jānim Zemturim
 Zinaidai Beinarovičai

ë Sākums 1.lpp.

Vasaras periodā beidzot tika pabeigta 
vidusskolas centrālo ieejas kāpņu pār
būve. Augusta mēnesī tika pabeigta 
Stopiņu pamatskolas vecā korpusa jumta 
nomaiņa, kā arī samontēta lietus ūdeņu 
novadīšanas sistēma.

Slikto laika apstākļu dēļ nav no beig ti 
labiekārtošanas darbi transporta līdzek
ļu stāvēšanas laukumā pie peldbaseina. 
Septembra  pirmajā pusē uzsāks Ulbro
kas kapu kapličas būvniecību, ceļa 
iz būvi uz kapiem no valsts autoceļa 
P5 līdz pagriezienam, uz kapiem, kā 
arī Kadiķu ielas rekonstrukcijas darbi 
Dreiliņos.

ë Sākums 3.lpp.

Lîgo parkam 20

Ko esam uzsâkuði 
ðogad...
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2008.gada jūlijā Latvijā viesojās 
Po lijas Informācijas sabiedrības fonda 
un Polijas Grāmatu institūta pārstāvji, 
kuru vēlme bija apzināt, kā norisinās 
Bila&Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā 
publisko bibliotēku attīstības projekta 
«Trešais tēva dēls» īstenošana.  Arī Po
li jas bibliotēkas, no jau minētā Geitsu 
fonda, saņēmušas dāvinājumu projekta 
pieteikuma sagatavošanai, līdzīga projekta 
izveidei Polijā. Savas vizītes ietvaros, 
10.jūlijā Stopiņu novada Ulbrokas bib
liotēkā, viesojās pieci viesi no Polijas 
un pārstāvji no Kultūras ministrijas 
valsts aģentūras «Kultūras informācijas 
sistēmas». Polijas kolēģi interesējās par to, 
kādiem mērķiem tiek izmantoti projektā 
«Trešais tēva dēls» iegūtie datori, kāda ir 
lietotāju attieksme pret to, ka viņiem tiek 
piedāvātas jaunas datoru izmantošanas 
iespējas, vai datori tiek izmantoti arī spēļu 
spēlēšanai un rēķinu apmaksai tiešsaistē, 
kāds ir bijis pašvaldības ieguldījums. Ar 
prieku varējām stāstīt, ka pie mums datori 
patiešām tiek izmantoti ne tikai izklaidei, 
bet arī nopietnākas informācijas izguvei 
no tīmekļa plašumiem, un, ka cilvēki ar 
patiku apgūst iespējas, kādas piedāvā 
jaunākās dažādu programmu versijas. 
Pieaugušie  internetu izmanto arī, lai 

sameklētu kaut ko par konkrētu cilvēku 
interesējošu hobiju – rokdarbiem, dabas 
parādībām un mākslas darbiem. Taču mū
su viesus interesēja ne tikai datortelpa, bet 
arī bibliotēkas darbība kopumā – krājuma 
vienību skaits, izdevumu norakstīšanas 
un iepirkšanas politika, lasītāju skaits, 
bibliotēku skaits Stopiņu novadā un citi 
jautājumi.

Atsākoties rudens sezonai, saviem 
lietotājiem atgādinām, ka mācību un 
stu diju nolūkiem lieti noder bibliotēkas 
iegādātās un lietotājiem piedāvātās da
tu bāzes – uzziņu un tulkošanas sistēma 
«Letonika» (latv.val.), Lursoft laikrakstu 
bibliotēka, enciklopēdiju un vārdnīcu, kā 
arī pilntekstu uzziņu avots «Rubricon» 
(krievu val.), vispārīga pilntekstu datu
bāze EBSCO (angļu val.) un NAIS 
likum došanas datubāze. Atgādinām, ka 
tajās visdrīzāk atradīsiet svarīgus faktus 
un jaunāko informāciju, kādu brīžam 
nepiedāvā citi bezmaksas tiešsaistes avoti. 
Uz tikšanos bibliotēkas darba laikā.

& & &

No septembra Ulbrokas bibliotēka 
lietotājiem atvērta

 P.  12.00 – 19.00
 O.  10.00 – 17.00
 C.  12.00 – 19.00
 P.  10.00 – 17.00
 S.  10.00 – 14.00

Ulbrokas 
bibliotçkas viesi

Ieva MŪRNIECE,  
speciāli Tēvzemītei

Otrdien, 9. septembrī Stopiņu novada 
bibliotēkas un Latvijas valsts 90.dzimša
nas dienai veltītā Saulkrastu akcija «Ieaud 
sevi Latvijā» aicina interesentus piedalī
ties daudzkrāsainā audekla veidošanā, kas 
simbolizē valsts 90 gadu mūžu un aicina 
uz vienotību. Noaustais audekls drīz būs 
90 metru garš, bet dalībnieku skaits tuvo
jas tūkstotim. Katram, kas vēlas piedalīties 
aušanā, kamolu ar 1 līdz 2 centimetru 
platu kokvilnas strēmeli jāgādā pašam. 
Darba noskaņai vēlams zināt tautisku 
četrrindi vai dzejas vārsmu, kas simbolizē 
mūsu ticību, cerību, mīlestību Latvijai.

Interesentus lūdzam pieteikties Ul
brokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503 
līdz 8. septembrim

Izbraukšana pl. 12.00 Ulbrokas biblio
tēka, pl. 12.10 Sauriešu bibliotēka

[ [ [
Interesentus un bibliotēku lasītājus 

aicinām līdz uz Rīgas rajona 6. Grāmatu 
svētkiem, kas šogad norisināsies Inčukalna 
Tautas namā, trešdien 17.septembrī, plkst. 
10.00. Pasākuma gaitā būs iespēja tikties 
ar pazīstamo juristu, advokātu, politiķi 
un vairāku grāmatu autoru – «Ešafots», 
«Beilisāde», «Tiesāšanās kā māksla», 
«Gadsimta katastrofas Latvijā» Andri 
Grūtupu un Noru Ikstenu, kuras vārds jau 
plaši pazīstams ar tādām grāmatām, kā 
«Dzīves stāsti», «Dzīves svinēšana» un 
vairākām citām, kuru vidū ir arī pēdējā, 
mūsu lasītāju vidū populārā – «Esamība 
ar Regīnu». Būs iespēja aplūkot izstādi 
par Eiropas Savienību «Šengenas līguma 
telpa», pie ceļojošā galdiņa «Vēlējumi 
Latvijai – Lielvārdes josta» – būs iespēja 
nodot savus vēlējumus un iegādāties 
dažādus izdevumus izdevniecības Zvaigz
ne ABC grāmatu busiņā un pie I/K «Avots 
AG» grāmatu izplatītājiem.

Interesentus lūdzam pieteikties līdz 
15.septembrim Ulbrokas un SAURIEŠU 
bibliotēkās. Izbraukšana pl. 9.00 Ulbrokas 
bibliotēka, pl. 9.10 Sauriešu bibliotēka.

[ [ [
Otrdien, 14. oktobrī, plkst. 19.00 aici

nām uzsākt teātra sezonu, visiem kopā 
apmeklējot, Latvijas Nacionālā teātra 
izrādi «Mērnieku laiki». Atgādinām, ka šis 
gads nozīmīgs arī ar grāmatas «Mērnieku 
laiki» līdzautora Matīsa Kaudzītes 160 
jubileju. Pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā 
vai pa tālruni 67910503.

Aktualitâtes  
un jaunumi

Piebalgas kultûrvçsturiskâs vçrtîbas

Viena no Saules svētku svinētājām – 
Vi ja Ulbrokā, kā ziedu ievij savu vēstī
ju  mu. Es arī gribu ko teikt..! Es esmu 
sie viete, māte, vecāmāte... Es kāpju  
augs tajā Brežģu kalnā un saku, ka esmu 
laimīga.

Saule mūs aicina un izbaudām, ka 
mūžam zili ir Latvijas meži – mūžam 
skais ta ir Latvijas daba, Vecpiebalgas 
ūdens ro zes, kalni un lejas. 

Saulgriežu svinēšanas sākumi aiz
snie  dzas nepārskatāmā pagātnē – zem
kop  ju Saules kulta laikos tie pauduši arī 
kosmiskās un zemes kārtības vienotību,  
tāpēc mēs pinam vainagus. Zinām, ka 
ta jos ir spēks, kas mūs vieno ar dabu, jo  
lie kam klāt vēl mūsu labās domas... Visi 
esam vienādi, jo Vasaras saulgriežos, kad 
visgarākā diena sastopas ar visīsāko nakti, 
mēs zinām – esam daļa no dabas, esam  

ë Sākums jūnija numurā

Turpinājums 7.lpp. î
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Jaukā un siltā 19. jūlija dienā Sporta 
dienas pasākums norisinājās Stopiņu no
vada ciematā – Upeslejas. Programmā 
tika iekļauts – pludmales volejbols, street 
basketbols. Bija ieradušies kupls skaits 
sportistu un sporta līdzjutēju. Priecēja 
fakts, ka lielākā daļa no sportistiem bija 
jaunākā paaudze un jaunieši. Stopiņu 
novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Vita Paulāne sveica visus sportistus ar la
ba vēlējumiem un galvenajam tiesnesim 
ti ka nodoti 2 lieli arbūzi . Arbūzi tika 
pasnieg ti sacensību noslēgumā I. vietu 
ieguvē jiem – street basketbolā un plud
ma les volejbolā. No sacensību sākuma 
līdz sacensību beigām ar padomu un savu 
klātbūtni, līdzi juta Upesleju dienas centra 
vadītāja Anna Logacka. Un atkal dzima 
jauna tradīcija – Upesleju sporta diena 
vasaras viducī 19. jūlijā. 

9. augusta sestdienā – ciematā Līči 
pulcējās liels skaitu sportistu. Visus 
sa censību dalībniekus sveica Stopiņu 
novada domes priekšsēdētājs Jānis Pum
purs. Liels skaits komandu bija tieši no 

Līču iedzīvotajiem. Futbolā, liels skaits 
komandu bija ieradušās no Sauriešiem. 
No Upeslejām bija komandas gan futbolā, 
gan pludmales volejbolā – tieši sieviešu 
komandu konkurencē. Stopiņu novada 
pašvaldības aģentūra «Saimnieks» sa
censībās piedalījās visos sporta veidos – 
futbolā, pludmales volejbolā, virves vilk
šanas sacensībās. Bet no Ulbrokas bija 
ieradušās spēcīgas pludmales volejbola 
komandas. Mums, kā sporta aktivitāšu 
organizētājiem novadā, ir liels prieks, 
ka sporta aktivitātes vasaras mēnešos ir 
atdzimušas ar lielu sportisku aizrautību. 
Tiksimies nākošajā vasarā!

Stopiòu novada  
2008. gada Sporta diena 

Lîèos – 9. augusts
Sacensību rezultāti:

Pludmales volejbols 

vīriešu komanda
I. vieta – 
Viesturs Drava

Rihards Staškevičs
II. vieta –
Raimonds Černenko
Haralds Kauliņš
III. vieta –
Artūrs Kokins
Jānis Goldšteins

sieviešu komanda
I. vieta –
Ieva Blagova
Lasma Dreija
II. vieta –
Elīna Paula
Laura Bērziņa
III. vieta –
Karīna Paula
Gledisa Obolēvičava

Futbola sacensîbas 

Vecumgrupā līdz 16 gadiem
I. vieta –
Komanda «Stage Club» – Saurieši
II. vieta –
Komanda «Sprīdīši» Upeslejas
III. vieta –

Sporta dienas –  
Upeslejâs un Lîèos

Aelita VEIPA
Ainārs VAIčULENS
speciāli Tēvzemītei
autoru foto
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Komanda «Taifūns» – Saurieši

Vecumgrupā virs 16 gadiem 
I. vieta –
Komanda «KNAUF Saurieši
II. vieta – 
Komanda «Cerību zieds» – Līči
III. vieta –
Komanda «ASHAAK» – Līči

Zâbaka meðanas sacensîbas 

vīriešu konkurencē
I. vieta – Austris Kukulis
II. vieta – Dzintars Kukulis
III. vieta – Mārcis Liepiņš

sieviešu konkurencē 
I. vieta – Laura Berziņa
II. vieta – Lāsma Dreija
III. vieta – Eva Ozola

Futbola bumbas þonglierçðana

I. vieta – Vladislavs Petuškovs
II. vieta – Konstantīns Guļenko
III. vieta – Agris Berziņš

Virves vilkðanas sacensîbas

I. vieta – komanda «KNAUF» – Saurieši
II. vieta – Komanda «Saimnieks» – 

Ulbroka
II. vieta – komanda «ASHAAK» – Līči

Stopiòu novada 
2008. gada Sporta diena 

Upeslejâs
Sacensību rezultāti:

Pludmales volejbols 

vecumgrupā līdz 16 gadiem
I. vieta –
Edgars Ernstsons
Oļegs Kodaļevs
II. vieta –
Artūrs Ringis
Nils Bricis
III. vieta –
Emīls Katajs
Uldis Bērziņš

vecumgrupā virs 16 gadiem
I. vieta –
Mārcis Liepiņš
Mārtiņš Krečetņikovs
II. vieta –
Miks Bērziņš
Edgars Staškevičs
III. vieta –
Kristaps Vindelis
Mārcis Tīrenbergs

Strîtbols

vecumgrupā līdz 16 gadiem
I. vieta –
komanda – «Sprīdīši»
Aļiks
Mārtiņš
Uģis
II. vieta –
komanda – Govs «Kamilla»
Ralfs
Andris
Oļegs
III. vieta –
komanda «RD STARS»
Igors
Raivis
Valters
Toms

Da  basbērni – Jāņabērni – nav vecuma, 
nav dzimuma, nav mantiskuma atšķirības.  
Vi si esam gana labi, gana gudri, gana va
roši. Mantojumā esam saņēmuši bibliote
kā res Daigas sniegto pavedienu. Šķiet, ka 
ne tikai es, bet mēs visi esam pamodušies  
no ikdienas un atskārtuši, ka saplūstam 
ar jāņuzāļu nastām, spēcīgo asinszāli, 
ar nomierinošo buldurjāni, ar ļaunuma 
atvairītāju – pīlādzi. Esam paskatīju šies 
uz Pasauli no citas pu ses. Pa sau li ne no 
materiālās, bet – Dvē se les puses. Zinām, 

ka mūsdienu fi lozofija sasaucas ar mūsu 
sen  ču  zi nī  bām – domāsim labas domas, 
darī sim labus darbus un mums labi klā
sies. To mācīsim arī mūsu bērniem – 
mums pieder stiprie vārdi : 

Bur man burvji, skauž man skauģi,/ 
Dieviņš taisa dzelžu sētu/ Apkārt manu 
mājas vietu. Līgo! Līgo!

Un te gribas teikt, ka ceļš ir kā pati 
dzīve, kas paver nebijušus apvāršņus 
un nezināmas ainavas, reizēm sagādā 
pārsteigumus, bet galvenais dāvā ceļa 
biedrus – īsam laikposmam vai dažkārt 
visam mūžam. Priecāšos, ja tādus atrada 

Stopiņu novada sirsnīgie bibliotēku ļaudis 
un dzīvespriecīgie, zinātkārie jaunieši, ja 
kultūrvēsturisko vērtību ziņā spējām gan 
godāt, gan izdzīvot Vasaras saulgriežu 
varenību.

Paldies visiem, kas iesaistījās ekskur
sijas organizēšanā – Kristīnei ( Sauriešu 
bibliotēkas vadītāja), Ainai Krēsliņai 
(Skaisto Skatu aģentūra), šoferim Mārti
ņam un Stopiņu novada domei par fi
nansiālu atbalstu un Valerijam par tverto 
mirkļu skaistumu.Uz jaunu tikšanos, pa
teicībā, Daiga.

ë Sākums 5.lpp.
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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. septembrī.

*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Ar ilgām un cerībām gaidīt,
Tu jaunās dzīvības dzimšanas rīts,
Caur mīlestību nu saņemts
Mazs bērniņš kā uzplaucis ilgu zieds

  Līva Lilija Viļuma
  Ričards Dakšs
  Raimonds Lazdāns
  Marija Tjutjunova
  Artūrs Bunkovskis
  Gabriela Seimane
  Daniels Ozoliņš
  Maksims Kļimanovs
  Marta Cakule
  Viktorija Baļenko
  Alise Gibeiko
  Kristaps Katkovskis

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILĀRUS!
 
Laika rats, kas neprot stāt,
Liek pie mūža gadus klāt.
Bet, kaut sudrabs matos mirdz,
Mūžam jauna paliek sirds.
                    
 70 – Valentīnu Aņiķejenko
  Valdu Audzi
  Jevgeņiju Krūzi
  Raimondu Liepiņu
  Valentīnu Mučicinu
  Anatolilu Tretjakovu
  Kārli Trokšu
  Viktoru Zvaigzni
 75 – Nadeždu Mamikinu
 80 – Irinu Kolosovu
 85 – Alisi Lāci
  Alimpiadu Lavrinoviču
  Valderauti Milleri

Vēlam gaišumu sirdī, stipru veselību 
un  saulainu noskaņojumu!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

Manas gaitas nostaigātas,
Mana dzīve nodzīvota:
Nu aizeju mūža dusā
Baltā smilšu kalniņā.  

  Anita Pčelko
  Gunārs Teko
  Glorija Larka
  Elza Ķivīte
  Mikola Perehodjko
  Mitrofans Šatilovs
 

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

Atsaucam sekojošu informāciju, 
kas bija publicēta «Tēvzemītes» 
jūlija numurā, rakstā «Dejotājiem 
ir spēks»: «... karogu, kuru auda 
mūsu audējas.»
Deju kolektīva «Luste» karogs 
ir autordarbs un to ir audusi 
māksliniece Ārija Vītoliņa.
Atvainojamies par ieviesušos 
kļūdu.

Ulbrokas  
bērnu teātra 

studija  
savu darbību režisores Zanes 
Zīles vadībā atsāk ceturtdien,  

11.septembrī plkst.16.00 
Ulbrokas kultūras nama zālē.

Nodarbības notiks ceturtdienās 
plkst.16.00

Privāta pirmsskolas izglītības 
iestāde ciematā Vālodzes  

aicina pieteikt 
bērnus 

(vecumā no 1 gada). 
Darbu uzsāk 

no novembra mēneša.  
Darba laiks no 08.00 līdz 19.00. 

Sīkāka informācija  
pa tālr. 26737121.

Privātai pirmsskolas izglītības 
iestādei  

vajadzīga  
audzinātāja  

ar augstāko izglītību, latviešu 
un krievu valodas zināšanām. 

Tālr. 26737121

Režisore Zane Zīle  
aicina visus interesentus uz 

pieaugušo teātra 
studiju.  

Nodarbības notiks ceturtdienās 
plkst.18.00 Ulbrokas kultūras 

namā.
Pieteikties iespējams  

visu septembri.
Tuvāka informācija  
pa tālr. 26443230  

(pēc 10.septembra)

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem 

spārniem sedz.
/Ā.Elksne/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar Ilmāru 
Lūsi māmuļu mūžībā pavadot.

Stopiņu novada domes kolektīvs

Lîdzjûtîba


