2011. gada jūlijs (199)

Ulbroka, Saurieši, Upeslejas, Līči, Vālodzes, Rumbula, Dreiliņi, Cekule, Dzidriņas

Kokļu dienas Jūrmalā
Nobeigums 2. lpp.

Ar dziesmām un dejām
pretī Līgo svētkiem

Bērnu svētki Ulbrokā
Nobeigums 3. lpp.

Šogad Līgo svētkus Stopiņu
novadā ieskandināja pasākums
“Dziesma un deja manam novadam”, kurš notika 18. jūnija lietainajā
pievakarē Līgo parkā. Neskatoties uz laika apstākļu untumiem,
koncerts izskanēja krāšņs un interesants. Īstenu Jāņu gaisotni koncerta sākumā ar savu dziedājumu
radīja jauktais koris “Ulbroka”
kopā ar diriģenti Inu Ekarti. Sevi
lieliski pieteica arī Inas Ekartes
vadītais jauniešu vokālais ansam-

Informācija par Stopiņu novada

ūdenskrātuvju ūdens kvalitāti 2011. gadā
Stopiņu novada pašvaldība
informē, ka ir veiktas Stopiņu
novada teritorijā esošo ūdenskrātuvju ūdens analīzes. Analīžu
rezultāti norāda, ka ūdens kvalitāte atbilst normām un peldēties
ir atļauts:
•
Ulbrokas ezerā,
•
peldvietā Sauriešu karjerā,
•
peldvietā Mazā Jugla,
Līčos, pie tilta.

blis. Koncertā muzicēja arī daudzi
jaunākās paaudzes dziedātāji –
Anete Spure, Megija Bruce, Lūcija
Balode, Ulla Imaka, Kristaps
Moločenko, Kristīne Bērzupe,
Renāte Ruska, kā arī Ulbrokas
mūzikas un mākslas skolas mazo
dziedātāju ansamblis. Ansambļa
priekšnesums
ļāva
ielūkoties
M. Brauna interesantā mūzikla “Nāc
pie puikām” lappusēs. Liels paldies
koncertmeistarei Ingai Sarkanei par
skaistajiem dziesmu pavadījumiem!

Par jūniju

Īpaši bagātīgi koncertā bija
pārstāvēta dejas māksla. Savus
raitos dejas soļus demonstrēja abi
mūsu novada vidējās paaudzes
deju kolektīvi “Luste” un
“Stopiņš”. Pāris dejas abi kolektīvi
dejoja kopā, izraisot īpašu
skatītāju atsaucību. Koncertā
piedalījās un ar daudzveidīgiem
priekšnesumiem visus priecēja
arī Ulbrokas līnijdeju dejotāji Aijas Kurdeko vadībā.
Nobeigums 6. lpp.

Nobeigums 3. lpp.
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Latgales

vasaras mozaīka

Laiks, kad cilvēki un daba ar
neprātīgu ziedēšanu Līgo svētkus
svin, Stopiņu novada bibliotēku lasītājiem ir jaunu atklāsmju, iespaidu, kultūrmantojuma un literatūras apzināšanas laiks. Divu dienu
ceļojuma programma “Augšzemes
un Latgales vasaras mozaīka” interesentus ieved gan vēsturisko leģendu un nostāstu labirintos, gan
ļauj ieskatīties senatnīgās tradīcijās
un amata prasmēs, gan priecē ar
tautasdziesmās pausto dvēseliskumu. Iepazītā kultūrvide ir daudzšķautnaina, jo ietver četras konfesijas, dažādu svētku svinēšanas
un folkloras skanējuma tradīcijas.
Latvijas likteņupes Daugavas līkloči un gleznainās ainavas iezīmē
neatkārtojamu mozaīku un sniedz
patiesu līdzpārdzīvojumu.
Senās vēstures liecības Ēberģes muižā un parkā mūs aizved neparastā pastaigā un ļauj
sastapties ar muižas ļaudīm,
Nobeigums 6. lpp.

Izaicinājums katram jaunietim: domāt globāli, rīkoties lokāli!
Ar šā gada maiju Stopiņu
novadā darbu uzsāku es, jaunatnes lietu speciālists, lai
palīdzētu jauniešiem realizēt savas ieceres, idejas un aktivitātes,
rakstīt projektus un piesaistīt
finansējumu, sniegt informāciju
un izglītoties ārpus skolas, drošāk
veidot interešu grupas un nevalstiskas organizācijas. Kopumā
visu iecerēto sauc par Jaunatnes
politikas valsts programmu,
ko mums kopējiem spēkiem
ir jāattīsta un jāpilnveido savā
novadā, domājot globāli, bet
rīkojoties lokāli. Aktīvs skatījums,
līdzdalība novada politikas un
lēmumu pieņemšanas procesos,
iesaistīšanās novada sabiedriskajos procesos ļaus mums veidot
piederības un lepnuma sajūtu
par vietu, kur paši dzīvojam,
mācamies un veidojam rītdienu

Tava līdzdalība ir Tava
iespēja!

Oktobrī sadarbībā ar novada
nevalstiskajām
organizācijām
rīkosim Jauniešu konferenci, lai
izanalizētu jauniešu vajadzības,
izaicinājumus un risinājumus,
kas loģiskā ceļā izveidosies par
Stopiņu novada Jaunatnes politikas attīstības programmu. Novadā
ir reģistrētas vairākas biedrības,
kuru mērķa auditorija ir jaunieši,

tomēr katra no nevalstiskajām
organizācijām darbojas atsevišķi
un savstarpēja sadarbība vēl nav
izveidojusies, par ko liecināja arī
rīkotā tikšanās maijā. Sadarbību
noteikti jāveido, lai sabalansēti
veidotos piedāvātās aktivitātes
brīvajā laikā. Veidojam arī vienotu
Stopiņu novada jauniešu biedrību,
lai dažādās aktivitātēs saliedētu
jauniešu interešu grupas, kas
darbojas dienas centros. Aicinu
jauniešus iesaistīties neformālajās
aktivitātēs, jo līdzdalība ir iespēja
līdzdarboties novada dzīvē,
iesaistīties Eiropas projektos, gūt
pieredzi, apgūt prasmes! Pastāvīgi
informācija par dažādām jauniešu
aktualitātēm ir atrodama arī Stopiņu
novada mājas lapā: www.stopini.lv/
sabiedriba/jauniesiem .

Brīvprātība ir Tavs
dzinējspēks! Sniedz roku
labam darbam!

2011. gads Eiropā ir
Brīvprātīgā darba gads, kas
nu aktīvi ienāk arī Stopiņu
novadā. Līgo parkā 29. maijā
pirmie brīvprātīgie jaunieši
aizsāka aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajās aktivitātēs,
gan vācot ziedojumus Latvijas
Labestības dienai, gan aktivizējot
iedzīvotājus aizpildīt anketas
Stopiņu novada attīstības pro-

grammas izveidošanai. Liels
paldies jauniešiem no Ulbrokas
un Sauriešiem par pirmo startu
brīvprātīgajā darbā! Viņi patiesi
nopelnījuši gan Stopiņu novada
domes dāvātos saldumus, gan
brīvbiļetes uz Forum Cinemas
kinoseansu! Brīvprātīgā darba
aktivitātēs novadā iesaistīties
ir iespēja ikvienam! Jāteic, ka
ilgus gadus esmu darbojusies
kā brīvprātīgā un esmu apguvusi daudz prasmju, kas noder
gan saskarsmē ar sabiedrību,
gan karjeras pilnveidošanā,
gan cilvēciskajā attieksmē pret
līdzcilvēkiem. Dienas centru
jaunieši Upeslejās un Sauriešos
ir aizsākuši lietderīgu projektu
brīvprātīgajā darbā “Sniedz roku
labam darbam!”, ar mērķi uzlabot
savu tuvāko apkārtni. Upeslejās
atkal atjaunosim sabiedriskā
transporta pieturas krāsojumu
un pie darbu plānošanā aktīvi
iesaistījušies Upesleju jaunieši.
Projektā iesaistīsim arī Ulbrokas, Cekules un Līču jauniešus
ar aicinājumu izdarīt kādu labu
darbu savā tuvākajā apkārtnē.

Izvēlies savu iespēju un
nepaliec malā!

Iespēju ir ļoti daudz, lai
nesēdētu mājās, nejustos vientuļš
un nesūdzētos par garlaicību!

Raksti man savas idejas, stāsti par
vissīkāko ieceri, jo tā var izaugt par
lielu iespēju, vajag tikai sev noticēt!
Jūnijā Anrijs no Upeslejām apguva neformālās izglītības un
demokrātijas prasmes, piedaloties seminārā, ko rīkoja Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra. Tas viņam palīdzēja
rīkoties mērķtiecīgi un pulcēt
kopā Upesleju, Līču, Cekules,
Ulbrokas jauniešus, lai kopīgi
veidotu Stopiņu novada jauniešu
biedrību. Aicinām biedrības
darbībā un attīstībā iesaistīties katru, kuram ir interese! Seko līdzi
informācijai! Es, Jaunatnes lietu
speciālists, mūsu novadā esmu, lai
mēs kopā veidotu interesantu un
mērķtiecīgu šodienu, domājot jau
par rītdienu! Tāds arī ir skaidrojums aicinājumam: domāt globāli,
rīkoties lokāli! Ikdienā mani var
satikt dienas centrā Upeslejās
no otrdienas līdz piektdienai
(pukst. 15 - 19.30. ). Es gaidīšu
arī ieteikumus un jautājumus
uz e-pastu ramona.lie@inbox.lv.
Labprāt palīdzēšu virzīties uz
priekšu, realizēt ieceres un sniegt
konsultācijas, atbalstu!
Sazināmies, satiekamies un
sadarbojamies!
Ramona Liepiņa,
Stopiņu novada Jaunatnes
lietu speciālists

Kokļu dienas Jūrmalā
No 19. līdz 22. jūnijam
Jūrmalā jau septīto reizi notika
gada lielākais kokļu mūzikas
pasākums Latvijas kokļu dienas
“Jūrmala 2011”. Svētkos piedalījās
arī Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolas
koklētāju
ansamblis
“TĪNE” – Madara Bojāre, Gerda
Embure, Alise Klauža, Margarita
Meire, Ance Šmate, Laura Vilerte
un skolotāja Vita Pinne. Kopā
Jūrmalas Kokļu dienās pulcējās
35 koklētāju ansambļi no visas Latvijas, kopā vairāk kā 200 dalībnieku.
Svētki iesākās ar profesionālo
koklētāju
koncertu
“…un
modīšos no jauna es…” Dubultu
evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
kurā skanēja latviešu komponistu mūzika. Bet jau nākamajā
dienā Dzintaru koncertzāles
Mazajā zālē notika koncerts
“Tuvā un pārsteidzošā kokle”.
Plašajā koncerta programmā
bija iespējams dzirdēt gan
ierastās tautas mūzikas apdares koklētāju ansamblim un
latviešu autoru oriģinālmūziku,

gan visai neierastu repertuāru –
klasiskās, populārās un roka
mūzikas pārlikumus koklēm
un cittautu autoru darbus, kas
rakstīti koklēm radniecīgiem instrumentiem. Koncertā ar savu
priekšnesumu – Viktora Sama
aranžēto “Diždanci” – piedalījās
arī Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolas koklētāju ansamblis.
Meitenēm tas bija satraukuma
pilns notikums – pirmo reizi
spēlēt sev tik neierastā vidē,
svešai, bet ļoti atsaucīgai publikai, pirmo reizi spēlēt priekšā
visas Latvijas koklētājiem un
kokļu mūzikas skolotājiem.
Mums izdevās!
Pasākuma noslēgums jeb
Jāņu ielīgošana notika 22. jūnija
vakarā Dzintaru koncertzālē.
Lielkoncertā
kopansamblis
atskaņoja Latvijas kokļu mūzikas
meistaru skaņdarbus un tautas
mūzikas apdares – Sergeja Krasnopjorova “Krusta kazāks”, “Aiz
ezera balti bērzi”, “Es mācēju
danci vest”, Viļņa Salaka “Jūriņ`

prasa smalku tīklu”, “Jandāls”,
Ivetas Tauriņas “Divējādi saule
tek” un Teiksmas Jansones
“Jāņu nakti raganiņas pulcēties
pulcējās”. Noslēguma koncertā
piedalījās arī Jūrmalas kori un
deju kolektīvi, dziedātāji Evita
Zālīte, Ieva Sutugova, Marts
Kristiāns Kalniņš, kā arī džeza
orķestris “Mirage”, kurā spēlē
Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolas saksofona un klarnetes
spēles skolotājs Alvils Altmanis.
Meitenēm šī bija pirmā pieredze
spēlēt tik lielā kopansamblī. Gatavojoties pasākumam, vajadzēja
iemācīties septiņus jaunus skaņdarbus, pašām bija jābūt atbildīgām
par instrumentiem. Neskatoties uz
saspringto mēģinājumu grafiku,
pietika laiks arī aizskriet līdz jūrai,
pārbaudīt, vai jūras ūdens ir pietiekami slapjš, un vērot saulrietu.
Bet pats galvenais – meitenes jau
tagad gaida nākamās Kokļu dienas!
Vita Pinne,
Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skolas direktore
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Par jūniju
Jūnijs ir vienīgais mēnesis
gadā, kad divreiz pland karogi sēru
noformējumā. 14. jūnijs ir komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena un 17. jūnijs – Latvijas
okupācijas diena. Par 17. jūniju es
varētu pastāstīt daudz – tas varētu
būt atsevišķs raksts “Tēvzemītei”,
taču šoreiz rakstīšu par 14. jūniju.
Pēc neatkarīgās Latvijas okupācijas 17. jūnijā tika likvidēta
neatkarīga brīvvalsts, kas savu
dzīvotspēju izcīnīja neatkarības
cīņās. Bija Baigais gads ar nepamatotiem sodiem, ieskaitot
slepkavību. Un tad nāca 1941.
gads. Gads, kad no Latvijas tika
deportēti, bez tiesas sprieduma
izsūtīti uz Taimiras un Kolimas
tundru, Vorkutas, Krasnojarskas, Omskas apgabaliem, Kazahstānas stepēm vai Vjatkas
purviem daudzi jo daudzi...
Izsūtīti 15 524 cilvēki, no tiem
3751 bērns. Latviešu īpatsvars
bija 81%, pārējie bija krievu,
ebreju, poļu un citu tautību piederīgie. Smagi represijas skāra
arī bijušo Latvijas armiju. Tika
represēti vairāk kā 3200 virsnieki, tai skaitā 23 Latvijas armijas
ģenerāļi. No tiem nāves sodu
izpildīja 690 personām, pārējie
tika nomocīti necilvēcīgā veidā.
Par deportāciju daudz “akmeņu” tiek mests bijušam LPSR Ministru Padomes priekšsēdētājam
Vilim Lācim, bet paskatīsimies uz
faktiem – 1939. gada 11. novembrī
PSRS IeTK izdeva slepenu pavēli
Nr. 001223 “Par kontrrevolucionāru personu apzināšanu Baltijas
valstīs neatkarīgi no konkrētiem
pierādījumiem par viņu pretpadomju darbību”. Vēl vairāk – 1941.
gada 16. maijā PSRS VDTK tautas

komisārs Vsevolods Merkulovs
nosūtīja VK(b)P CK un PSRS
TKP lēmuma projektu “Par pasākumiem Lietuvas, Latvijas un
Igaunijas PSR attīrīšanai no pretpadomju kriminālajiem un sociāli
bīstamajiem elementiem”. Rodas
jautājums, ja nu Vilis Lācis vai kāds
cits drosmīgs džentlmenis viņa
vietā atteiktos parakstīt izsūtamo
sarakstu – kas notiktu ar viņu? Tad
pie 15 524 represētajiem pievienotos arī pats Vilis Lācis ar radiniekiem un būtu vēl vairāki līķi.
Katrā gadījumā, no Ļeņina izveidotās represīvās sistēmas PSRS,
kas 1940. gadā tika piemērota arī
mūsu Latvijā, izveidojās situācija,
kad cilvēks neticēja cilvēkam. Baidījāmies atklāti runāt par faktisko
situāciju. Dažkārt baidījāmies no
savas ēnas. Pierādījums tam ir no
manas personīgās pieredzes. Izrādās, manā studiju grupā bijām
četri cilvēki, kas tika represēti 1941.
gada 14. jūnijā. Sevi identificējām,
par lielu izbrīnu mums visiem, jau
atjaunotā neatkarīgā Latvijā. Izrādās, ka mana grupas biedrene Ilze
Broka baidījās no manis, jo zināja,
ka esmu no Ilūkstes, kur viņas tēvs
Latvijas laikos bija mūsu apriņķa
priekšnieks. Savukārt es baidījos no
diviem kursa biedriem, kas beiguši
Vaboles vidusskolu, kurā līdz Padomijas laikiem par pārzini strādāja
mans tēvs. Tā mēs dzīvojām baiļu
un puspatiesības apstākļos. Mēs
bijām klusāki par ūdeni un zemāki
par zāli. Pielāgojāmies realitātei un,
neslēpšu, kādreiz pat izejot uz kompromisu ar sirdsapziņu.
Tas tā – īsumā par 14. jūniju,
bet tagad par Stopiņu politiski represēto biedrības aktivitātēm šajā
drūmajā dienā.

Bērnu
svētki
Ulbrokā

Mūsu biedrības vadītāja
Māra Zebauere noorganizēja
mums ekskursiju uz Likteņdārzu. Apskatījām Koknesi, muižu
un pilsdrupas. Starp citu – Koknesē pēc ceļa rekonstrukcijas pabeigšanas toreizējais satiksmes
ministrs Šlesers ceļmalā iestādīja
skuju koku. Pēc tam tā saucamie
100–latnieki iestādīja vēl dažus
skujeņus un tautā to nosauca par
Šlesera Likteņdārzu.
Nokļuvuši Likteņdārzā, nolikām dažus pelēkus laukakmeņus. Tālāk mēs, 1941. gada izvestie, iestādījām koku ar devīzi –
“Pieminot pagātni, domājam
par nākotni”. Iestādīšanas ceremonijā no pieciem Stopiņu novada 1941. gadā represētajiem
bijām trīs – Veronika Tkačika,
Guna Dēliņa un es. Piemiņas
koku savai mātei – represētajai
Martai Igalei iestādīja Māra Zebauere ar māsu Ināru, brāli Vilni
un mazdēlu Artūru.

Pēc Likteņdārza apmeklējām maizes ceptuves kompleksu
“Liepkalni”. Taču ar to ekskursija
nebeidzās. Devāmies uz Jaunkalsnavu un apskatījām Dendrāriju.
Ekskursijas vadītājs bija tās īpašnieks, kas ir arī Salaspils Nacionālā botāniskā dārza direktors, Andris. Paldies Mārai par saturīgo un
interesanto ekskursiju!
Sēru dienā piedalījāmies ziedu
nolikšanā pie Brīvības pieminekļa, bet plkst. 15.00 pulcējamies
Ulbrokas kapos pie pieminekļa
komunistiskā terora upuriem,
kur notika īss mītiņš. Atgādināšu, ka šī pieminekļa ideja pieder
Ilmāram Lūsim, kas bija arī līdzfinansētājs. Ar mums, nedaudziem
represētiem, klāt bija novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs
un viņa vietniece Vita Paulāne.
Paldies novada domei, kas mums
sarūpēja ļoti siltu un sirsnīgu pēcpusdienu, sagādājot klātesošiem
neaizmirstamus mirkļus. Kopā
ar mūziķēm Vitu Pinni un Lauru
Treidi klausījāmies un dziedājām
melodiskās, patriotiskās latviešu
dziesmas. Liels paldies mūziķēm!
Žēl, ka bija maz represēto. No
4 skolām, kas ir novada teritorijā,
nebija neviens pedagogs, skolēns,
muzeja darbiniece, lai gan novada dome iepriekšējā “Tēvzemītē”
ievietoja iespaidīgu aicinājumu
piedalīties šinī pasākumā. Ļoti
žēl! Tas liecina, ka mums lēnām
zūd morāles principi. Mirušais
bīskaps Sloskāns, ko drīzumā
Romas pāvests Benedikts IV pasludinās par svēto, savā laikā teica, ka valsts zūd, kad aizmirstam
morāles principus. Ceru, ka mēs
labosimies un tas mums nedraud.
Teodors Rubenis,
represēts 1941. gada 14. jūnijā

1. jūnijā Ulbrokas kultūras
namā notika ikgadējais starptautiskajai Bērnu aizsardzības
dienai veltītais pasākums. Šoreiz
mazos interesentus sveica mūsu
pašu novada bērni ar savām
radošajām aktivitātēm. Vispirms
Ulbrokas mūzikas un mākslas
skolas Mākslas nodaļas 3. kursa
audzēkņi demonstrēja divas ēnu
teātra izrādes – “Burvja Primarī
labie darbi” un “Burvju lode”.
Izrāžu sižetu un tekstu autori,
tēlu mākslinieciskie veidotāji bija
paši bērni, tādēļ var tikai apbrīnot
viņu radošo fantāziju un iztēles
bagātību. Paldies mākslas skolas
pasniedzējai Dacei Balodei, kuras vadībā 3. kursa audzēkņi
tik veiksmīgi iepriecināja visus
klātesošos! Pasākumā piedalījās
arī Stopiņu novada domes
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs
un viņa vietniece Vita Paulāne.
Viņi apsveica bērnus un izteica
ierosinājumu ēnu teātra izrādes
rudenī nodemonstrēt arī citās
novada izglītības iestādēs.
Pasākuma otrajā daļā savu šī
gada veikumu demonstrēja Ulbrokas bērnu teātra studija. Režisores
Edītes Puriņas vadībā bērni bija
iestudējuši lugu “Pifa piedzīvojumi”.
Jautrais, atraktīvais sižets, spilgtie
tēli un mazo aktieru dzīvespriecīgais
tēlojums iepriecināja ikvienu
klātesošo. Ulbrokas bērnu teātra
studija septembrī uzsāks jaunu
darba sezonu un jau tagad aicina
ikvienu interesentu, kuru vilina
aktiermeistarībasnoslēpumi,pievienoties jauno aktieru pulciņam.
Pasākuma
noslēgumā
biedrības “BUMMS” vadītāja
Anita Vilerte kopā ar saviem
palīgiem aicināja visus piedalīties
saldo puķu meistardarbnīcā.
Daudzi bija pārsteigti, ar cik
vienkāršiem līdzekļiem var izveidot īstu mākslas darbu.
Tā jautri un aktīvi tika
aizvadīti Bērnu svētki Ulbrokā.
Novēlam saulainu vasaras atpūtu
visiem bērniem un tiksimies
20. augustā Līgo parkā, kur būs
iespēja noskatīties izrādi “Pepija
Garzeķe”, rotaļāties un priecāties
kopā ar aktieriem. Sekosim
reklāmai!
Inta Vilšķērsta,
Stopiņu novada
kultūras dzīves vadītāja
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“tĒVZEMĪTE“
otrdiena, 5. jūlijs, 2011

2011. gada 11. martā

2011. gada 25. februārī

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 04

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 05

Dienas kārtībā:
1. Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 78 personu iesniegumi
Nolēma:
Maznodrošinātām personām,
izvērtējot ienākumus:
1) piešķirt pabalstu medikamentu iegādei 16 maznodrošinātām personām par summu
454,34 Ls;
2) piešķirt pabalstu medikamentu iegādei (neizvērtējot
ienākumus) 3 Rumbulas b. zonas iedzīvotājiem par summu
164,16 Ls;
3) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību 19 maznodrošinātām personām par summu
570,00 Ls;
4) piešķirt dzīvokļa pabalstu 39 maznodrošinātām ģimenēm par summu 1170,00 Ls;
5) piešķirt GMI pabalstu
2 maznodrošinātām ģimenēm uz
6 mēnešiem par summu 394,00 Ls;
6) piešķirt trūcīgas ģimenes
statusu 18 ģimeņu 52 personām;
7) piešķirt ēdināšanas pa-

Dienas kārtībā:
1. Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 78 personu iesniegumi
Nolēma:
Neizvērtējot ienākumus:
1) piešķirt pabalstu medikamentu iegādei un citiem medicīnas pakalpojumiem 4 Rumbulas bīstamās zonas iedzīvotājiem
par summu 319,46 Ls;
Maznodrošinātām personām,
izvērtējot ienākumus:
2) piešķirt pabalstu medikamentu iegādei 22 maznodrošinātām personām par summu
440,79 Ls;
3) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību 11 maznodrošinātām personām par summu
330,00 Ls;
4) piešķirt dzīvokļa pabalstu 11 maznodrošinātām ģimenēm par summu 330,00 Ls;
5) piešķirt trūcīgas ģimenes
statusu 14 ģimenes 38 personām;
6) piešķirt ēdināšanas pabalstu 15 trūcīgām personām par
summu 285,00 Ls;
7) piešķirt maznodrošinātas personas statusu 9 ģimeņu
24 personām;
8) piešķirt 50% atlaidi no dienas maksas PII “Pienenīte” 1 audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
9) piešķirt pabalstu pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 1 vientuļai, maznodrošinātai pensionārei uz 6 mēnešiem
par summu 158,40 Ls;
10) piešķirt pabalstu sakarā
ar ārstēšanos slimnīcā 1 maznodrošinātai personai par summu
19,00 Ls;
11) piešķirt 50% atlaidi no
dienas maksas Rīgas 256. PII
1 audzēknim;
12) piešķirt pabalstu sakarā ar
ārstēšanos no TB 2 maznodrošinātām personām par summu 79,00 Ls;
13) piešķirt pabalstu medicīnas pakalpojumiem 5 mazno-

balstu 12 trūcīgām personām par
summu 180,00 Ls;
8) piešķirt maznodrošinātas personas statusu 11 ģimeņu
29 personām;
9) piešķirt pabalstu pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 1 maznodrošinātai personai uz 6 mēnešiem par summu
221,76 Ls;
10) piešķirt 50% atlaidi no
dienas maksas PII “Pienenīte”
1 audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
11) piešķirt 50% atlaidi no
dienas maksas PII Sauriešu grupā 3 audzēkņiem no maznodrošinātas ģimenes;
12) piešķirt pabalstu 1
personai, kura slimo ar TB par
10 dienām 10,00 Ls;
13) piešķirt malku 4 trūcīgām ģimenēm – 6 m3 katrai;
14) piešķirt pabalstu sakarā
ar ārstēšanos slimnīcā 2 maznodrošinātām personām par summu 50,00 Ls;
15) piešķirt pabalstu kurinā-

mā iegādei 2 maznodrošinātām
ģimenēm par summu 120,00 Ls;
16) piešķirt pabalstu medicīnas pakalpojumiem 5 maznodrošinātām personām par summu 45,20 Ls;
17) izsniegt izziņu medicīnisko pakalpojumu atvieglojumiem 8 ģimenēm;
18) piešķirt pabalstu uz
6 mēnešiem personai ar hronisku nieru nepietiekamību, kam
nepieciešama dialīze, 300,00 Ls;
19) piešķirt pabalstu zobu
labošanai, zobu protezēšanai
3 maznodrošinātām personām
par summu 28,50 Ls;
20) piešķirt pabalstu briļļu
iegādei 1 trūcīgai personai par
summu 20,00 Ls;
21) atlikt GMI pabalsta piešķiršanu 1 ģimenei, līdz SD tiks
iesniegti visi nepieciešami dokumenti situācijas izvērtēšanai.
Kopā: 3727,96 Ls
Summa vārdiem: Trīs tūkstoši
septiņi simti divdesmit septiņi lati
96 santīmi

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 06
Dienas kārtībā:
1. Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 30 personu iesniegumi
Nolēma:
Maznodrošinātām personām,
izvērtējot ienākumus:
1)
piešķirt pabalstu medikamentu iegādei 8 maznodrošinātām personām par summu
77,94 Ls;
2)
piešķirt vienreizēju
materiālo palīdzību 3 maznodrošinātām personām par summu
90,00 Ls;
3)
piešķirt dzīvokļa pabalstu 7 maznodrošinātām ģimenēm par summu 210,00 Ls;
4)
piešķirt pabalstu medicīnas pakalpojumiem 3 maz-

nodrošinātām personām par
summu 30,10 Ls;
5)
piešķirt GMI pabalstu
6 trūcīgām ģimenēm uz 6 mēnešiem par summu 1759,75 Ls;
6)
piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 4 ģimeņu 9 personām;
7)
piešķirt ēdināšanas
pabalstu 5 trūcīgām personām
par summu 75,00 Ls;
8)
piešķirt maznodrošinātas personas statusu 2 ģimeņu
3 personām;
9)
piešķirt pabalstu briļļu iegādei 1 maznodrošinātai
personai par summu 20,00 Ls;
10)
piešķirt pabalstu sociālajai rehabilitācijai 2 mazno-

2011. gada 16. martā

drošinātām personām par summu 120,00 Ls;
11)
piešķirt
brīvpusdienas 1 Ulbrokas vidusskolas
skolniekam no maznodrošinātas
ģimenes;
12)
piešķirt malku 4 maznodrošinātām ģimenēm – 6 m3
katrai;
Neizvērtējot ienākumus:
13)
piešķirt pabalstu medicīnas pakalpojumiem un zāļu
iegādei 2 personām par summu
64,65 Ls, kuras dzīvo Rumbulas
bīst. teritorijā.
Kopā: 2547,44 Ls
Summa vārdiem: Divi tūkstoši
pieci simti četrdesmit septiņi lati
44 santīmi

2011. gada 30. martā

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 07
Dienas kārtībā:
1. Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 73 personu iesniegumi
Nolēma:
Maznodrošinātām personām,
izvērtējot ienākumus:
1) piešķirt pabalstu medikamentu iegādei 18 maznodrošinātām
personām par summu 517,43 Ls;
2) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību 21 maznodrošinātai
personai par summu 630,00 Ls;
3) piešķirt dzīvokļa pabal-

stu 11 maznodrošinātām ģimenēm par summu 330,00 Ls;
4) piešķirt GMI pabalstu
4 maznodrošinātām ģimenēm
uz 1 – 6 mēnešiem par summu
711,00 Ls;
5) piešķirt trūcīgas ģimenes
statusu 11 ģimeņu 25 personām;
6) piešķirt ēdināšanas pabalstu 22 trūcīgām personām par
summu 330,00 Ls;
7) piešķirt maznodrošinātas personas statusu 12 ģimeņu

26 personām;
8) piešķirt pabalstu 1 bērnam bārenim pēc ārpus ģimenes
aprūpes izbeigšanās un ar pilngadības sasniegšanu par summu
325,00 Ls;
9) piešķirt 50% atlaidi no
dienas maksas PII “Pienenīte”
4 audzēkņiem no maznodrošinātas ģimenes;
10) piešķirt 50% atlaidi no
dienas maksas PII Sauriešu grupā 2 audzēkņiem no maznodro-

drošinātām personām par summu 85,00 Ls;
14) piešķirt pabalstu zobu
labošanai, protezēšanai 7 maznodrošinātām personām par summu 148,70 Ls;
15) izsniegt izziņu medicīnisko pakalpojumu atvieglojumiem
5 maznodrošinātām ģimenēm;
16) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 2 maznodrošinātām
ģimenēm par summu 120,00 Ls;
17) piešķirt GMI pabalstu
uz 6 mēnešiem 12 trūcīgām ģimenēm par summu 2528,99 Ls;
18) piešķirt brīvpusdienas
1 Ulbrokas vidusskolas audzēknim
no maznodrošinātas ģimenes;
19) piešķirt brīvpusdienas
1 Rīgas Purvciema vidusskolas
skolniekam no maznodrošinātas
ģimenes;
20) piešķirt brīvpusdienas
1 Stopiņu pamatskolas skolniekam
no maznodrošinātas ģimenes;
21) piešķirt malku 7 maznodrošinātām ģimenēm – 6 m3 katrai;
22) piešķirt brīvpusdienas 1
Rīgas 25. vidusskolas skolniekam
no maznodrošinātas ģimenes;
23) piešķirt pabalstu briļļu
iegādei 2 maznodrošinātām personām par summu 40,00 Ls;
24) apmaksāt uzturēšanos
patversmē (pēc piestādītā rēķina)
1 trūcīgai personai;
25) atteikt pabalstu transporta izdevumu segšanai 1 trūcīgai ģimenei, neatbilst Stopiņu
novada domes Saistošajiem noteikumiem “Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanas kārtību” Nr. 1/07.;
26) atlikt iesnieguma izskatīšanu 1 personai, līdz tiks iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
problēmsituācijas novērtēšanai.
Kopā : 4884,34 Ls
Summa vārdiem: Četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri
lati 34 santīmi

šinātas ģimenes;
11) piešķirt malku 2 trūcīgām ģimenēm 6m3 katrai;
1)
piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 5 maznodrošinātām
ģimenēm par summu 300,00 Ls;
2)
izsniegt izziņu medicīnisko pakalpojumu atvieglojumiem 4 ģimenēm;
3)
piešķirt pabalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2 personām no maznodrošinātām ģimenēm par summu

120,00 Ls;
4)
atteikt maznodrošinātas ģimenes statusa piešķiršanu 1 ģimenei;
Neizvērtējot ienākumus:
5)
piešķirt pabalstu medikamentu iegādei 6 Rumbulas b.
zonas iedzīvotājiem par summu
292,16 Ls.
Kopā: 3555,59 Ls
Summa vārdiem: Trīs tūkstoši
pieci simti piecdesmit pieci lati 59
santīmi

ZIŅO 67910901
1. jūnijā, 9. jūnijā un 15. jūnijā
(27.05.2011. – 23.06.2011.)
(protokoli Nr. 50, 51, 52) nolemts:
■■ Nekustamā
īpašuma
“Riekstkalnu iela 5” detālplānojuma projekta 1. redakciju nodot
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
■■ Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumiem “LĪČUPES”.
■■ Apstiprināt detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam “Jaunkulpi”.
■■ Atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi un sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu
nekustamam īpašumam “Ziemeļu gatve 3” un “Ziemeļu gatve 5.
■■ Atļaut veikt būves legalizāciju uz zemes gabala “Klinkeri”.
■■ Neiebilst pret Rīgas rajona
Stopiņu pagasta zemes gabala “Dzirnezers” dīķu ūdenskrātuvju ierīkošanas tehniskā projekta realizāciju.
■■ Atteikt materiālās palīdzības sniegšanu 1 personai.
■■ Piekrist pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu 7 personām.
■■ Atteikt dzīvojamo platību
piešķiršanu 3 personām.
■■ Atļaut zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam “Dārza iela 6”.
■■ Veikt iedzīvotāju aptauju
par bērnu rotaļu laukuma izveides ieceri, ievietojot informāciju
Stopiņu novada avīzē “Tēvzemīte” un novada mājas lapā.

■■ Atteikt piešķirt nomā zemesgabalu pie nekustamā īpašuma “Saulgriežu iela 1” Vālodzēs.
■■ Noraidīt priekšlikumu par
detālplānojuma izstrādi objektam “Viesu nams Ezera ielā 1”.
■■ Piešķirt materiālo pabalstu
7 personām.
■■ Par nekustamā īpašuma
nodokļa piedziņas uzsākšanu
bezstrīda kārtībā 7 personām.
■■ Pirmām kārtām nodrošināmās dzīvokļu rindas sarakstā
iekļaut 16 personas.
■■ Vispārējā kārtībā nodrošināmo dzīvokļu rindu sarakstā
iekļaut 23 personas.
■■ Uzņemt PII “Pienenīte” 3
bērnus.
■■ Piešķirt līdzfinansējumu
privātās izglītības iestādei 3 bērnu vecākiem.
■■ Piešķirt zemi nomā 2 personām.
■■ Pārtraukt zemes nomas līgumu ar 1 personu.
■■ Apstiprināt bērnu sarakstu
2011./2012. gadam pirmsskolas izglītības iestādei “Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs”.
■■ Mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus 2 personu zemes īpašumiem.
■■ Uzņemt 1 bērnu PII
“Upesleju internātpamatskola –

rehabilitācijas centrs” pirmsskolas izglītības grupā.
■■ Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 2 personām.
■■ Slēgt līgumu par “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” rekonstrukcijas būvdarbu
realizāciju” ar SIA “Re&Re”.
■■ Veikt izmaiņas saistošajos
noteikumos Nr. 3/10 “Par Stopiņu novada budžetu 2011”.
■■ Noteikt nomas maksu par
Ulbrokas vidusskolas virtuves,
ēdnīcas nomu Ls 10.00 (Desmit
lati 00 santīmi) un PVN mēnesī.
■■ Apstiprināt par procedūras
uzvarētāju un slēgt līgumu par
Stopiņu novada Cepļu un Dienvidu ielas rekonstrukciju ar SIA
“ARKO CEĻU BŪVE”.
■■ Slēgt līgumu par Stopiņu
novada pašvaldības ceļa “Krustpils
iela – Lauciņi” posmā no Krustpils
ielas līdz CSA poligonam “Getliņi”
asfaltbetona segumu remontu ar
CBF SIA “Binders”.
■■ Slēgt līgumu par “Upesleju
internātpamatskolas – rehabilitācijas centra” 4. un 5. korpusa
sanitāro mezglu un dušu telpu
remontu ar SIA “AV Projekts”.
■■ Atlikt nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņu par
2011. gada 2. ceturksni par īpašumu “Dukāti”.

SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 08
Dienas kārtībā:
1. Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 78 personu iesniegumi
Nolēma:
Neizvērtējot ienākumus:
1) piešķirt pabalstu medikamentu iegādei un citiem medicīnas pakalpojumiem 4 Rumbulas
bīstamās zonas iedzīvotājiem par
summu 319,46 Ls;
Maznodrošinātām personām,
izvērtējot ienākumus:
2) piešķirt pabalstu medikamentu iegādei 22 maznodrošinātām personām par summu
440,79 Ls;
3) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību 11 maznodrošinātām personām par summu
330,00 Ls;
4) piešķirt dzīvokļa pabalstu
11 maznodrošinātām ģimenēm
par summu 330,00 Ls;
5) piešķirt trūcīgas ģimenes
statusu 14 ģimenes 38 personām;
6) piešķirt ēdināšanas pabalstu

15 trūcīgām personām par summu 285,00 Ls;
7) piešķirt maznodrošinātas personas statusu 9 ģimeņu 24 personām;
8) piešķirt 50% atlaidi no
dienas maksas PII “Pienenīte”
1 audzēknim no maznodrošinātas ģimenes;
9) piešķirt pabalstu pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanai 1 vientuļai, maznodrošinātai
pensionārei uz 6 mēnešiem par
summu 158,40 Ls;
10) piešķirt pabalstu sakarā
ar ārstēšanos slimnīcā 1 maznodrošinātai personai par summu
19,00 Ls;
11) piešķirt 50% atlaidi no dienas maksas Rīgas 256. PII 1 audzēknim;
12) piešķirt pabalstu sakarā ar
ārstēšanos no TB 2 maznodrošinātām personām par summu
79,00 Ls;
13) piešķirt pabalstu medicīnas pakalpojumiem 5 mazno-

drošinātām personām par summu 85,00 Ls;
14) piešķirt pabalstu zobu labošanai, protezēšanai 7 maznodrošinātām personām par summu 148,70 Ls;
15) izsniegt izziņu medicīnisko pakalpojumu atvieglojumiem
5 maznodrošinātām ģimenēm;
16) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 2 maznodrošinātām
ģimenēm par summu 120,00 Ls;
17) piešķirt GMI pabalstu uz
6 mēnešiem 12 trūcīgām ģimenēm par summu 2528,99 Ls;
18) piešķirt brīvpusdienas
1 Ulbrokas vidusskolas audzēknim
no maznodrošinātas ģimenes,
19) piešķirt brīvpusdienas
1 Rīgas Purvciema vidusskolas
skolniekam no maznodrošinātas
ģimenes;
20) piešķirt brīvpusdienas
1 Stopiņu pamatskolas skolniekam
no maznodrošinātas ģimenes;
21) piešķirt malku 7 mazno-

27.05. Pastiprināti tiek pievērsta uzmanība, kā tiek ievēroti apstāšanas un stāvēšanas noteikumi
Ulbrokā, 51. autobusa galapunktā;
Tika saņemta informācija par
naktsmiera traucēšanu Sauriešos,
kādā pagalmā;
30.05. Nodrošinot sabiedrisko kārtību, tika sniegts atbalsts
Rīgas apgabaltiesas zvērinātam
tiesu izpildītājam tiesas sprieduma izpildes laikā Dreiliņos;
Saņemta informācija par to,
ka tika aizturēta persona, kura,
iespējams, nozagusi dažādas
metāla konstrukcijas. Aizturētā
persona nodota Valsts policijas
Salaspils iecirkņa darbiniekiem;
01.06. Tika saņemta informācija par to, ka Granīta ielā
noticis sprādziens. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka sprādziens nav bijis;
Ulbrokā kādas nepilngadīgas
personas tika sauktas pie administratīvās atbildības par smēķēšanu;
03.06. Ulbrokā aizturēta
persona, kurai piemērots administratīvais arests, un nogādāta
Valsts policijas Salaspils iecirknī
tālākai tiesas lēmuma izpildei;
05.06. Dzidriņās kādi autovadītāji nesavaldīja savus spēkratus,
kā rezultātā notika sadursme;
Tika saņemta informācija par
skaļas mūzikas atskaņošanu dienas
laikā, kas traucē iedzīvotāju mieru;

2011. gada 13. aprīlī

drošinātām ģimenēm – 6 m3
katrai;
22) piešķirt brīvpusdienas
1 Rīgas 25. vidusskolas skolniekam
no maznodrošinātas ģimenes;
23) piešķirt pabalstu briļļu iegādei 2 maznodrošinātām personām par summu 40,00 Ls;
24) apmaksāt uzturēšanos patversmē (pēc piestādītā rēķina)
1 trūcīgai personai;
25) atteikt pabalstu transporta
izdevumu
segšanai
1 trūcīgai ģimenei, neatbilst
Stopiņu novada Domes Saistošajiem noteikumiem “Par sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtību” Nr. 1/07.;
26) atlikt iesnieguma izskatīšanu 1 personai, līdz tiks iesniegti
visi nepieciešamie dokumenti
problēmsituācijas novērtēšanai.
Kopā : 5048,00 Ls
Summa vārdiem: Pieci tūkstoši četrdesmit astoņi lati 00 santīmi

07.06. Tika saņemta informācija par ģimenes skandālu
Ulbrokā. Skandāla rīkotājs uz
pieteikuma pamata nogādāts uz
Valsts policijas Salaspils iecirkni,
jo ir agresīvs un var nodarīt kaitējumu sev un apkārtējiem;
Ulbrokā pie administratīvās
atbildības saukts kāds autovadītājs, kurš savu spēkratu novietoja
ceļa zīmes “Apstāties un stāvēt
aizliegts” darbības zonā;
08.06. Ulbrokā saņemts izsaukums no kādas automašīnas īpašnieka par to, ka aizdzīta viņa automašīna. Operatīvi reaģējot, pašvaldības policijas darbinieki aizturēja divas personas, kuras atradās
aizdzītā automašīnā. Aizturētās
personas tika nogādātas Valsts policijas Salaspils iecirknī un nodotas
Valsts policijas darbiniekiem;
09.06. Tika saņemta informācija par ģimenes skandālu
Upeslejās. Ierodoties notikuma
vietā, skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata tika nogādāts uz
Valsts policijas Salaspils iecirkni,
jo ir agresīvs un var nodarīt kaitējumu sev un apkārtējiem;
12.06. Zvanīja kāda persona
un informēja, ka ir apstādinājusi
agresīvu braucēju. Izbraucot uz
notikuma vietu, notikumā iesaistītās personas tika nodotas ceļu
policijas ekipāžai;
17.06. Pie administratīvās
atbildības saukta persona, kura
atradās publiskā vietā ar atvērtu
alkoholiskā dzēriena rūpniecisko
iepakojumu;
21.06. Pie administratīvās atbildības tika saukta persona, kura
atkārtoti gada laikā atradās sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu;
22.06. Tika sniegts atbalsts
Ātrās medicīniskās palīdzības
darbiniekiem, personas nogādāšanai līdz ārstniecības iestādei;
23.06. Tika saņemta informācija par ģimenes skandālu
Līčos. Ierodoties notikuma vietā,
skandāla rīkotājs uz pieteikuma
pamata tika nogādāts uz Valsts
policijas Salaspils iecirkni.
Pēc Stopiņu novada Domes
saistošajiem noteikumiem pie administratīvās atbildības sauktas
24 personas, pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa –
22 personas, par transportlīdzekļu novietošanu tam neparedzētā
vietā administratīvā pārkāpuma
protokolus – paziņojumus saņēmuši 12 autovadītāji.
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada pašvaldības policijas materiāliem
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Latgales vasaras mozaīka
Nobeigums, sākums 2. lpp.

kas ir seno leģendu līdzzinātāji.
Kamīna zālē ieskanas deju soļi, un
visu zina stāstīt Zilā dāma, bet pils
parkā sastopam Barona fon Taubes
kolorīto personību un citus muižas
ļaudis. Tā, visiem kopā darbojoties, vāciskās manieres iedzīvinājušas vidi, kur šodienas vajadzībām
ierīkota Mazzalves skola. Un tikai
izredzētiem viesiem laiku pa laikam ir iespēja sastapties ar leģendām apvītiem muižas tēliem.
Savukārt grāfu Plāteru pils
kompleksā apskatei pieejamas
18. gadsimta ēkas un parks. Pils ir
valsts nozīmes pilsētbūvniecības
piemineklis Krāslavā, kur redzama
šī ansambļa unikalitāte. Pamazām
notiek pils ēku atjaunošanas darbi,
taču vēl ir daudz nepiepildītu ieceru, tādēļ pagaidām pati pils apskatāma galvenokārt no ārpuses.
Vienā no kompleksa ēkām atrodas
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja vērtības – tur krājumā ir
20 000 vienību, kas atspoguļo šī
novada rokrakstu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.
Vēsturiskā krājuma pārzinātāja
– aristokrātiskā, šarmantā un dzīvesgudrā Alla Lomonovska – mūs
mīļi jo mīļi sagaidīja un sarunā

aprakstīja vēsturiskos dārgumus, kas
izvietoti 17 m garā, improvizētā laivā
un rada vizuālu klātbūtnes sajūtu.
Neiztrūkstoša kultūrvides sastāvdaļa ir dažādu konfesiju dievnami – katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku, kas liecina
par spēcīgu saikni starp cilvēcisko
un dievišķo. Mūsu skatienam paveras zīmīgas baznīcas Subates
mazpilsētā, Piedrujā, Krāslavā un
Daugavpilī. Par katru no tām ir
savs stāsts, jo celtas dažādos laika
periodos un atspoguļo dažādus
mākslas stilus, katra no tām atklāj
savu ainavisko un vēsturisko nozīmi, katra no tām domāta vairāku
gadsimtu kopā dzīvojošo tautu –
latviešu, lietuviešu, poļu, baltkrievu, ebreju ticībai.
Vēl viena Latgales tēla iezīme ir
tautas tradīciju – amatu prasmju,
folkloras un sentēvu dzīves gudrību apgūšana un popularizēšana.
Dagdas folkloras kopa “Olūteņi”
šai pusē iebraukušos ceļotājus
iesaistīja siera vārīšanā un kāzu
svētku svinēšanā. Senās dziesmas
jaunās skaņās un teatralizēts uzvedums maskās ielīksmoja ikvienu,
kam tīkama vietējo ļaužu viesmīlība, sirsnība un veiklā valoda.
Senā aroda meistars – keramiķis – Valdis Pauliņš atklāja māla

pikas pārvērtības un izsenās gudrības podu darināšanā. Ikviena
piemiņas lieta ir liecība par skaisti
pavadītām brīvdienām Latgalē,
kur katrai no tām ir savs stāsts un
pamatīgums.
Vēl tikai jāpiemin latviešu literatūras vērtības – Jāņa Pliekšāna – bērnības māja Berķenelē, kas
šobrīd pilda Daugavpils novada
kultūras centra funkcijas. Un ciemošanās spožās prozaiķes Regīnas
Ezeras mājā “Brieži”, kur par rakstnieces dzīvi un literāro darbību
zina stāstīt meita Aija Vālodze.
Katra lieta kā neliels mozaīkas
gabaliņš savirknē gūtos iespaidus,
pārsteidz ar redzēto un dzirdēto,
ieinteresē ar noslēpumaino un
senatnīgo, rosina labvēlīgai attieksmei un sirsnībai, sniedz brīvības
sajūtu un ļauj mīlēt agrāk nepazīto. Paldies visiem ceļotājiem par izturību un atbalstu, paldies “Skaisto
skatu aģentūrai” par programmas
izstrādi un sadarbību. Iespaidu
un notikumu vizuālais salikums
skatāms Stopiņu novada tīmekļa
vietnē www.stopini.lv. Uz tikšanos
bibliotēkas ikdienas lasījumos un
rudens sezonas pasākumos!
Daiga Brigmane
Stopiņu novada Ulbrokas
bibliotēkas vadītāja

Ar dziesmām
un dejām
pretī Līgo
svētkiem

Nobeigums, sākums 1. lpp.

Koncerta izskaņas kulminācija bija deju kolektīva “Luste”
iestudētais priekšnesums “Kad
uguns bija Dievs” no 1998. gada

Dziesmu un Deju svētku programmas “Solis laikā”. Paldies
Inetai Svilānei, Zanei Kretainei un ikvienam “Lustes
dejotājam” par ieguldīto darbu
kā priekšnesuma veidošanā, tā

arī tērpu tapšanā. Lāpu un sveču
liesmiņu apmirdzētie, senatnīgi
tērptie “Lustes” dejotāji radīja
īpaši noslēpumainu un fantastisku gaisotni Līgo parkā.
Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem par skaistajiem priekšnesumiem pirmsjāņu
sestdienas vakara koncertā!
Līgo vakars šogad Stopiņos
izvērtās kluss un mierīgs,
jāņuzāļu smaržas caurstrāvots.
Kā allaž, visus jāņubērnus
pie tiltiņa sagaidīja Jāņu tēvs
Jānis Pumpurs ar savu kundzi,
cienājot visus ar tradicionālajiem
Līgo dienas gardumiem. Ar
interesantu koncertu ikvienu
klātesošo
priecēja
aktrise
Zane Jančevska kopā ar saviem draugiem. Vairākas dziesmas mākslinieces bija speciāli
veltījušas mūsu iedzīvotājiem.
Koncerta izskaņā Jāņu tēvs kopā
ar kundzi aizdedza jāņuguni, lai
tā visas nakts garumā apmirdzētu
mūsu novada līgotājus.
Tā izskanēja skaistākie vasaras
svētki mūsu novadā. Jauku un
saulainu visiem turpmāko vasaru!
Inta Vilšķērsta
Stopiņu novada kultūras
dzīves vadītāja
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Stopiņu novada
piedzīvojumu diena
4. jūnijā no Ulbrokas sporta
kompleksa stāvvietas tika dots
starts auto un velo foto orientēšanās sacensībām Stopiņu novadā.
Tajās piedalījās Stopiņu novada
uzņēmumu un iestāžu darbinieki
un novada iedzīvotāji.
Sacensībās piedalījās septiņas
auto komandas un septiņas velosipēdistu komandas. Auto komandas sastāvā startēja četri dalībnieki,
bet velosipēdistu komandā – trīs
dalībnieki. Abām komandām
startā tika izsniegtas aploksnes,
kurās bija novada karte, bilžu lapa
un uzdevumu lapa. Komandām
bija jāorientējas novadā pēc foto
attēliem, papildus jāveic dažādi
atjautības uzdevumi un sporta uzdevumi, par kuriem tika piešķirts

noteikts punktu skaits. Punktus
varēja iegūt dažādos veidos un komandu sportistiem bija jāpieņem
lēmumi, kas veidos augstāko punk
tu kopsummu – vai tas būs lielāks
skaits objektu foto, vai izpildītie
uzdevumi, vai foto precizitāte. Pēc
punktu apkopošanas komandas
sarindojās šādā secībā:

Auto foto orientēšanās:

1. vieta komandai “Kaimiņi”
2. vieta komandai “Vetline
Siši”
3. vieta komandai “Rabarberi”
4. vieta komandai “Asās”
5. vieta komandai “Andris un
3 trīnes”
6. vieta komandai “Antikomposs”

7. vieta komandai “Pipari”

Velo foto orientēšanās:

1. vieta komandai “Gav”
2. vieta komandai “Fuji”
3. vieta komandai “Ulbroka”
4. vieta komandai “Dullie
Artūri”
5. vieta komandai “BSW”
6. vieta komandai “Kubiks
Rubiks”
7. vieta komandai “Vellis”
Paldies visiem dalībniekiem
par atsaucību un sapratni!
Liels paldies ciema trio
“Dzidriņas” – Irēnai, Solvitai un
Baibai, kas bija vienas no šī aizraujošā pasākuma iniciatorēm!
Sporta dzīves organizators
Ainārs Vaičulens

Garšīgā ekskursija
Šī gada maijā interneta vietnē
www.stopini.lv un Ulbrokas bibliotēkā norisinājās Stopiņu novada vēstures muzeja organizēts un
2011. gada Muzeju nakts tēmas
iedvesmots erudīcijas konkurss
novada iedzīvotājiem un draugiem “Stopiņu kaimiņi un kaimiņi Stopiņos”.
Konkursa dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt, kā arī papildināt
savas zināšanas par dzimto pusi.
Pareizo atbilžu statistika liecina, ka
simtprocentīgi visi konkursa dalībnieki kā savu kabatu pazīst mūsu
novada pērli Līgo parku, kura estrādē noritēja arī dalībnieku sveikšana
dziedošā pasākuma “Dziesma un
deja manam novadam” ietvaros.
Grūtāk gāja ar novada meliorācijas
vēsturi un tās atspoguļojumu lite-

ratūrā, ar kuru iespējams iepazīties
Ulbrokas bibliotēkā. Savukārt interesantu stratēģiju konkursa mīklu
minēšanā izvēlējās uzvarētāji – dienas centrs (DC) “Ulbroka” – atbildes uz jautājumiem meklējot kolektīvi. Iespējams, ka tieši tas nodrošināja izvirzīšanos vadībā ar visvairāk
pareizajām atbildēm.
Kolektīvā pieeja tika saglabāta, arī saņemot balvu – DC “Ulbroka” jaunieši jūnijā apmeklēja
“Rīgas piena kombinātu” un ieguva daudz jaunas informācijas
gan par uzņēmuma vēsturi, gan
piena produktu ražošanu. Neiztika arī bez garšīgiem pārsteigumiem visas ekskursijas garumā.
Renāte Priede,
Stopiņu novada
vēstures muzeja vadītāja
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova
SVEICAM JUBILĀRUS!
Tec, saulīte, tecēdama,
Apmet mazu līkumiņu,
Iegriezies, pasveicini,
Šīs dieniņas jubilāru!

70 – Nikolaju Mamičevu
		 Viktoriju Medni
75
		
		
		

– Voldemāru Lazdiņu
Vilni Riekstu
Leontīni Rubeni
Vladimiru Žogotu

80
		
		
		
		
		
		

– Valentīnu Fadejevu
Margaritu Gluškovu
Nelliju Laganovski
Jekaterinu Lūciņu
Rasmu Niedri
Ņinu Smirnovu
Lilianu Zilpaušu

90 – Asyu Ronkinu

Vēlam stipru veselību un vēl daudzus raženus
prieka pilnus gadus!
SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Visskaistākais mirdzums ir saule,
Vislielākais brīnums ir bērns!

Renārs Beite
Lelde Brūvere
Tristans Čepulis
Artemijs Frolovs
Daniels Greivulis
Satja Kasarasa
Evelina Krjučkova
Patrīcija Maišele
Annija Ozola
Milana Parhomčuka
Jekaterina Semjonova
Oļegs Terehovs
Sandijs Trifanovs
Alise Veisbārde
Marta Zelča

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ
Var aiziet tālu, bet ne mūžam tālu,
Lai neatskanētu atmiņu balss.

Arnolds Babickis
Marija Barinska
Voldemārs Briška
Rita Dreimane
Alimpiada Lavrinoviča
Jānis Pūce
Vida Sauta

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Pensionāru biedrības organizēta
ekskursija uz Lietuvu
Maršruts: Žemaitijas nacionālais parks, dziedošo
akmeņu ieleja, atpūtas komplekss pie Juozo, pastaiga
pa veselības un jona taku, pusdienas ar lietuviešu
nacionālajiem ēdieniem, vietējo brūvētavu alus,
Madzučai – lielākais japāņu dārzs Eiropā.
Pieteikšanās un sīkāka informācija
pa tālruni 26893795 (Olga).

Jānīts brauca katru gadu,
Atved zāļu vezumiņu.
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied viss novadiņš!
Vasaru saulgriežu možumu
gada garumā Jāņu tēvam
un novadniekiem no sirds
novēl Politiski represēto
biedrība.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Stopiņu novada Dome 01.06.2011. pieņēma lēmumu (protokols Nr. 50, 3. §) par detālplānojuma Stopiņu novada nekustamam īpašumam “Jaunkulpi” apstiprināšanu un saistošo noteikumu
Nr. 68/dp “Detālplānojuma Stopiņu novada nekustamam īpašumam “Jaunkulpi” (kadastra Nr.
80960010003) grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.
Ar detālplānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Stopiņu novada domē Ulbrokā,
Institūta ielā 1a, domes darba laikā.
Piektdien 5. augustā
plkst. 19.00 Līgo parkā
nu jau otro gadu pēc
kārtas notiks

“LĪGO PARKA LIELAIS
VASARAS FESTIVĀLS”
Pasākumu organizē Gailītis G
sadarbībā ar Stopiņu novada Domi

Pasākumā piedalīsies:
“Apvedceļš”,

“Novadnieki”, “Tequila
Band”, Viktors Zemgals,
Gvido Linga u.c.
Biļetes iepriekšpārdošanā
“Biļešu Paradīzes” kasēs – Ls 2,50.
Biļetes pasākuma dienā
Līgo parkā – Ls 4.

ULBROKAS VIDUSSKOLA
draudzīgajā skolēnu un skolotāju saimē
aicina jaunus skolēnus
2011./12. mācību gadam visās klašu grupās,
bet jo īpaši 1., 10., 11. un 12. klasē.

Skolēniem ir iespēja:
• iesaistīties 29 dažādās bezmaksas interešu izglītības programmās
un fakultatīvajās nodarbībās (kori, ansambļi, deju kolektīvi, svešvalodas, literārā jaunrade un žurnālistika, datorgrafika, informātika,
vizuālā māksla, komunikatīvais treniņš, jaunsardze u.c.),
• apmeklēt nodarbības rokasbumbā, florbolā, futbolā,
vieglatlētikā, peldēšanā,
• apmeklēt skolotāju konsultācijas visos mācību priekšmetos,
• iesaistīties Skolēnu un Skolas padomes darbā,
• izmantot atbalsta personāla palīdzību,
• izmantot bezmaksas skolēnu autobusa satiksmi
(virzieni – Dreiliņi, Līči, Dobelnieki, Cekule,
Upeslejas, Saurieši, Salaspils),
• piedalīties ES projektos.

ULBROKAS
BIBLIOTĒKĀ
IESPĒJAMA MĀCĪBU
GRĀMATU APMAIŅA

Uzņemšanai skolā jāiesniedz:
• iesniegums (veidlapu izpilda uz vietas),
• bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/a),
• iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopija
(uzrādot oriģinālus).

ULBROKAS bibliotēkas
darba laikā iespējama
mācību grāmatu
apmaiņa akcijas
“LASĪTĀJS LASĪTĀJAM”
ietvaros.
Lūgums akciju atbalstīt un
izmantot piedāvātos privātpersonu grāmatu krājumus,
kā arī apmaiņas procesā tos
papildināt ar mācību grāmatu
liekajiem eksemplāriem!

Dokumentus pieņem darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
Tālruņi papildus informācijai: 67910372, 28315158.
Lūdzam dokumentu iesniegšanu neatlikt uz augusta beigām.

INFORMĒJAM, ka no
1. jūlija līdz 1. septembrim
ULBROKAS BIBLIOTĒKA
SESTDIENĀS NESTRĀDĀS.

Institūta iela 1A, Stopiņu novads, Rīgas rajons, LV 2130
Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktore: Kristīne Markevica, tālr.: 67910518
E-pasta adrese: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada Domē sekretārei,
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Makets: Kristīne Šterna
Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūksala”
Tirāža: 2200 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2011. gada 2. jūnijā.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

