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Fotokonkurss norisinās visu gadu.
Fotogrāfijas var sūtīt uz e-pastu stopini@stopini.lv 
vai iesniegt personiski Stopiņu novada domē. 
Konkursa nolikums – http://www.stopini.lv/public/34464.html.

Pašvaldību vēlēšanu provizoriskie 
rezultāti Stopiņu novadā

Pamatojoties uz Republikas 
pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likuma 44. pantu, Stopiņu 
novada vēlēšanu komisija nolēma: 
apstiprināt 2013. gada 1. jūnija 
vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka 
Stopiņu novada domē ir ievēlēti 
(pakārtojot iegūto balsu skaita se-
cībā) 1. tabulā redzamie kandi-
dāti.

Vēlētāju sarakstos sākotnēji 
reģistrēti 6491 balsstiesīgie ie-
dzīvotāji, līdz vēlēšanu dienai no 
sarakstiem izslēgtas 27 personas, 
līdz ar to balsstiesīgo vēlētāju 
kopskaits novadā ir 6464, balso-
šanā piedalījās 3194 vēlētāji, t.i., 
49,41 % vēlētāju kopskaita. 

Vēlēšanu iecirkņos iepriekšē-
jās balsošanas dienās nobalsojis 
541 vēlētājs, vēlēšanu dienā – 
2622 vēlētāji, savukārt 31 vēlētājs 
balsoja viņu atrašanās vietās. At-
verot vēlēšanu kastes visos iecir-
kņos, tajās atradās 3191 derīgas 
vēlēšanu aploksnes, nederīgo ap-
lokšņu nebija. 

Atverot aploksnes, vēlēšanu 
iecirkņu komisijas konstatēja, 
ka 28 aploksnēs ieliktas vairākas 

vēlēšanu zīmes, 6 aploksnes ir 
tukšas, saplēstas vēlēšanu zīmes 
un citu vēlēšanu apgabala zīmes 
aploksnēs ievietotas netika. Līdz 
ar to par derīgām atzītas 3157 vē-
lēšanu zīmes.

Saskaņā ar likumu deputātu 
vietu sadalē pašvaldībā nepieda-
lās tie kandidātu saraksti, kuri šīs 
pašvaldības vēlēšanās saņēmuši 
mazāk nekā piecus procentus no 
nodoto balsu kopskaita. Lai sada-
lītu domes deputātu vietas starp 
kandidātu sarakstiem, par katru 
kandidātu sarakstu nodoto vēlē-
šanu zīmju skaitu dala secīgi ar 1, 
3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu 
skaits ir vienāds ar kandidātu sa-
rakstā pieteikto kandidātu skaitu. 
Pēc tam visus iegūtos dalījumus 
par visiem kandidātu sarakstiem 
sanumurē kopējā dilstošā secībā. 
Deputātu vietas secīgi saņem tie 
kandidātu saraksti, kuriem at-
bilst lielākie dalījumi.

E. Rozenbaha-Kalniņa,
Stopiņu novada 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Ogres novada kultūras centra sieviešu koris 
“Rasa” (diriģente Aira Birziņa),
VEF kultūras pils sieviešu koris “Dzintars” 
(diriģente Aira Birziņa),
Lēdmanes sieviešu koris 
(diriģents Aldis Andersons),
Birzgales tautas nama sieviešu koris “Pērles” 
(diriģente Maira Līduma),
P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
sieviešu koris “Stradiņi” 
(diriģents Jevgēņijs Augustinovičs),
RPKIAK “Ave Sol” sieviešu koris “Jumala” 
(diriģente Anna Ķēniņa),
Stopiņu novada sieviešu koris “Madara” 
(diriģents Imants Kalniņš),
Suntažu pagasta kultūras nama jauktais koris 
“Suntaži” (diriģents Andis Klučnieks),
RKTMC “Ritums” jauktais koris “Skaņupe” 
(diriģents Ēriks Kravalis),
Ogres novada kultūras centra jauktais koris 
“Grīva” (diriģentes Maija Amoliņa un Evita Konuša),
Jūrmalas pilsētas Kauguru kultūras nama jauk-
tais koris “Lira” (diriģents Haralds Lapiņš),
Stopiņu novada jauktais koris “Ulbroka” 
(diriģents Eduards Fiskovičs),
VPDK “Čiekurs” no Rīgas (vad. Ineta Bērziņa), 
Siguldas novada Allažu tautas nama 
VPDK “Ķimelītis” (vad. Aelita Ziemele),
Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītī-
bas centra VPDK “Cielava” (vad. Terēza Jozefa),
Ķeguma novada tautas nama VPDK “Kadiķis” 
(vad. Sarmīte Kadiķe),
Salaspils VPDK “Ūsa” (vad. Brigita Čikste),
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Kultūra” TDA “Ritums” (vad. Laura Grinberga),
Stopiņu novada VPDK “Luste” 
(vad. Ineta Svilāne),
Stopiņu novada VPDK “Stopiņš”
 (vad. Aiga Medne),
Stopiņu novada senioru deju kolektīvs 
“Ulenbroks” (vad. Ineta Svilāne),
TLMS “Ulbroka” rokdarbnieces 
(vad. Ārija Vītoliņa).

Pēc koncerta – 
zaļumballe kopā ar grupu 

“The Teachers” no Jelgavas. 
Ieeja bez maksas. 

Darbosies kafejnīcas.

8. jūnijā plkst. 19.00 
Līgo parka estrādē  

koncerts 
“Dziesma un deja 
manam novadam ceļā 

uz Dziesmu un 
deju svētkiem” 

Piedalās Stopiņu novada 
pašdarbības kolektīvi un viņu 

draugi:

Turpinājums 2. lpp.

Šā gada 1. jūnijā norisinājās pašvaldību vēlēšanas. Balsu skaitīšana 
ir beigusies, un kļuvuši zināmi provizoriskie vēlēšanu rezultāti, kā arī 
tas, kuri būs jaunievēlētās domes deputāti. 

Jūnijā vēl var iesniegt fotogrāfijas 
konkursa otrajai kārtai “Pavasaris”

 ‘‘

N.p.k. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums Balsu skaits

1 Jānis Pumpurs Politiskā partija “Reģionu 
alianse “ 2606

2 Vita Paulāne Politiskā partija “Reģionu 
alianse “ 2217

3 Iveta Vīksne Politiskā partija “Reģionu 
alianse “ 1892

4 Daiga Brigmane Politiskā partija “Reģionu 
alianse “ 1804

5 Atis Senkāns Politiskā partija “Reģionu 
alianse “ 1772

6 Ainārs Vaičulens Politiskā partija “Reģionu 
alianse “ 1747

7 Līga Kurzemniece Politiskā partija “Reģionu 
alianse “ 1735

8 Jānis Koponāns Politiskā partija “Reģionu 
alianse “ 1726

9 Jurijs Vasiļjevs Politisko partiju apvienība 
“Saskaņas Centrs” 900

10 Larisa Šefere Politisko partiju apvienība 
“Saskaņas Centrs” 896

11 Boriss Smirnovs Politisko partiju apvienība 
“Saskaņas Centrs” 895

12 Sergejs Masļakovs Politisko partiju apvienība 
“Saskaņas Centrs” 881

13 Aldis Grunde
Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-”Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

480

14 Dzintars Saliņš
Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!”-”Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

441

15 Jānis Leimans Partija “VIENOTĪBA” 248

1. tabula. Stopiņu novada domē ir ievēlēti (pakārtojot 
iegūto balsu skaita secībā): 
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Politiskā partija “Reģionu alianse “ 
Derīgas zīmes: 1706     Grozītas zīmes: 1356     Negrozītas zīmes: 350

Nr. kan-
didējot Vārds, uzvārds Atzīmes 

“+”
Svītroju-

mi

Nav 
nekādu 
atzīmju

Punkti (balsu 
skaits)

Nr. 
sar. Deputāti

1. Jānis Pumpurs 984 84 288 2606 1 Ievēlēts
2. Vita Paulāne 624 113 619 2217 2 Ievēlēts
3. Iveta Vīksne 295 109 952 1892 3 Ievēlēts
5. Daiga Brigmane 209 111 1036 1804 4 Ievēlēts
8. Atis Senkāns 152 86 1118 1772 5 Ievēlēts
12. Ainārs Vaičulens 150 109 1097 1747 6 Ievēlēts
11. Līga Kurzemniece 144 115 1097 1735 7 Ievēlēts
4. Jānis Koponāns 234 214 908 1726 8 Ievēlēts
14. Lelde Sturme 139 129 1088 1716 9
7. Jānis Inzulis 122 127 1107 1701 10
16. Guntis Kampe 95 101 1160 1700 11
10. Ingrīda Balode 106 115 1135 1697 12
9. Ādolfs Ruciņš 74 99 1183 1681 13
6. Jānis Kreilis 75 110 1171 1671 14
13. Vita Felsberga 53 102 1201 1657 15
15. Valērija Mikute 66 134 1156 1638 16

“Reformu partija” 
Derīgas zīmes: 29     Grozītas zīmes: 17     Negrozītas zīmes: 12 

Nr. kan-
didējot Vārds, uzvārds Atzīmes 

“+”
Svītroju-

mi

Nav 
nekādu 
atzīmju

Punkti (balsu 
skaits)

Nr. 
sar. Deputāti

1. Aldis Hazenfuss 13 0 4 42 1
2. Vija Tračuma 8 0 9 37 2

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” 
Derīgas zīmes: 772     Grozītas zīmes: 490     Negrozītas zīmes: 282 

Nr. kan-
didējot Vārds, uzvārds Atzīmes 

“+”
Svītroju-

mi

Nav 
nekādu 
atzīmju

Punkti (balsu 
skaits)

Nr. 
sar. Deputāti

10. Jurijs Vasiļjevs 161 33 296 900 1 Ievēlēts
1. Larisa Šefere 150 26 314 896 2 Ievēlēts
7. Boriss Smirnovs 151 28 311 895 3 Ievēlēts
3. Sergejs Masļakovs 138 29 323 881 4 Ievēlēts
5. Jurijs Ziborovs 113 29 348 856 5
2. Gvido Bokša 111 28 351 855 6
9. Aleksejs Ņesterenko 111 30 349 853 7
8. Igors Zlotņikovs 90 34 366 828 8
6. Ludmila Jentkiene 83 32 375 823 9
4. Pēteris Čerdincevs 67 36 387 803 10

Pašvaldību vēlēšanu provizoriskie 
rezultāti Stopiņu novadā

Sākums 1. lpp.

Stopiņu novads
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 3191 

Nr.
p.k.

Saraksts Zī-
mes

Negrozī-
to zīmju 

skaits

Grozīto 
zīmju 
skaits

Pro-
centi 
(%)

Vie-
tas 

(15)
1. Politiskā partija 

“Reģionu alianse“
1706 350 1356 53,46 8

2. “Reformu partija” 29 12 17 0,91 0
3. Politisko partiju 

apvienība 
“Saskaņas centrs”

772 282 490 24,19 4

4. Nacionālā apvienī-
ba “Visu Latvijai!”-
”Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

398 166 232 12,47 2

5. Partija 
“VIENOTĪBA”

190 71 119 5,95 1

6. Latvijas Sociāl-
demokrātiskā 
strādnieku 
partija

62 9 53 1,94 0

Summa: 3157
* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.



3“tĒVZEMĪtE“
PIEKTDIENA, 7. JūNIJS, 2013

Neformālajai grupai “Rīts gud-
rāks par vakaru, bet mēs – par 
rītu!” sadarbojoties ar Ulbrokas 
mūzikas un mākslas skolas at-
balsta biedrību BUMMS, laika 
posmā no 2013. gada 8. februā-
ra līdz 2013. gada 24. jūnijam 
realizē projektu “Stopiņu nova-
da tūrisma ceļvedis”. Tā ietvaros 
jaunieši izveidos tūrisma mājas 
lapu Stopiņu novadam.

Sarunā piedalījās neformālās 
grupas līderis Ronalds Puriņš.

Ja tev vajadzētu nosaukt trīs 
argumentus, kādēļ tas būtu jā-
realizē, kādi tie būtu?

Argumenti būtu: pirmais, 
veicināt tūrisma attīstību Sto-
piņu novadā, otrais, popula-
rizēt tūrismu, veicināt novada 
atpazīstamību, trešais, iepazīs-
tināt sabiedrību ar daudzajām 
atpūtas iespējām, iesaistīt ap-
kārtējos, realizējot projektu. 

Kā tu nonāci līdz tam, 
ka saprati, ka savu ideju vē-
lies realizēt ar programmas 
“Jaunatne darbībā” atbalstu? 
Iepazīstoties ar programmas 
“Jaunatne darbībā” piedāvā-
tajām iespējām, secinājām, ka 
mūsu potenciālais projekts at-
bilstu vajadzīgajām prasībām 
un standartiem. Nolēmām, 
kāpēc neizmēģināt spēkus jau-
nā, radošā un atraktīvā veidā! 

Kā notika projekta rakstīša-
nas posms?

Projekta rakstīšanas posms 
norisinājās aptuveni mēnesi ar 
Stopiņu novada jaunatnes lie-
lu speciālista Sergeja Andreje-
va palīdzību. Lai sāktu projekta 
darbību, nepieciešams nokārtot 
daudz dažādu formalitāšu, kas 
nebūt nav viegli, taču, mērķ-
tiecīgi ejot uz priekšu, viss ir 
izdarāms, vajag tikai gribēt. 

Pašlaik notiek projekta rea-
lizācija, kas tā ietvaros jau ir 
paveikts?

Beidzot varam apgalvot, ka 
lielākais “papīru darbs” ir jau aiz 
muguras un atlikusi interesan-
tākā – praktiskā – projekta daļa. 
Esam jau paguvuši izveidot divus 
tūrisma maršrutus, kā arī esam 
apsekojuši potenciālos tūrisma 

objektus. Rit cītīgs darbs pie mā-
jaslapas, 35 vai 40 procenti jau pa-
beigti. Pakāpeniski veidojam un 
paplašinām fotogaleriju, taču ar to 
interesentus iepazīstināsim līdz ar 
jaunās mājaslapas atklāšanu.

Ja kāds jaunietis arī vēlas 
iesaistīties projekta realizā-
cijā, vai tas ir iespējams un 
kādi uzdevumi būtu jāveic? 
Jā! Pašlaik strādājam pie konkur-
sa izveides, kurā plānojam iesaistīt 
vietējos jauniešus. Vēlamies papil-
dināt fotogaleriju ar tiešām uni-
kāliem fotoattēliem, kas uzņemti 
Stopiņu novadā. Labāko foto 
īpašniekiem gaidāmas arī vērtīgas 
balvas. Precīzāk par konkursu, tā 
nolikumu tiks paziņots nedaudz 
vēlāk novada jauniešu mājaslapā 
vai skolas informācijas stendos. 

Kādi ir nākotnes plāni, ko 
darīsiet ar projekta rezultātu?

Sākotnēji, vēlamies simtpro-
centīgi realizēt pašreizējo pro-
jektu. Pēc tam labprāt vēlētos 
sadarboties ar Stopiņu novada 
domi, taču jāņem vērā visi apkār-
tējie faktori, tāpēc nebūsim pār-
steidzīgi lēmumos un neskriesim 
notikumiem pa priekšu!

Ja vienā teikumā būtu jā-
raksturo jauniešu iniciatīvu 
projekti programmā “Jaunatne 
darbībā”, kāds šis teikums būtu?

Lielisks veids, kā gūt noderī-
gu pieredzi, realizēt savas idejas, 
kā arī veicināt komandas darbu 
un sapratni.

Ja arī kādam citam galvā 
“stāv” laba ideja, noteikti iesaku 
neslēpties un izmēģināt spēkus 
gan “Jaunatnē darbībā”, gan ci-
tās programmās, jo – vienalga, 
kāds būs rezultāts, – tā ir un pa-
liek vērtīga pieredze, kas noteikti 
nāks par labu turpmākajā dzīvē.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
(paziņojums) atspoguļo vienīgi auto-
ra uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informāci-
jas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jauniešu iniciatīvu projekts 
“Stopiņu novada 
tūrisma ceļvedis”

Informācija no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas http://www.cvk.lv/pub/public/ 

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
Derīgas zīmes: 398     Grozītas zīmes: 232     Negrozītas zīmes: 166 

Nr. kan-
didējot Vārds, uzvārds Atzīmes 

“+”
Svītro-
jumi

Nav nekādu 
atzīmju

Punkti 
(balsu 
skaits)

Nr. 
sar. Deputāti

1. Aldis Grunde 107 25 100 480 1 Ievēlēts
2. Dzintars Saliņš 58 15 159 441 2 Ievēlēts
9. Sendija Siliņa 49 17 166 430 3
11. Inga Andersone 38 9 185 427 4
13. Dace Pudāne 41 15 176 424 5
3. Aigars Lūsis 69 45 118 422 6
4. Artis Žeigurs 36 19 177 415 7
7. Inese Veģe 37 20 175 415 8
5. Ainārs Grikmanis 32 18 182 412 9
8. Antra Duntava 32 21 179 409 10
12. Andris Magazeins 25 16 191 407 11
6. Elvijs Vēbers 26 18 188 406 12
10. Austra Usāne 28 23 181 403 13

Partija “VIENOTĪBA” 
Derīgas zīmes: 190     Grozītas zīmes: 119     Negrozītas zīmes: 71 

Nr. kan-
didējot Vārds, uzvārds Atzīmes 

“+”
Svītro-
jumi

Nav nekādu 
atzīmju

Punkti 
(balsu 
skaits)

Nr. 
sar. Deputāti

1. Jānis Leimans 68 10 41 248 1 Ievēlēts
12. Ēriks Leimans 35 20 64 205 2
2. Gunta Siliņa 34 25 60 199 3
3. Normunds Balabka 27 24 68 193 4
4. Roberts Bandonis 22 24 73 188 5

7. Ketija Frīdenberga-
Šleija 17 23 79 184 6

10. Aigars Laurinovičs 19 26 74 183 7
9. Laine Apine 15 25 79 180 8
8. Vilnis Meškinis 13 25 81 178 9
5. Egija Gailuma 12 27 80 175 10
6. Ainārs Ciesa 11 28 80 173 11
11. Andris Lazda 15 32 72 173 12

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 
Derīgas zīmes: 62     Grozītas zīmes: 53     Negrozītas zīmes: 9 

Nr. kan-
didējot Vārds, uzvārds Atzīmes 

“+”
Svītro-
jumi

Nav nekādu 
atzīmju

Punkti 
(balsu 
skaits)

Nr. 
sar. Deputāti

1. Jānis Grotuss 31 5 17 88 1
6. Raimonds Dūcis 14 7 32 69 2
3. Gints Irbe 10 9 34 63 3
4. Mārtiņš Pužuls 7 6 40 63 4
5. Jānis Zeltiņš 3 8 42 57 5
2. Ginta Ozoliņa 2 10 41 54 6
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Jauniešu apmaiņa Turcijā programmas 
“Jaunatne darbībā” ietvaros

Eiropas brīvprātīgā darba projekts Norvēģijā

Apmaiņas projekts notika 
Turcijā, Jesiljurtas (Yesilyurt) 
ciematā, no 1. līdz 11. aprīlim. 
Piedalījās jaunieši no Latvi-
jas, Turcijas, Horvātijas un 
Slovākijas.

Projekta “Youth Bridge from Vil-
lage to City” tēma bija izpētīt, kā 
veicināt sadarbību starp lauku un 
pilsētu jauniešiem. Projekta laikā 
runājām par jauniešu dzīvi cie-
matā, analizējot gan katrs savu 
personisko pieredzi, gan Jesiljurtas 
jauniešu pieredzi un veidojot vis-
pārējus secinājumus par jauniešu 
dzīvi jebkurā ciematā. Tādā veidā 
projekta dalībnieki mēģināja iz-
prast galvenos aspektus, kas mudi-
na lielāko daļu jauniešu no ciema-
tiem pārcelties uz pilsētām. Un rast 
reālus risinājumus, kas piesaistītu 
jauniešus palikt ciematos un reizē 
dotu viņiem attīstības iespējas.

Sarunā piedalījās apmaiņas 
dalībniece Emīlija Podgaiska.

Vai pirms došanās projektā 
zināji, kas ir programma “Jau-
natne darbībā”, vai vari pāris 
vārdos pastāstīt, kas tā ir?

Pirms projekta jau biju iepa-
zinusies ar programmu “Jaunatne 

darbībā”. Tā ir Eiropas Savienības 
programma, kas palīdz jebkuram 
jaunietim iesaistīties, mācīties un 
komunicēt ar citiem. Lai to rea-
lizētu, ļoti daudz izmanto nefor-
mālās izglītības metodes.  

Vai vari raksturot vienā tei-
kumā, kas ir jauniešu apmaiņa?

Jauniešu apmaiņa, manuprāt, 
ir piedzīvojums, kas vienmēr 
dod jaunas zināšanas, pieredzi 
un draugus. Es domāju, ka jau-

niešu apmaiņas ir kā viens no 
daudziem pakāpieniem, kas ved 
uz vispārēju attīstību gan perso-
niskajā dzīvē, gan organizācijā, 
ciematā, pilsētā, valstī un visbei-
dzot arī visā Eiropā. 

Kā ieguvi informāciju par 
iespēju doties projektā? Kādēļ 
piekriti piedalīties?

Informāciju par iespēju pie-
dalīties apmaiņas projektā es 
ieguvu no Stopiņu novada jau-
niešu lietu speciālista Sergeja 
Andrejeva. Piekritu piedalīties 
tādēļ, ka mani ļoti interesēja pro-
jekta tēma, vilināja arī iespēja 
iepazīt jauniešus no atšķirīgām 
kultūrām un vidēm, dzirdēt viņu 
idejas un domas gan par projekta 
tēmu, gan vispār par pasauli kā 
tādu. 

Vai vari pastāstīt, kas īsti no-
tika apmaiņas projekta laikā –  
kur bijāt un ko darījāt?

Lielāko daļu laika pavadījām 
Jesiljurtas ciematā, kur apciemo-
jām mēru, skolu, uzņēmumus, 
vīnogu laukus un vietējos iedzī-
votājus, kas arī bija iesaistījušies 
projekta organizēšanā. Visi cilvē-
ki ciematā bija ļoti laipni un sa-
vās mājās vienmēr mūs uzņēma 
ar platu smaidu un turku tēju 
katram no 22 projekta dalībnie-
kiem. Projekta laikā mēs rīkojām 
divus strapkultūru vakarus, ku-

Saruna notika ar Anniju Sprī-
vuli, kura laika posmā no 2010. 
gada septembra līdz 2011. 
gada septembrim bija devusies 
uz Eiropas brīvprātīgā darba 
(EBD) projektu Norvēģijā.

Kādēļ tu izvēlējies doties Ei-
ropas brīvprātīgajā darbā?

Es devos brīvprātīgajā darbā, 
lai izaicinātu sevi, kļūtu patstā-
vīgāka. Turklāt man brīvprātīgā 
darba ideja vienmēr bija šķitusi 
ļoti saistoša, jo tas ir veids, kā at-
tīstīt sevi, palīdzot arī citiem.

Kā tu atradi savu Eiropas 
brīvprātīgā darba projektu?

Projektu es atradu EVS akre-
ditēto organizāciju datu bāzē.

Kad izvēlējies savu EBD 
projektu, ko tu vēlējies no tā ie-
mācīties?

Es vēlējos paskatīties uz sevi 
un savu dzīvi no citas puses, atklāt 
sevi jaunās un neierastās situā-

cijās, kā arī iemācīties vairāk par 
norvēģu kultūru un mentalitāti.

Ko tu vari pastāstīt par savu 
projektu, ko tu darīji tā laikā?

Projekta laikā es vadīju rado-
šas pēcskolas brīvā laika darb-
nīcas bērniem. Mēs zīmējām, 
griezām, līmējām, krāsojām un 
spēlējām džambu.

Kādi bija tavi ieguvumi no 
šā projekta?

Draugi, otrās mājas, sevis ie-
pazīšana, pašpārliecinātība, pie-
dzīvojumi, mīlestība, ceļojumi.

Vai tu ieteiktu jauniešiem 
doties EBD un kādi būtu tavi 
argumenti – kādēļ?

Protams, ka es ieteiktu citiem 

jauniešiem to darīt, jo nespēju 
iedomāties vēl drošāku veidu, kā 
tik ļoti izaicināt sevi. EBD pro-
jekts noteikti ir bijis pagrieziena 
punkts manā dzīvē, kopš kura 
viss tajā ir gājis tikai uz augšu, jo, 
ja cilvēks ir iepazinis sevi, pats ie-
paticies sev un sapratis, ko vēlas, 
tad šis cilvēks patīk arī citiem, un 
ir daudz vieglāk sasniegt mērķus 
un dzīvot tādu dzīvi, kādu vien-
mēr ir gribējies dzīvot.

Varbūt tev pašai ir ko pie-
bilst?

EBD ir iespēja, ko katrs var 
izmantot tikai vienu reizi dzīvē. 
Domāju, katram to vajadzētu da-
rīt, jo man tas ir izrādijies viens 
no lielākajiem ieguvumiem.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
(paziņojums) atspoguļo vienīgi auto-
ra uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informāci-
jas jebkuru iespējamo izlietojumu.

ros katra dalībvalsts iepazīstināja 
ar sevi. Vienā no šiem vakariem 
prezentācijas skatījās un nacio-
nālos ēdienus un dzērienus no-
garšoja arī vietējie ciemata iedzī-
votāji. Projekta jaunieši tika iepa-
zīstināti ar ciemata ikdienu – tika 
rādīts, kā pareizi apstrādāt vīno-
gu laukus, barot vistas un braukt 
ar traktoru. Projekta noslēgumā 
izstrādājām ieteikumus, kā at-
tīstīt ciemata dzīvi, lai tā būtu 
labvēlīgāka jauniešiem, un iepa-
zīstinājām ar tiem ciemata mēru, 
citus ierēdņus un iedzīvotājus. 
Devāmies arī uz Izmiru, kur cie-
mata dzīvi varējām salīdzināt ar 
lielpilsētas dzīvi.

Kādi ir tavi ieguvumi no šā 
brauciena?

Ieguvumu ir ļoti daudz. Es 
ieguvu jaunus draugus un jaunu 
pieredzi. Arī skaidrību par to, 
kā notiek apmaiņas projekti. Un 
noteikti ieguvu vēlmi vēl vairāk 
iesaistīties darbā ar, par un ap 
jauniešiem. Jo es kā jauniete pati 
izbaudīju šādu projektu dotās ie-
spējas un vēlos popularizēt iespē-
ju piedalīties jauniešu apmaiņā 
arī citiem jauniešiem, kas to vēl 
nav atklājuši. 

Ja tu sastaptu kādu jaunieti, 
kas līdz šim nav bijis jauniešu 
apmaiņā, vai tu viņam ieteiktu 
doties apmaiņā un kādi būtu 
tavi trīs argumenti?

Pirmkārt, zināšanu, pieredzes 
un draugu nekad nevar būt par 
daudz. Otrkārt, tu esi jaunietis, 
un tev ir dota unikāla iespēja 
mācīties, ceļot un iepazīt gandrīz 
par velti – izmanto to! Treškārt, 
tev nav jābūt labām atzīmēm, tev 
nav perfekti jārunā citās valodās, 
tev nav jābūt skaļam vai aktīvam, 
tev nav jābūt bagātam, tev nav 
jāmāk labi komunicēt ar citiem 
cilvēkiem, lai piedalītos jauniešu 
apmaiņas projektos, bet pieda-
loties tu noteikti attīstīsi lielāko 
daļu šo prasmju, tādēļ nebaidies 
un piedalies! 

Šis projekts tika finansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
(paziņojums) atspoguļo vienīgi auto-
ra uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informāci-
jas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Maijs ir Imanta Ziedoņa jūtu, 
atklāsmju un elegances mē-
nesis. Reti sastopams dzej-
nieks, kurš runājis tautai tik 
tuvā un skaistā valodā un ir 
tik ļoti mīlēts cauri laikiem un 
paaudzēm. 

Imanta Ziedoņa daiļrade netiek 
aizmirsta, bet iegūst aizvien jau-
nas formas. Ulbrokas bibliotēka 
saviem lasītājiem piedāvāja iespēju 
apmeklēt dzejnieka astoņdesmito 
gadu piemiņas pasākumu „Ziedo-
nis. Lācis. Sievietes” dzejas muzi-
kālā un skatuviskā transformācijā, 
parādot pasauli emocionāli skaisti 
un filozofiski patiesi. Koncerta 
poētiskais un muzikālais materiāls, 
priekšmetu metaforiskais vēstī-
jums un kopējais noformējums 

radīja krāsainu un ziedošu atmiņu 
mežu. Dzejnieks Imants Ziedonis 
apdzejo Sievieti, izmantojot ele-
gantus krāsas, gaismas un smaržas 
tēlus, kā arī respektē viņas daudz-
veidību, atsedzot Sievietes skaistu-
mu visdažādākajās tā izpausmēs. 
Viņa mīlestības dzeju raksturo 
emocionāls patiesīgums. Savukārt 
komponists Kārlis Lācis, veidojot 
savu pašapzinīgo rokrakstu skaņu 
radīšanā, Ziedoņa Sievietei, pie-
šķīris trauslas un kaislīgas mūzikas 
pieskārienus, cienījamu raksturu 
un sievišķo daili.

Paldies visiem Imanta Ziedo-
ņa daiļrades cienītājiem! 

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas 

bibliotēkas vadītāja
2013. gada 17. maijā

Mūsdienās Latvijas kultūrai-
nava ir ievērojami mainīju-
sies. Nav saglabājušies dau-
dzi dabas, vēstures, mākslas 
un arhitektūras objekti, kā 
arī saimnieciskās un sabied-
riskās būves. Divu pasaules 
karu laikā, padomju un vācu 
okupācijas gados esam zau-
dējuši lielu daļu no kultūras 
mantojuma. 

Ne mazums nozīmīgu objektu ir 
gājis bojā cilvēku saimnieciskās 
darbības rezultātā un ir apdrau-
dēti arī šodien. Fotogrāfija bieži 
ir vienīgais liecinieks, kurā va-
ram aplūkot zudušās vai izmaiņu 
skartās vērtības. 

Kultūras mantojuma sagla-
bāšana fotogrāfijās ir aicinājums 
iesaistīties kultūrvēsturiskā man-
tojuma vākšanā, lai veidotu kopī-
gu elektronisko datubāzi ar LNB 
digitālās bibliotēkas portāla 
“Zudusī Latvija” veidotājiem. 

Ulbrokas bibliotēkas uzmanības 
lokā ir pētniecības projekts “Se-
nās mājvietas Stopiņos”, kas ie-
kļauj latviskās vides raksturvēr-
tības – seno mājvietu un dažādu 
priekšmetu apzināšanu, kultūrai-
navisko ēku fotofiksāciju, kā arī 
vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstu 
pierakstus, sajūtot vidi, kur un 
kāpēc mēs dzīvojam. Latviskās 
pašapziņas un Imanta Ziedoņa 
mīlestības uz dzimto zemi kodē-
ti, arī mēs pētnieku grupa – Vita 
Banga, Renāte Priede, Kristīne 
Cimdiņa, Ieva Nagle, Ieva Mūr-
niece un Daiga Brigmane – esam 
nolēmuši Stopiņu novadā esošās 
senās mājvietas iekļaut kultūras 
mantojumu digitālajā kolekcijā.

Stopiņu novada seno māju 
kultūrvides kopainā – ēkās, kas 
celtas līdz 1940. gadam, – atroda-
mas kopīgas rakstura iezīmes –  
pašatbildība, saimnieciskums, 
lepnums un dzimtas tradīciju 
uzturēšana. Pārmantotais vai ie-

gūtais īpašums nav noteicošais 
lielums, bet gan tas, kam cilvēks 
piešķir nozīmi, kā tiek kopta sa-
vas esības piederība un apziņa.

Aicinām atsaukties māju 
īpašniekus, kuri vēlas atbalstīt 
vai pieteikt mājvietu un senās 
apbūves fotofiksāciju un kul-
tūrvēsturiskā mantojuma ko-
lekcijas veidošanu. 

Informācija un objektu pie-
teikšana Ulbrokas bibliotēkā, 
tālrunis 67910503, e-pasts biblio-
teka@stopini.lv. Kontaktpersona 
Daiga Brigmane.

Paldies viesmīlīgajiem māju 
īpašniekiem par sniegto infor-
māciju un labvēlību materiāla at-
lasē, apstrādē un kolekcijas “Se-
nās mājvietas Stopiņos” izveidē. 

Apzinātas kultūrainaviskās un 
priekšmetiskās liecības – mājās 
“Krīvi”, “Birznieki”, “Lielkājas”, 
“Līdumnieki”, “Rozes”, Ziemeļu 
gatvē 8, “Būmaņi,” “Lazdiņas”, 
“Kalēji’’.

Pētnieku grupas vārdā – 
Daiga Brigmane,

Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēkas vadītāja

Maijs – Ziedoņa mēnesis
Man ir zelta sirds. Vai jūs gribat, lai ar jums dalos?
Un kuru daļu lai jums dod?
To, ko saprot, vai to, ko nesaprot? 

Imants Ziedonis

…es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka 
nav nekas dārgāks par ceļiem šiem…

Imants Ziedonis “Ceļi”, 1991. gads

Senās mājvietas Stopiņos
Piesaki mājvietu un senās apbūves fotofiksāciju 
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Veicot plānveida reidu, kopā 
ar dzīvnieku patversmes „Me-
žavairogi” darbiniekiem, no-
ķerti pieci klaiņojoši kaķi.

Patrulēšanas laikā konstatēta 
persona, pie kuras atradās nele-
gāls alkohols. Persona aizturēta 
un nogādāta Valsts policijas Sa-
laspils iecirknī.

Saņemts izsaukums par per-
sonas neadekvātu uzvedību, at-
rodoties kādā iestādē. Ierodoties 
notikuma vietā, konstatēts, ka 
personas uzvedība ir neadekvāta 
un tai ir acīmredzami psihiski 
traucējumi. Izsaukta neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, persona 
nogādāta ārstniecības iestādē. 

Saņemta informācija no „Lat-
telecom” tīklu vadības centra par 
sakaru kabeļa zādzību. Operatīvi 
reaģējot uz saņemto informāciju, 
ierodoties notikuma vietā, no-
vērsta sakaru kabeļa zādzība.

No kādas personas saņemta 
informācija par velosipēda zādzī-
bu. Operatīvi reaģējot uz saņem-
to informāciju, Stopiņu novada 
pašvaldības policijas darbinieki, 
apsekojot apkārtējo teritoriju, 
atguva velosipēdu un nodeva to 
īpašniekam.

Pašvaldības policisti notvēra 
zagļus, pirms vēl cietušais vērsies 
policijā. Veicot patrulēšanu, Sto-
piņu novada pašvaldības polici-
jas darbinieki pievērsa uzmanību 
aizdomīgām personām – vīrietim 
un sievietei, kas, ieraugot opera-
tīvo transportlīdzekli, metās bēgt 
un mēģināja noslēpties. Policisti 
personas panāca un pie tām kon-
statēja dažādas pārtikas preces, 
ko personas centās noslēpt. No 
personām tika noskaidrots, ka 

preces ir no veikala Ulbrokā. Sa-
zinoties ar veikala darbiniekiem 
tika noskaidrots, ka pirms piec-
padsmit minūtēm bija izdarīta 
zādzība. Personas aizturēja un 
nodeva Valsts policijas Salaspils 
iecirkņa darbiniekiem. 

Veicot patrulēšanu, Stopi-
ņu novada pašvaldības policijas 
darbinieki Ulbrokas ciema mežā 
konstatēja divus pamestus velosi-
pēdus. Abi pārvietošanas līdzekļi 
tika nogādāti Valsts policijas Sa-
laspils iecirknī.

No veikala Ulbrokā saņemts 
izsaukums par divu iereibušu vī-
riešu konfliktu. Policisti ieradās 
notikuma vietā, konfliktējošās 
personas aizturēja un nogādāja 
Stopiņu novada pašvaldības poli-
cijā, kur vīrieši saukti pie admi-
nistratīvās atbildības.

Apsekota Stopiņu novada te-
ritorija ar mērķi noskaidrot, kā 
tiek ievērotas Latvijas valsts ka-
roga likuma prasības. Par kon-
statētajiem pārkāpumiem sākta 
administratīvo pārkāpumu liet-
vedība.

Pašvaldības policijas darbi-
nieki novērš zādzības. Veicot 
patrulēšanu pēc pulksten 24.00, 
Stopiņu novada pašvaldības poli-
cijas darbinieki ievēroja aizdomī-
gu vīrieti, kas, ieraugot operatīvo 
transportlīdzekli, paātrināja gai-
tu, centās paslēpt seju un neskatī-
ties policistu virzienā. Pārbaudot 
personu, noskaidrojās, ka vīrietis 
ir vairākkārt tiesāts par zādzībām 
un viņa „specialitāte” ir mazdār-
ziņi un māju pagrabtelpas.

Mēneša laika Stopiņu novada 
pašvaldības policijas darbinieki 
vairākkārt fiksējuši administra-
tīvos pārkāpumus, kas saistīti ar 

dzīvnieku (suņu) turēšanas no-
teikumu neievērošanu. Visrak-
sturīgākie dzīvnieku turēšanas 
noteikumu pārkāpumi ir suņa 
atrašanās ārpus norobežotas teri-
torijas bez pavadas un saimnieka 
uzraudzības. Par konstatētiem 
administratīviem pārkāpumiem 
suņu īpašnieki tika saukti pie ad-
ministratīvās atbildības.

Pastiprināti pārbaudot, kā 
tiek ievēroti smēķēšanas ierobe-
žojumi koplietošanas telpās un 
pie Stopiņu novada skolām, pie 
administratīvās atbildības sauk-
tas vairākas personas.

Saņemta informācija no neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 
darbiniekiem, ka Ulbrokā kādai 
agresīvi noskaņotai personai ne-
pieciešams sniegt medicīnisko 
palīdzību, bet persona mediķiem 
to neļauj un nepieciešama poli-
cijas darbinieku palīdzība. Neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 
darbiniekiem sniegts atbalsts 
personas nogādāšanā līdz Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas stacionāram “Gaiļezers”.

Saņemta informācija, ka Ul-
brokā kāds iekļuvis dzīvoklī pa 
logu, izsitot stiklu. Notikuma vie-
tā noskaidrots, ka dzīvokļa īpaš-
nieks nav varējis atvērt mājokļa 
durvis, tāpēc izsitis stiklu un dzī-
voklī iekļuvis pa logu. Viņa rīcībā 
pārkāpumi netika konstatēti.

Saņemta informācija, ka 
Upeslejās pie upes izcēlies uguns-
grēks. Notikuma vietā konstatēts, 
ka deg pērnā zāle. Ierodoties 
ugunsdzēsējiem, ugunsgrēks tika 
lokalizēts.

Informācija sagatavota pēc 
Stopiņu novada pašvaldības 

policijas materiāliem

Ziņo Stopiņu novada pašvaldības policija, tālrunis 67910901•

Maijā fiksēto notikumu apskats

Uzmanību, meklē velosipēdu īpašniekus!
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes (VP RRP) Salaspils iecirkņa darbinieki noskaidro attēlos 

redzamo velosipēdu īpašniekus. Ir pamatotas aizdomas, ka velosipēdi varētu būt iegūti nelikumīgā 
ceļā Stopiņu novadā, Ulbrokas apkārtnē. 

Sakarā ar to policija aicina rūpīgi aplūkot attēlos redzamos velosipēdus un gadījumā, ja atpazīs-
tat tos kā savu vai kādas citas personas īpašumu, lūdz zvanīt pa telefonu 67895200 (visu diennakti) 
vai ierasties VP RRP Salaspils iecirknī Salaspilī, Skolas ielā 7a, pie Kārtības policijas nodaļas vecākā 
inspektora Aigara Staņķa (tālruņi 67895228 un 67895200).

• Noraidīt projekta ieceri “Smal-
cināšanas tehnikas izmantošana 
īpašumā “Lieldimdas” Rumbulā 
Stopiņu novadā”.
• Nepiekrist Sauriešu karjera 
krasta norobežojuma izvietoša-
nai.
• Pieņemt zināšanai AS LET ie-
sniegumu par projektu “Igauni-
jas-Latvijas trešais elektropārva-
des starpsavienojums”.
• Atteikt projekta par īpašuma 
Pludmales ielā 6 teritorijas labie-
kārtošanu izstrādi.
• Neiebilst Sauriešu karjera līni-
jas nostiprināšanai, saskaņojot ar 
pašvaldību.
• Atjaunot zemes nomas līgumu 
trim personām.
• Slēgt zemes nomas līgumus par 
zemi mazdārziņam ar astoņām 
personām.
• Pieņemt zināšanai Salaspils 
novada domes informāciju “Par 
Salaspils novada teritorijas plā-
nojuma pilnveidotās redakcijas 
nodošanu publiskajai apsprieša-
nai un atzinumu saņemšanai”.
• Piešķirt trim personām dzīvoja-
mo telpu [adrese].
• Piešķirt papildu vienreizējo 
materiālo pabalstu stihisku ne-
laimju gadījumā Ls 100,00 (viens 
simts latu nulle santīmu) katrai 
[adrese] Stopiņu novadā deklarē-
tajai personai.
• Uzdot Stopiņu novada domes 
būvvaldei veikt veikala-kafejnī-
cas Sauriešos apsekošanu.
• Neiebilst āra terases izvietoša-
nai pie veikala-kafejnīcas Saurie-
šos, saskaņojot projekta risināju-
mus būvvaldē.
• Organizēt labiekārtošanas dar-
bus Stopiņu novada administra-
tīvās teritorijas ciematos.
• Pēc saistošo noteikumu grozī-
jumu spēkā stāšanās, piešķirt PA 
“Saimnieks” kā “Upesleju 7” dzī-
vojamās mājas Upeslejās Stopiņu 
novadā pilnvarotajai personai 
līdzfinansējumu energoefektivi-
tātes pasākumiem dzīvojamajā 
mājā “Upeslejas 7” Upeslejās Sto-
piņu novadā ar šādu nosacījumu: 
finansējumu piešķirt vienkāršo-
tās renovācijas tehniskās doku-
mentācijas izstrādāšanai – līdz 
90% no vienkāršotās renovācijas 
tehniskās dokumentācijas izstrā-
dāšanas izmaksām, bet ne vairāk 
kā Ls 2000,00 (divi tūkstoši latu 
nulle santīmu) apmērā.
• Apstiprināt nolikumu “Par Sto-
piņu novada pašvaldības darbī-
bu jauniešu apmaiņas projektos 
Eiropas Savienības programmas 
“Jaunatne darbībā” ietvaros”.
• Izteikt pateicību Stopiņu no-

vada pašvaldības Gaismas inter-
nātpamatskolas direktorei Vitai 
Felsbergai, Gaismas internātpa-
matskolas svinīgā pasākuma lai-
kā pasniedzot LR Izglītības un 
zinātnes ministrijas Pateicības 
rakstu.
• Uzdot sabiedrisko attiecību 
speciālistei I. Skrastiņai līdz 15. 
jūnijam veikt Sauriešu iedzīvotā-
ju aptauju par Sauriešu kristiešu 
draudzes “Dieva valstība” īste-
noto pasākumu organizāciju un 
norisi. Aptaujas norises vieta – 
dienas centrs “Saurieši”.
• Uzdot sabiedrisko attiecību 
speciālistei I. Skrastiņai izveidot 
reģistru par Valsts izglītības sa-
tura centrā reģistrētajām bērnu 
un jauniešu vasaras nometnēm, 
kas paredzētas Stopiņu novada 
administratīvajā teritorijā.
• Pamatojoties uz iedzīvotāju 
rakstiskajiem iesniegumiem un 
to, ka lielgabarīta transportlī-
dzekļu kustība un stāvēšana Get-
liņu ielā traucē vietējo iedzīvotā-
ju pārvietošanos pa minēto ielu, 
Stopiņu novada dome nolēma:
1) Uzdot PA “Saimnieks” direk-
toram J. Koponānam izvietot aiz-
lieguma zīmes Nr. 326 (apstāties 
aizliegts) uz Getliņu ielas šādās 
vietās:
a) aiz krustojuma ar Granīta ielu 
tās abās pusēs ar papildzīmi Nr. 
803 (darbības zona 50 m);
b) aiz krustojuma ar Stūraiņu 
ielu tās kreisajā pusē virzienā no 
Granīta ielas;
c) krustojuma ar piebraucamo 
ceļu uz īpašumu “Getliņu iela 15” 
abās pusēs (virzienā no Granīta 
ielas un virzienā uz Granīta ielu);
d) krustojuma ar ceļu uz īpa-
šumu “Karjeru ceļš” abās pusēs 
(virzienā no Granīta ielas un vir-
zienā uz Granīta ielu);
e) krustojuma ar Jurku-Zemturu 
ceļu abās pusēs (virzienā no Granī-
ta ielas un virzienā uz Granīta ielu);
f) krustojuma ar Veldres ielu 
abās pusēs (virzienā uz Granīta 
ielu un virzienā no Granīta ielas);
g) krustojuma ar Gaitiņu ielu 
abās pusēs (virzienā uz Granīta 
ielu un virzienā no Granīta ielas).
• Veikt izmaiņas saistošo no-
teikumu Nr. 1/13 “Par Stopiņu 
novada budžetu 2013. gadam” 
pielikumā Nr. 1 “Pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 2013. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošo no-
teikumu Nr. 1/13 “Par Stopiņu 
novada budžetu 2013. gadam” 
pielikumā Nr. 2 “Pamatbudžeta 
izdevumu plāns 2013. gadam”.

15. maija un 29. maija domes sēžu 
lēmumi (protokoli Nr. 102 un 103)

Turpinājums 7. lpp.



Nr. 9, 2013. gada 7. maijā. Izskatīti 58 personu iesniegumi. Piešķirta so-
ciālā palīdzība Ls 2144,74 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit četri lati 
septiņdesmit četri santīmi).
Nr. 10, 2013. gada 21. maijā. Izskatīti 65 personu iesniegumi. Piešķirta 
sociālā palīdzība Ls 2362,53 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit divi lati 
piecdesmit trīs santīmi).
Ar protokolu pilnu tekstu var iepazīties Stopiņu novada tīmekļa vietnē 
www.stopini.lv, sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Sociālais dienests”.
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Stopiņu novada dome rīko šādu 
neapdzīvojamo telpu nomas 
tiesību izsoli:

• neapdzīvojamo telpu 
“Upeslejās 9” Stopiņu novadā, 
Upeslejās, “Upeslejās 9”, ar ka-
dastra Nr. 80960050457002, daļai 
166,1 m² platībā;

• neapdzīvojamo telpu 
“Upeslejās 9” Stopiņu novadā, 
Upeslejās, “Upeslejās 9”, ar ka-
dastra Nr. 80960050457002, daļai 
34,5 m² platībā;

• neapdzīvojamo telpu 
Stopiņu novadā, Upeslejās, 
“Upeslejās 9”, ar kadastra Nr. 
80960050457001, daļai 34,9 m² 
platībā.

Izsole notiks 2013. gada 20. 
jūnijā plkst. 17.00 Stopiņu nova-
da domē Institūta ielā 1a Ulbrokā 
Stopiņu novadā, otrajā stāvā, 1. 
kabinetā.

Pieteikums reģistrācijai ie-
sniedzams līdz 2013. gada 19. jū-
nija, plkst. 17.00 Stopiņu novada 
telpās, otrajā stāvā, 4. kabinetā 
Institūta ielā 1a Ulbrokā Stopiņu 
novadā.

Izsoles sākumcena objektam 
“Neapdzīvojamo telpu “Upesle-
jās 9” daļa 166,1 m² platībā” no-
teikta Ls 1,75 (un PVN mēnesī). 
Maksāšanas līdzekļi 100% latu.

Izsoles sākumcena objektam 
“Neapdzīvojamo telpu “Upesle-
jās 9” daļa 34,9 m² platībā” no-
teikta Ls 0,85 (un PVN mēnesī). 
Maksāšanas līdzekļi 100% latu. 

Izsoles sākumcena objektam 
“Neapdzīvojamo telpu “Upesle-
jās 9” daļa 34,5 m² platībā” no-
teikta Ls 0,85 (un PVN mēnesī). 
Maksāšanas līdzekļi 100% latu. 

Nomas līguma termiņš pieci 
gadi.

Reģistrācijas nauda – Ls 10,00 

(desmit lati) katram objektam, 
kas jāieskaita Stopiņu novada do-
mes, reģ. Nr. 90000067986, kontā 
LV79UNLA0033300130908 A/S 
“SEB banka” Salaspils filiālē ar 
norādi “Reģistrācijas nauda izso-
les objektam “Upeslejās 9” 166,1 
m² plat.” un/vai ““Upeslejās 9” 
34,9 m² plat.”, un/vai ““Upeslejās 
9” 34,5 m² plat.”. 

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Stopiņu novada domes 
mājaslapā www.stopini.lv vai Sto-
piņu novada domē Institūta ielā 
1a Ulbrokā Stopiņu novadā, 4. 
kabinetā, darba laiks pirmdienās 
plkst. 11.00-13.00 un 14.00-19.00, 
otrdienās un trešdienās plkst. 
9.00-13.00 un 14.00-17.00, ceturt-
dienās plkst. 9.00-13.00 un 14.00-
18.00, piektdienās plkst. 9.00-
13.00 un 14.00-16.00. Iepazīties ar 
izsoles objektu var, zvanot Mārim 
Līcītim pa tālr. 29294915.

Stopiņu novada pašvaldība ai-
cina līdz 18. jūnijam bērnus un 
jauniešus, kas ir deklarēti Sto-
piņu novadā, vecumā no 13 līdz 
18 gadiem pieteikties darbam 
vasarā.

Šovasar bērniem un jauniešiem 
ir iespēja strādāt pašvaldības or-
ganizētos labiekārtošanas darbos 
Stopiņu novada administratīvās 
teritorijas ciemos.

Darbam vasarā var pieteikt 
bērnus un jauniešus:
• vecumā no 13 (pilniem) līdz 18 
gadiem;  
• ja bērns vai jaunietis mācās vis-
pārizglītojošās mācību iestādēs 
dienas nodaļā; 
• ja dzīvesvieta ir deklarēta Stopi-
ņu novadā.

Aicinām izmantot šo iespē-
ju un līdz 18. jūnijam iesniegt 
dokumentus sekretārei Stopiņu 

novada domē Institūta ielā 1a 
Ulbrokā.

Piesakoties darbā, obligāti 
jāiesniedz:
• personu apliecinošs doku-
ments;
• vecāku rakstisks iesniegums – 
piekrišana;
• nodokļu grāmatiņa;
• medicīniskā izziņa;
• izziņa no skolas, ja bērns vai 
jaunietis nemācās Stopiņu nova-
da pašvaldības vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs.

Darba pienākumos ietilps 
labiekārtošanas darbi, tai skaitā 
zālienu apmaļu attīrīšana no smil-
tīm, krūmu attīrīšana no smiltīm, 
atvašu nogriešana ar dārza griez-
nēm, dārza (gājēju) celiņu slaucī-
šana, solu vietu attīrīšana no smil-
tīm, nejaušu atkritumu savākšana 
zālienos, pievestas augsnes izlīdzi-
nāšana, zāliena ravēšana, slaucīša-

na, nopļautās zāles sagrābšana, 
ūdenstilpju krastu sakopšana, 
dārza (gājēju) celiņu apmaļu izlī-
dzināšana, ravēšana, puķu dobju, 
koku un krūmu apdobju ravēša-
na, izlīdzināšana, augu laistīša-
na, augsnes uzrakšana, laukumu 
virsmu nolīdzināšana, neiesaiņo-
tas kravas pārvietošana ar maza 
tilpuma palīgierīcēm, dažādu 
kravu iekraušana autotransport-
līdzekļos un izkraušana no tiem, 
solu virsmu tīrīšana, krāsošana, 
malkas pārvietošana, kraušana, 
pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju apsaimniekojamās te-
ritorijas sakārtošana, laukumu un 
skvēru, parku sakopšana, kantoru 
un citu līdzīgu telpu uzkopšana. 

Samaksa par vienu darba 
stundu ir Ls 1,50. Bērniem un 
jauniešiem dienā atļauts strādāt 
četras stundas. 

Stopiņu novada pašvaldība

Sākot ar 2013. gada jūniju, Stopiņu 
novada sociālā dienesta darbinieks 
pieņems apmeklētājus:

• dienas centrā “Saurieši” di-
vas reizes mēnesī – mēneša otra-
jā un ceturtajā pirmdienā plkst. 
12.00-17.00;

• dienas centrā “Upeslejas” 
divas reizes mēnesī – mēneša pir-
majā un trešajā pirmdienā plkst. 
12.00-17.00;

• Rumbulā, Gaismas internāt-
pamatskolā vienu reizi mēnesī – 
mēneša pirmajā pirmdienā plkst. 
15.45-16.45.

No 2013. gada 3. jūnija atsāku- 
sies ES pārtikas paku izdale Sto-
piņu novadā. Sociālais dienests, 
sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krus-
tu ir organizējis pārtikas paku izda-
les vietas: Stopiņu novada sociālajā 
dienestā Ulbrokā, Institūta ielā 1a, 
pirmdienās plkst.11.00-19.00, ce-
turtdienās plkst. 9.00-18.00, pār-
traukums plkst. 13.00-14.00;

dienas centrā “Upeslejas” 
“Upeslejās 9”, otrajā stāvā, mēne-
ša pirmajā un trešajā  pirmdienā 
plkst.12.00-17.00.

Iespējas saņemt pārtikas pro-
duktus ir:

1.1.  ģimenēm vai atsevišķi dzī-
vojošām personām, kuras ir atzītas 
par trūcīgām saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzī-
šanu par trūcīgu (Ministru kabineta 
2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 
299 “Noteikumi par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu”);

1.2.  ģimenēm vai atsevišķi dzī-
vojošām personām, kas atzītas par 
maznodrošinātām saskaņā ar paš-
valdību saistošajiem noteikumiem 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo-
šas personas atzīšanu par mazno-
drošinātu; 

ģimenēm vai atsevišķi dzīvo-
jošām personām, kas atzītas par 
tiesīgām saņemt Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likumā 
noteikto vienreizējo pašvaldības 
pabalstu ārkārtas situācijā, ja to 
apliecina attiecīgās pašvaldības so-
ciālais dienests.

Labdarības organizācija (katra 
izdales vieta) nodrošina tai piegā-
dāto pārtikas produktu komplektu, 
kas iepakots kā viena vienība un 
sastāv notabulā redzamajiem pro-
duktiem

Programmas ietvaros vienai 
personai 2013. gadā paredzēti ne 
vairāk kā septiņi pārtikas produk-
tu komplekti.

Produktu komplektu piegādes 
termiņš Stopiņu novadā noteikts 
no 2013. gada 29. maija līdz 2013. 
gada 31. decembrim.

Pārtikas 
produkts

Viena iepako-
juma svars

Pārtikas 
produkta ražotājs

Pilnpiena pulveris 0,4 kg AS “Rīgas piena kombināts”

Makaroni 1,0 kg AS “Dobeles dzirnavnieks”
Tvaicēti rīsi 0,4 kg AS “Dobeles dzirnavnieks”
Griķi 0,4 kg AS “Dobeles dzirnavnieks”
Manna 0,5 kg AS “Dobeles dzirnavnieks”
Kviešu milti a/l 0,5 kg AS “Dobeles dzirnavnieks”
Sautēta cūkgaļa 0,25 kg SIA “ARDEKS”

Izsole•

Darbs jauniešiem un bērniem Sociālā dienesta informācija•

• Veikt izmaiņas saistošo notei-
kumu Nr. 1/13 “Par Stopiņu no-
vada budžetu 2013. gadam” pie-
likumā Nr. 3 “Speciālā budžeta 
ieņēmumu un izdevumu plāns 
2013. gadam”.
• Apstiprināt šādu Upesleju inter-
nātpamatskolas-rehabilitācijas cen-
trā sniegto pakalpojumu maksu:
- pērļu vanna ķermenim – Ls 
3,00 (trīs lati nulle santīmu);
- pērļu vanna kājām – Ls 1,00 
(viens lats nulle santīmu);
- nūjošana grupā – Ls 2,00 (divi 

lati nulle santīmu);
- audio-logopēda nodarbība – Ls 
4,00 (četri lati nulle santīmu);
- sālsistabas procedūra (cenā ie-
kļauti vienreizējie halāti, bahilas 
un cepure):
        vairāk nekā vienam apmek-
lētājam – Ls 2,00 (divi lati nulle 
santīmu);
        individuālais apmeklējums – 
Ls 6,00 (seši lati nulle santīmu);
- skābekļa kokteilis – Ls 1,00 
(viens lats nulle santīmu).
• Uzdot Stopiņu novada domes 
Juridiskajai daļai izstrādāt sais-
tošo noteikumu projektu par 

pabalstu piešķiršanu Stopiņu no-
vadā stihisku nelaimju gadījumā.
• Apstiprināt Stopiņu novada 
pašvaldības 2012. gada publisko 
pārskatu.
• Apstiprināt iesniegtos projek-
tus, piešķirot līdzfinansējumu.
• 1. Slēgt līgumu saskaņā ar Sto-
piņu novada pašvaldības aģentū-
ras “Saimnieks” rīkotā iepirkuma 
“Elektroenerģijas iegāde”, ID Nr. 
PAS 2013/01, rezultātiem atbil-
stoši iepirkuma nosacījumiem, 
Elektroenerģijas tirdzniecības un 
balansēšanas pakalpojumu līgu-
mu ar AS “Latvenergo”, reģ. Nr. 

40003032949, Pulkveža Brieža 
iela 12, Rīga, šādā kārtībā.
1.1.  Līgumu par objektu “Ulbro-
kas vidusskola” (tehniskās spe-
cifikācijas 116. p.) slēgt Stopiņu 
novada domei.
1.2.  Līgumu par objektu “Gais-
mas internātpamatskola” (teh-
niskās specifikācijas 117. p. 
“Gaismas speciālā internātpa-
matskola”) pilnvarot slēgt Stopi-
ņu novada pašvaldības iestādes 
“Gaismas internātpamatskola” 
direktori Vitu Felsbergu.
1.3. Līgumu par objektu 
“Upesleju internātpamatsko-

la-rehabilitācijas centrs” (teh-
niskās specifikācijas 118. p.) 
pilnvarot slēgt Stopiņu novada 
pašvaldības iestādes “Upesleju 
internātpamatskola-rehabili-
tācijas centrs” direktori Irēnu 
Frankoviču.
Līgumu par objektiem (iepir-
kuma nolikuma tehniskās spe-
cifikācijas 1-115. p.) pilnvarot 
slēgt Stopiņu novada domes PA 
“Saimnieks”.
Domes sēžu protokoli pilnā 
redakcijā pieejami Stopiņu 
novada domes mājaslapā 
www.stopini.lv.

15. maija un 29. maija domes sēžu lēmumi (protokoli Nr. 102 un 103)
Sākums 6. lpp.

Sociālā dienesta sēžu protokoli
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15. maijā Stopiņu novada bāriņ-
tiesa uz kopīgu tikšanos aicinā-
ja novada aizbildņus, audžuģi-
menes un aizgādņus. Šajā dienā 
pasaulē tiek atzīmēta Starptau-
tiskā ģimenes diena.

Lai izglītotu, informētu un atbals-
tītu gan jau esošās audžuģimenes, 
gan tos, kuri vēl tikai gatavojas savā 
ģimenē uzņemt bērnu, kura biolo-
ģiskie vecāki paši nespēj parūpēties 
par savu atvasi, bāriņtiesa rīkoja 
ikgadējo tikšanos, uz kuru bija ie-
radušās audžuģimenes no dažādām 
Latvijas vietām – Jaunpiebalgas, Zo-
sēnu pagasta, Jaunpils un citām –,  
kur dzīvo Stopiņu novada bērni.

Pasākumu vadīja aktrise Katrī-
ne Pasternaka, kas ar savu pieredzi 
papildināja katra runātāja teikto. 
Latvijas Universitātes Juridiskās fa-
kultātes doktorante Anastasija Mi-
hailova klātesošajiem pastāstīja par 
aktualitātēm bērnu starptautiska-
jās tiesībās un sniedza praktiskus 
ieteikumus – ko darīt, ja vecāki vai 
bērni vēlas ceļot vai pārcelties uz 
dzīvi vai mācībām ārpus Latvijas. 

“Zvannieku” māju audžuģime-
nes vecāku Jura Cālīša un Sandras 
Dzenītes-Cālītes, kuru ģimenē aug 
18 audžubērni, stāstītais vienaldzī-
gu neatstāja nevienu. Kā teica Juris 
Cālītis, “galvenais dzīvē ir draudzī-

ba un draudzības veidošana, un 
īsts draugs otram ļauj būt tādam, 
kāds viņš ir”. Tieši šādu vēlējumu 
viņš izteica katram klātesošajam –  
veidot draudzības, jo mūsdienu 
tehnoloģijas cilvēkiem aizņem ļoti 
daudz laika, un bieži vien drau-
giem atsakām tikšanās.

Kontrtenors Sergejs Jēgers 
bija atradis laiku būt kopā ar au-
džuģimenēm, paldies viņam par 
to, īpaši zinot viņa aizņemtību, 
koncertējot visā pasaulē.

Sergeja izjustais dziedājums 
aizkustināja klātesošos. Pēc priekš-
nesuma S. Jēgers atklāja savu nebūt 
ne vieglo dzīves gājumu. Bērnībā 
agri zaudējis vecākus, un Serge-
ju kopā ar māsām uzaudzinājusi 
vecmāmiņa. Vēlāk dziedātājs 10 
gadus strādājis bērnunamā, kur 
bijis skolotājs bērniem ar visdažā-
dākajām atkarībām un darbojies 
dienas aprūpes centrā, kur palī-
dzējis bērniem ar garīgās attīstības 
traucējumiem. Dziedātājs aicināja 
ģimenes un bērnus būt stipriem 
un uzsvēra, ka dzīves grūtības nav 
bijušas šķērslis iegūt labu izglītību 
tepat Latvijā un ārzemēs un dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi. 

Paldies Stopiņu novada bāriņ-
tiesai par vērtīgo pēcpusdienu!

I. Skrastiņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Juris Cālītis: “Galvenais 
dzīvē ir draudzība”

Ģimene ir mūsu vislielākā vēr-
tība, kas katram mums iemāca 
spert pirmos atbildīgos soļus 
turpmākajā dzīvē. Atzīmējot šo 
dienu, Stopiņu novada ģimeņu 
biedrība “Māra” aicināja katru 
novada ģimeni būt kopā atrak-
tīvā pēcpusdienā Sauriešu cie-
matā, izbaudot šo dienu jautrā 
un saulainā gaisotnē. 

Protams, vislielākais prieks ve-
cākiem ir redzēt savus bērnus 
laimīgus un smaidīgus, tāpēc pa-

sākuma programma bija veltīta 
tam, lai iepriecinātu bērnus – lie-
lais piepūšamais “Klauns” visus 
lēkāt gribētājus nespēja uzņemt 
vienlaicīgi, taču tas nemazināja 
bērnu jautrību. Ar interesi gan 
bērni, gan pieaugušie vēroja SIA 
“Pārsteigumu karuselis” zvēriņu 
locīšanu no baloniem, lai izvēlē-
tos un iegūtu sev pārsteiguma dā-
vaniņu no šā jaukā pasākuma. No 
baloniem tika meistaroti papagai-
ļi, lauviņas, sunīši, zaķi, puķes un 
zobeni. Mazie puikas ar zobeniem 

izspēlēja kādu bruņinieku cienīgu 
spēli, bet meitenes priecājās par 
jaukajiem zvēriņiem. Ģimeņu 
biedrības “Māra” atraktīvais pie-
dāvājums šajā pēcpusdienā bija 
lielie ziepju burbuļi. Lai gan tie ti-
kai uz īsu brīdi, vēja piepūsti, spēj 
mūs priecēt, taču redzētais mirk-
lis paliek atmiņā ilgu laiku, vēl jo 
vairāk, ja šis mirklis ir piedzīvots 
kopā ar ģimeni. 

Paldies dienas centra “Saurieši” 
vadītājai par atbalstu pēcpusdienas 
organizēšanā bērniem, kas kopā ar 

atraktīvo spāni Ali vakara ieskaņā 
dziedāja dziesmas spāņu valodā, 
kā arī liels paldies mūsu ģimeņu 
biedrības “Māra” atbalstītājiem 
Stopiņu novada domei.

Stopiņu novada ģimeņu 
biedrība “Māra” rudenī svinēs 
pastāvēšanas 20 gadu jubileju. 
Šajā laikā biedrības dibinātājiem 
bērni ir izauguši, notikusi paau-
džu maiņa, un pašlaik biedrībā 
darbojas tās dibinātāju bērni – 
nu jau ar savām ģimenēm, taču 
biedrības radošajā procesā jopro-

jām aicinām iesaistīties arī citas 
ģimenes ar bērniem, īpaši uzru-
nājam daudzbērnu ģimenes, lai 
kopīgiem spēkiem mēs varētu ar 
dažādām aktivitātēm, radošiem 
procesiem iepriecināt daudzas 
ģimenes mūsu novadā.

15. maija svētku pēcpusdie-
nas foto iespējams apskatīt inter-
netvietnē www.stopini.lv, sadaļā 
“Galerijas”.

Anda Višķere, 
Stopiņu novada ģimeņu 
biedrības “Māra” vadītāja

Šķiet, ka šogad uz Muzeju nakts 
zaļās krāsas tēmu ar entuzias-
mu atsaucās pati Māte Daba – 
18. maija pēcpusdienā Stopiņu 
novadam pāri brāzās pamatīgs 
negaiss ar stipru vēju un krusas 
graudiem jauno kartupeļu lie-
lumā – zemi pārklāja notriekto 
zaru un lapu koši zaļais paklājs. 
Ziemai vasarā spītēja vien atli-
kušie zāles stiebri, spraucoties 
cauri sabirušo krusas graudu 
pauguriem.

Novada simbols pats 
personiski ciemos
Pēc negaisa Ulbrokā valdīja bieza 
migla, brīžiem redzēt varēja tikai 
izstieptas rokas attālumā, bet za-
ļais paklājs rādīja ceļu uz Ulbro-
kas kultūras namu, kur viesojās 

Latvijas Gada dzīvnieks 2013, 
mūsu pašu purva bruņurupucis, 
kopā ar savu aizokeāna ciltsbrāli 
sarkanausu bruņurupuci – cie-
miņi no Latgales zoodārza. 

Abi rupucīši piesaistīja visu 
apmeklētāju interesi – katrs tos 
varēja paturēt rokās, kārtīgi ap-
skatīt un pārliecināties, ka tei-
ciens “lēns kā bruņurupucis” 
neatbilst realitātei – tikko nolikts 
uz grīdas, bruņurupucis skrēja 
ļoti ātri. Bez rupuču improvizēto 
“skriešanās sacīkšu” demonstrē-
šanas Latgales zoodārza pārstāvis 
A. Rimicāns visiem interesen-
tiem rādīja filmiņu par bruņu-
rupuču dzīves ciklu, dzīves aps-
tākļiem un paradumiem, dalījās 
savā un kolēģu pieredzē bruņu-
rupuču pētniecībā.

Rupuču parāde
Vienlaikus varēja apskatīt arī ci-
tādus bruņurupučus, kas tapuši 
Stopiņos – pagājušajā gadā mūsu 
novada iedzīvotāju darinātajā 
novada jostā ieaustos bruņuru-
pučus, kopskaitā 34, un Ulbrokas 
mūzikas un mākslas skolas sko-
lēnu darinātos keramikas bruņu-
rupučus. 

“Vēlēšanas” Stopiņos 
notikušas
Tā kā svētkiem jāsāk gatavoties 
nākamajā dienā pēc svētkiem, 
pirms pamāt Zaļajai naktij, vie-
siem bija jāveic uzdevums – jā-
piedalās simboliskās “vēlēšanās”, 
uz maģiskā sarkanā papīra uz-
rakstot vēlēšanos un iemetot tās 
īpašajā “vēlēšanos” urnā. 

Dažas izteiktās vēlēšanās: 
“krokadīli” un “dinazauri īstie”, 
sarkani ziloņi, havajiešu ballīte ap 
ugunskuru basām kājām un sar-
kano tomātu kaujas. Nekad nevar 
zināt, vai ne – šogad bira ķekarto-
mātu lieluma krusa; kas zin’, nā-
kamgad tie būs tomāti? Jo Muzeju 
nakts ir Pārsteigumu nakts.

Uz satikšanos!
Pārsteigumu pilnā, īpaši zaļā Mu-
zeju nakts Ulbrokā noslēdzās vēlā 
nakts stundā, kad prom devās pē-
dējie apmeklētāji. Paldies visiem 
Stopiņu novada iedzīvotājiem 
un viesiem, kuri izmantoja dabas 
dāvāto zaļo ceļu un izbaudīja sir-
reālo Muzeju nakts gaisotni. Uz 
tikšanos Sarkanajā Muzeju naktī, 
kad piepildīsies kāda vēlēšanās!

I. Skrastiņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste, un

R. Priede, Stopiņu novada 
vēstures muzeja krājuma glabātāja

Pārsteigumu pilnā, īpaši zaļā 
Muzeju nakts Ulbrokā

15. maijs – Ģimenes dienas svētki Sauriešos!
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“(..) Līdz tālumam ziedēja 
dzelteni lauki un pļavas — 
dzeltenie vizbuļi, prīmulas un 
visvairāk cūkpieņu, visi kalni 
dzelteni mirdzoši. Un, tagad 
ja paskatījās saulē, tad tā iz-
skatījās pati kā nupat te kalna 
galā gulējusi un cūkpienēs 
dzeltena novārtījusies. Pļava 
tā mirdzēja, ka es nenocie-
tos un ievēlos kalnmalā puķu 
dzeltenumā. Un noputēju un 
aplipu, un apbiru putekšņiem 
dzeltens. Pienāca dzeltena 
govs, domāja, ka es esmu 
dzeltenā cūkpiene, un mani 
apēda. (..)” Imants Ziedonis, 
“Dzeltenā pasaka”.

17. maijā PII “Pienenīte” uzņēma 
Stopiņu novada vēstures muze-
ja aicinātos I. Ziedoņa daiļrades 
cienītājus. Šeit tikāmies, jo tie-
ši “Pienenītē” atrodas unikāls 
mākslas objekts – sarīkojumu 

zāles siena, kas veltīta māksli-
nieka “Krāsainajām pasakām”, 
kas atveidotas daudzkrāsainā ke-
ramikā. Pie šīs sienas izaugušas 
vairākas “Pienenītes” paaudzes. 
Keramikā atveidotie pasaku tēli –  
baltā līdaka un tinte, brūnās jeb 
gatavās baravikas (atcerieties – 
sākumā tās ir baltas, tad, nevie-
na nemanīts atnāk mazs vīriņš, 
pasaka: “Brūns! Gatavs!” – un to 
cepurītes kļūst brūnas), zilās ru-
dzupuķes – bērnībā rosinājušas 
arī tagadējās PII darbinieces.

Pasākumā tikās šīs sienas 
autore keramiķe Kornēlija Ozo-
liņa, sienas dekora iniciatore PII 
“Pienenīte” pirmā vadītāja Māra 
Priede, un mūsu novada Goda 
pilsone Biruta Zvaigznīte. 

Siena tapa 20. gadsimta sep-
tiņdesmitajos gados, kad torei-
zējai bērnudārza vadītājai Mārai 
Priedei radās ideja – bērnudārza 
zālē vajag kaut ko skaistu. Tajā 

laikā klajā nāca I. Ziedoņa “Krā-
sainās pasakas”, kas patika dau-
dziem, un kopā ar māksliniekiem 
tad arī tika pieņemts lēmums –  
uz sienas būs “Krāsainās pasa-
kas”. Keramiķe Kornēlija Ozoliņa 
atcerējās: “Krāsainās pasakas” 
bija interesanti uzrakstītas – zils 
zirgs, bruņurupucis sarkanā krā-
sā – tas ir tā, kā mēs katrs zīmē-
jam, ja rokās ir zils zīmulītis, zī-
mējam zilu zirgu. Šoreiz jāuztaisa 
bija tā, lai visiem ir interesanti un 
beigās labi iznāk. Kāda glazūra 
tajā laikā bija nopērkama, tādu 
pasaku arī izvēlējāmies – zilā, 
pasaka, baltā pasaka, brūnā pa-
saka... Gāja diezgan grūti, katrs 
lodziņš ir uzrullēts ar piparkū-
ku mīklas rullīti, jo viss, kas ir 
virtuvē, der arī keramikā. Katrs 
priekšmets ir diezgan smags, 
veidots no ugunsdrošā ķieģeļa 
materiāla, un grūtāk bija dabūt 
to visu pie sienas, bet šeit bija 

kārtīgs meistars, kas to paveica. 
Darbs tapa Ķīpsalas keramikas 
darbnīcā, kas darbojas joprojām. 
Uz šo darbnīcu nāca arī Imants 
Ziedonis, sēdēja pagalmā un reiz 
uzrakstīja dzejoli “Ķīpsalas kera-
miķiem”, kas ir veltījums mums.” 
Dažas rindas no šā dzejoļa:

“– Ko tur Antiņš tai kalnā?
– Jāj pēc Saulcerītes.

– Kas tad viņam ir teicis,
Ka vispār tāda ir?

Tikai – jāieliek krūzē nauda
un jāierok slepus zemē.

Tālāko visu izdarīs
maldugunis.”

Kornēlija Ozoliņa un Māra 
Priede atcerējās daudzās dienas 
un naktis, kas pavadītas “Piene-
nītē”, kamēr tapusi šī skaistā sie-
na – gan mākslinieciskas tapša-
nas mokas, gan tīri sadzīvisku un 
smagu mārketingu saimniecības 

“Ulbroka” virzienā. Katrā ziņā 
Mārai Priedei ir liels prieks, ka 
šis objekts joprojām ir labā kār-
tībā un apskatāms.

Tikšanos ar krāsainām dzies-
mām kuplināja “Pienenītes” ma-
zie ansambļa dziedātāji un viņu 
skolotāja Līga Kurzemniece un 
Ulbrokas mūzikas un māks-
las skolas koklētāju ansamblis 
“Tīne” Vitas Pinnes vadībā.

Pieneņdzelteno un ne tikai 
to katrs varēja atveidot un ierau-
dzīt smilšu kino – mākslā, kuras 
esība ir mirklis. Šajā mākslas 
mirklī palika arī daži nozīmīgi  
autogrāfi.

Paldies visiem, kas piedalījās 
“Pieneņdzeltenā” organizēšanā 
un norisē! Izsakām pateicību 
Renātei Priedei par spēju novēr-
tēt un izcelt tās vērtības, kas ir 
mums līdzās.

I. Skrastiņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Pieneņdzeltenais “Pienenītē” pieneņu ziedonī

16. maijā noslēdzās konkurss 
Stopiņu novada skolēniem 
“Līgo parkam 25”. Konkurss no-
risinājās no šā gada janvāra un 
bija izsludināts visām novada 
skolām. 

Konkursā piedalījās trīs Stopi-
ņu novada skolas – Ulbrokas 
vidusskola, Stopiņu pamatskola 
un Upesleju internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs. Konkursa 
žūrijā ļoti atbildīgo vērtēšanas 
darbu veica mūsu novada Goda 
pilsoņi Biruta Zvaigznīte un Ul-
dis Sterģis, arī Santa Podgaiska, 
Renāte Priede, Vita Paulāne, un 
Aiga Medne.

Konkurss norisinājās divās 
kārtās. Pirmajā kārtā skolēni iz-
strādāja patstāvīgos darbus par 
tēmu “Līgo parks”, un pēc tam 
komandas tikās viktorīnā. Kon-
kursa žūrija vērtēja skolēnu snie-
gumu 1.-4. klašu grupā un 5.-9. 
klašu grupā. Pēc pirmās kārtas 
visvairāk punktus ieguvušās pir-
mās trīs komandas katrā klašu 
grupā izvirzījās finālā un16.maijā 
tikās Līgo parkā, lai veiktu pēdē-
jos uzdevumus un saņemtu gal-
venās balvas.

Komandām bija jāprezentē 
sevi ar devīzi, jāveic orientēša-
nās uzdevums, lai atrastu parkā 
paslēptu priekšmetu, kas bija jā-

iekļauj pēdējā uzdevumā – rotaļā 
ar etnogrāfiskiem elementiem.

Līgo parkā komandas bija 
ieradušās ar plašu līdzjutēju 
pulku, kas ļoti atbalstīja savus 
klasesbiedrus, jo patstāvīgo dar-
bu izstrādē piedalījās visa klase. 
Komandu priekšnesumus žūri-
ja vērtēja uzreiz pēc uzstāšanās, 
parādot iegūtos punktus. Spraiga 
cīņa izvērtās orientēšanās uzde-
vumos, kur abās klašu grupās 
vienlaicīgi startēja visas trīs ko-
mandas un ieguva papildu balvas 
par ātrāk veiktu uzdevumu. Ko-
mandu devīzes un priekšnesumi 
bija ļoti interesanti, skolēni un 

skolotāji bija pamatīgi gatavoju-
šies, jo priekšnesumiem bija sa-
gatavotas dekorācijas un iestudē-
ti uzvedumi. Vairākas komandas 

rotaļās iesaistīja arī skatītājus, kas 
ar prieku piedalījās.

Uzvarētāji šajā konkursā ir 
visi, un tomēr: 1.-4. klašu grupā 

1. vietu ieguva Ulbrokas vidus-
skolas 1.b klase, 2. vietu – Ul-
brokas vidusskolas 2.a klase un 
3. vietu ieguva Upesleju skolas 
komanda “Mazā Jugla”. Savu-
kārt 5.-9. klašu grupā 1. vietu 
ieguva Ulbrokas vidusskolas 
7.a klase, 2. vietu – Ulbrokas 
vidusskolas 6.a klase un 3. vie-
tu – Upesleju skolas komanda 
“Spartakieši”. Visas komandas 
balvā saņēma interesantu un iz-
zinošu ekskursiju šā gada sep-
tembrī.

Stopiņu novada pašvaldība 
izsaka lielu pateicību visiem sko-
lēniem un skolotājiem, kas atsau-
cās pašvaldības aicinājumam un 
piedalījās šajā konkursā, žūrijai, 
kas veica ļoti apjomīgu un atbil-
dīgu darbu, un arī šoferīšiem, kas 
nodrošināja bērnu nokļūšanu uz 
konkursa norises vietām, un no-
vada dārzniecei, kas palīdzēja sa-
rūpēt uzdevumu materiālus.

Pašvaldība ir ieguvusi ļoti in-
teresantu, līdz šim neatklātu in-
formāciju par Līgo parka tapšanu 
un veidošanos. Mēs ceram, ka 
dalība konkursā bija interesan-
ta un noderīga arī skolēniem un 
viņu vecākiem.

Paldies visiem par kopīgo 
darbu!

Stopiņu novada 
pašvaldība

Noslēdzies konkurss Stopiņu novada 
skolēniem “Līgo parkam 25”
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16. un 17. maijā Palsmanē 
notika Latvijas Speciālās 
olimpiādes sacensības viegl-
atlētikā. Gaismas skolu šajās 
sacensībās pārstāvēja 11 sko-
lēni. 

Dienas karstas un sutīgas kā 
vasaras vidū, bet skolēni satrau-
kušies un noskaņojušies visat-
bildīgākajiem startiem. Pirmā 
disciplīna – stafešu skrējieni 
gan zēniem, gan meitenēm. 
Puiši skrējienu sāka pārliecino-
ši, tomēr, neveiksmīgi nododot 
kociņu, tas krita, un skrējienā 
palikām pēdējie. Kopvērtējumā 
gan – ar visu kociņa nomešanu –  
ierindojāmies 9. vietā, apstei-
dzot trīs komandas. Meitenes 
pārliecinoši ieguva 3. vietu un 
pēc ilgāka laika izcīnīja Gaismas 
internātpamatskolai kausu par 
iegūto vietu. Izcilus rezultātus 
parādīja arī Aļona Rižikova – 1. 
vieta tāllēkšanā C grupas meite-
nēm, 1. vieta 500 metru skrējie-
nā, 1. vieta bumbiņas mešanā un 
kopā ar citām meitenēm izcīnīta 

trešā vieta stafetē. Kārlis Liepiņš 
spēcīgā konkurencē izcīnīja 1. 
vietu 500 metru skrējienā un 2. 

vietu tāllēkšanā. Līga Liepiņa ie-
guva 2. vietu bumbiņas mešanā, 
par vienu centimetru zaudējot 1. 

vietas ieguvējai. Līga arī palīdzē-
ja iegūt 3. vietu stafetē un izcīnīja 
3. vietu 800 metru skrējienā. Ka-

rīnai Ševcovai – jaunākajā grupā 
2. vieta bumbiņas mešanā un 3. –  
stafetes skrējienā. Janai Gaižu-
tei – 3. vieta tāllēkšanā, Ivars  
Irša – trešais ātrākais skrējējs 
800 metru distancē. Raimonds 
Upmalis bumbiņu raidīja teju 
53 metrus un ieguva 2. vietu.  
Artjoms Denis jaunākajā grupā 
bija trešais ātrākais skrējējs 60 
metru distancē, bumbiņas meša-
nā viņam 2. vieta. Augstas vietas 
sacensībās ieguva arī Gatis Rode 
(5. vieta bumbiņas mešanā), 
Ēriks Gertners (5.vieta gan 800 
metru skrējienā, gan tāllēkšanā) 
un Brendons Mednis (7. vieta 
800 metru skrējienā un 6. vieta 
bumbiņas mešanā). 

Gaismas skolēni izcīnīja 13 
medaļas un kausu, kopvērtējumā 
iegūstot augsto 3. vietu. Skolēnus 
startiem sagatavoja skolotāja Jo-
lanta Liepiņa, Palsmanē palīdzī-
gu roku atbildīgos brīžos sniedza 
skolotāja Aiga Vavžika.

Jolanta Liepiņa, 
Gaismas internātpamatskolas 

sporta skolotāja

Lai dotu iespēju izjust cīņas 
garu un noskaidrotu labā-
kos peldētājus savstarpējā 
konkurencē, 9. maijā Stopi-
ņu peldbaseinā norisinājās 
ikgadējās peldēšanas sacen-
sības starp Gaismas inter-
nātpamatskolu un Upesleju 
internātpamatskolu-reha-
bilitācijas centru. Katrs no 
dalībniekiem peldēja divas 
distances – kraulā un uz mu-
guras. Sacensībās piedalījās 
35 skolēni. 

18. maijā Stopiņu peldbaseinā 
notika peldēšanas sacensības 
„Pavasaris Stopiņu peldbaseinā 
2013”.  Sacensību sākumā star-
tēja A grupas meitenes un zēni – 
2006. gadā dzimušie un jaunāki. 
Viņiem bija jāpeld 25 metri brī-
vajā stilā. Šogad Stopiņu peldba-
seinā bija pirmais izlaidums gru-
pai, kas programmā „Es māku 
peldēt” mācījās no septembra 
līdz maijam. Izlaiduma grupā 
treniņus sāka un pabeidza 10 au-

dzēkņi.
Sacensībās startēja 150 au-

dzēkņi piecās vecumu grupās. Uz 
sacensībām bija ieradušies cie-
miņi no Zolitūdes peldbaseina 
un Ziepniekkalna „Sharky” peld-
baseina. Diena bija ļoti karsta, 
bet līdzjutēji ļoti atsaucīgi sekoja 
līdzi sacensību gaitai un atbalstīja 
jaunos peldētājus.

Ziemas un pavasara peldēša-
nas sacensības jau ir ieņēmušas 
pastāvīgu vietu sporta dzīvē Sto-
piņu novadā.

Paldies treneriem Pāvelam 
Murānam, Marijai Šteinber-
gai, Tatjanai Trofimovai, Jeļenai 
Aleksānei par pašaizliedzīgo ik-
dienas darbu!

A. Veipa, 
Ulbrokas sporta 

kompleksa direktore

Stopiņu novada vīriešu hand-
bola komanda izcīnīja sudra-
ba medaļas un kausu Latvijas 
handbola čempionāta pirma-
jā līgā.

Stopiņu novada sieviešu handbo-
la komanda sīvā cīņā, piekāpjo-
ties pretiniecēm, izcīnīja sudra-
ba godalgas un šogad kļuva par 

Latvijas handbola virslīgas vice-
čempionēm sieviešu komandu 
konkurencē. Atgādinām, ka di-
vas iepriekšējās sezonas Stopiņu 
NHK sievietes noslēdza ar zelta 
medaļām un 2012. gada Latvijas 
Vasaras olimpiādē izcīnīja olim-
pisko zeltu.

Basketbola komanda „Stopi-
ņi” izcīnīja bronzas medaļas sep-

tītajā DAL +35 grupas turnīrā.
Stopiņu novada vīriešu flor-

bola komanda otro gadu pēc kār-
tas guva uzvaru Pierīgas novadu 
sporta spēļu florbola turnīrā.

Apsveicam mūsu sportistus 
un trenerus ar augstajiem sasnie-
gumiem un labi aizvadīto sezo-
nu! 

Stopiņu novada pašvaldība

Ulbrokas sporta komplek-
sa peldbaseina darba laiki  
vasarā. 

Šā gada jūnijā un augustā Ulbro-
kas sporta kompleksa peldba-
seins darbdienās, sestdienās un 
svētdienās strādās no pulksten 
9.00 līdz 14.00 un no pulksten 
15.00 līdz 22.00, (rīta apmeklē-
tāji peldbaseinā tiek ielaisti līdz 
pulksten 12.45, vakara apmeklē-
tāji peldbaseinā tiek ielaisti līdz 
pulksten 20.45). No 1. jūlija līdz 
28. jūlijam peldbaseins slēgts. 

Bērnus aicina uz vasaras 
peldēšanas apmācības nodarbī-
bām jūnijā un augustā Ulbrokas 
sporta kompleksa peldbaseinā. 
Nodarbību plānotais laiks – vie-
na stunda (no pulksten 9.30 un 
10.30), sīkāka informācija pie tre-
neres Marijas, tālruņi 27406084 
un 25957272. Peldēšanas grupās 
var pieteikt bērnus, kuri sasnie-
guši septiņu gadu vecumu. Mak-
sa par vienu nodarbību trenerim 
divi lati. Pieteikšanās pa tālruni 
67910220 (Stopiņu peldbaseins) 
vai mobilo tālruni 29171664 

(sporta kompleksa direktore). 
Atgādinām, ka no maksas 

par Ulbrokas sporta kompleksa 
peldbaseina izmantošanu rīta 
stundās no pulksten 9.00 līdz 
14.00 ir atbrīvoti Stopiņu nova-
da pašvaldības izglītības iestāžu 
skolēni (apmeklētāji peldbaseinā 
tiek ielaisti no pulksten 9.00 līdz 
12.45, uzrādot skolēna apliecī-
bu; saskaņā ar Stopiņu novada 
domes 2010. gada 15. decembra 
sēdes protokolu numur 40).

A. Veipa, Ulbrokas sporta 
kompleksa direktore

Gaismas internātpamatskolas skolēni izcīna 3. vietu 
Latvijas Speciālās olimpiādes sacensības vieglatlētikā

Stopiņu peldbaseinā 
visi peldam

Stopiņu novada komandas veiksmīgi 
aizvadījušas kārtējo sezonu

Ulbrokas sporta komplekss informē
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1. jūnijā Stopiņos, „Briežu” 
mājās Vālodžu ciematā, tika 
atklāts pirmais piemājas zoo-
dārzs. Zoodārza saimniece 
Signe pastāstīja, ka pirmie zoo 
saimē ienāca vistiņa un gailītis, 
vēlāk viņiem pievienojās pe-
ruāņu pundursivēns, pundur-
trusīši, dažādu šķirņu vistas un 
fazāni, pundurkaziņas un jēri-
ņi, poniji, vāverēni un ēzelītis. 

Uz atklāšanu bija pulcējušies daudz 
bērnu un vecāku, kuri neslēpa 
sajūsmu par šādas vietas izveidi 
Stopiņos. Pēc svinīgās ceremonijas 
un dzīvnieku apskates vecāki ar 
bērniem atpūtās speciāli ierīkotajā 
piknika vietā un šūpojās šūpolēs, 
bet mazais ponijs izvizināja mazos 
zoodārza apmeklētājus. Saimnie-
ku plānos ietilpst arī briežu dārza 
izveide, kur visi interesenti varēs 

apskatīt dambriežus. Piemājas zoo 
„Brieži” visu vasaru gaidīs mazos 
un arī lielos apmeklētājus.

Novēlam piemājas zoo „Brie-
ži” jaukajiem saimniekiem un 
viņu dzīvnieciņiem sagaidīt 
daudz apmeklētāju un priecēt 
mazos stopiņiešus !

A. Imbrate-Siliņa,
izdevuma „Tēvzemīte” 

redaktore

Piemājas zoo „Brieži”

Goda Pilsone Guna Dēliņa

Māmiņdiena ir visskaistākie 
un vismīļākie pavasara svēt-
ki. 10. maijā Stopiņu novada 
domes pārstāvji devās ap-
sveikt īpašu māmiņu – no-
vada visvecāko iedzīvotāju 
Marfu Sobolevu. 

Šā gada 4. jūlijā Sobolevas kun-
dze svinēs 102. dzimšanas dienu. 
Dzīves gaitas viņa sākusi Latgales 
pusē, Varakļānos, kur uzaudzinā-
jusi četrus dēlus un meitu. Uz Sto-
piņiem pārcēlusies ne tik sen – pie 
meitas, jo pašai saimniekot mājā 

kļuvis grūti. Māmiņa, vecmāmi-
ņa un vecvecmāmiņa lepojas arī 
ar pieciem bērniem, deviņiem 
mazbērniem, sešiem mazmaz-
bērniem un vienu mazmazmaz-
bērnu. Ciemiņus no domes kun-
dze sagaidīja, tamborējot paklāju, 
un atklāja, ka tik ilgus gadus ļāvis 
nodzīvot darba tikums, tīra, savā 
dārzā audzēta pārtika un iekšējs 
spēks, pārvarot daudzās grūtības, 
kas gadījušās dzīves ceļā.

Sveicam Marfu Sobolevu aiz-
vadītajā Māmiņdienā! 

A. Imbrate-Siliņa

Stopiņu novada īpašā māmiņa

Mums ir ar ko lepoties – lat-
viskums, valoda, kultūra, tra-
dīcijas, zināšanas, pieredze! 
Tas tālumā neaizmirstas...

1941. gada 14. jūnijā no Latvijas 
tika izsūtīti 15 524 Latvijas iedzī-
votāji, tostarp 3541 bērns vecumā 
līdz 16 gadiem. Atgriezies ir tikai 
katrs desmitais. Šodien Stopiņos no 
1941. gada 14. jūnijā izsūtītajiem ir 
palikuši trīs.

Kā saka Guna Dēliņa: ’’Šīs at-
miņas nāk līdzi visu dzīvi, atstājot 
neizdzēšamas pēdas, sajūtas rīcībā, 
attiecībās...’’

1941. gada 14. jūnijā tika izsū-
tīta arī Gunas ģimene – tēvs, māte, 
vecāmāte un pusotru gadu vecā 
Guna. Stacijā tēvu nošķīra, un ģi-
mene viņu nekad vairs nesatika. 
Dzīve Krasnojarskas apgabala Pi-
rovskas ciematā Sibīrijā bija grūta. 
Sadzīves apstākļi bija dramatiski. 
Trūka viselementārākais – pārti-
kas, ziemas apģērbs, nebija krievu 
valodas zināšanas. Bieži nācās ciest 
badu un censties izdzīvot, bet vie-
tējo cilvēku attieksme bija sapro-
toša. Latviešus tur cienīja gan par 
kopību, kādā viņi turējās, gan par 
zināšanām daudzās sadzīves jomās, 
gan par pieredzi un darba tikumu. 

Neskatoties uz pārdzīvotajām šaus-
mām, Gunas māte bija ļoti izturīga 
sieviete, kas nepadevās, nenolaida 
rokas. Pārslimodama vēdertīfu, 
kurš tajā laikā bija praktiski neār-
stējams, viņa, pateicoteis sīkstajam 
raksturam, izveseļojās. Tikpat sīksti 
viņa turējās pie latviskuma un at-
miņām par Latviju. Par ieradumu 
kļuva vakari, kad māte un vecāmā-
te slīga atmiņās par dzīvi Latvijā, 

tradīcijām, dzimtajām mājām, tās 
ļaudīm. Bieži vien, kad mājā bija 
sapulcējušies vairāki latvieši, tika 
dziedātas latviešu dziesmas, pulci-
not ārpusē sajūsminātos klausītājus 
no vietējiem iedzīvotājiem.

Kā saka pati Guna, viņas ģime-
nei nosacīti paveicās, jo Pirovskas 
ciems bija rajona centrs, kur bija 
slimnīca, veikali un vidusskola. 
Guna pabeidza vidusskolu, iestājās 

Krasnojarskas pedagoģiskajā insti-
tūta angļu valodas nodaļā.

1958. gada aprīlī ģimene atgrie-
zās Latvijā. Apmetās mātes tēva mā-
jās Dundagas pagasta, „Annužos”, 
jo Gunas tēva mājās nebija iespējas 
atgriezties. Atbraucot, astoņpad-
smitgadīgā Guna, ieraudzīja citu 
Latviju – ne tādu, kāda tā bija mazās 
meitenes sapņos. Taču, pēc Gunas 
vārdiem, nav iemesla dusmām un 

naidam, jo, esot tur tālumā, tika ie-
pazīti daudzi sirds gudri, inteliģenti 
un interesanti cilvēki, kas palikuši 
atmiņā un sirdī uz mūžu.

Darba gaitas Guna sāka Talsu ra-
jona Lībagu skolā. Pēc tam bija darbs 
Laucienas vidusskolā, tad – Sabilē. 
Toreiz visur bija grūtības ar dzīvok-
ļiem, tādēļ  Guna kopā ar dzīvesbied-
ru pārcēlās uz Rīgu. Uz Stopiņiem 
liktenis atvedis nejauši, jo vīram tika 
piedāvāts dzīvoklis jaunuzceltā mājā 
pie Mazās Juglas upes. Vīrs, neat-
klādams noslēpumu, atveda sievu 
romantiskā pastaigā uz Mazās Juglas 
krastu – maijā, ievu ziedēšanas laikā. 
Šī pastaiga mainīja ģimenes dzīvi, un 
nu jau vairāk nekā 40 gadu viņi dzī-
vo Mazās Juglas krastā.

1971.gadā Guna pabeidza LU 
Bibliotēkzinātņu un bibliogrāfijas 
nodaļu. Vairāk nekā 40 darba gadi 
aizvadīti Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā. Īpašs gandarījums ir par 
iespēju palīdzēt un piedalīties Alek-
sandra Pelēča grāmatas ‘’Sibīrijas 
grāmata’’ izdošanā, ko 1995.gadā 
paveica Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka. Grāmatā ir ietverti 128 skaudri 
un emocionāli spilgti autobiogrā-
fiski tēlojumi no autora un viņa 
likteņbiedru piedzīvotā. 1995. gadā 
Stopiņu novada dome iegādājās un 
uzdāvināja šo grāmatu visiem no-
vada politiski represētajiem.

Apsveicam Gunu Dēliņu ar 
Goda Pilsones titula iegūšanu!

A. Imbrate-Siliņa
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Pasākumi jūnijā•

BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēkā
Divu dienu ekskursija “Piema-
re” kopā ar Janīnu Kursīti. 2013. 
gada 8. un 9. jūnijs. Izbraukšana 
plkst. 7.30 no Stopiņu novada do-
mes Ulbrokā, Institūta ielā 1a. In-
formācija Ulbrokas bibliotēkā, kon-
taktpersona Daiga Brigmane, tālr. 
67910503, 26590932.

Sauriešu bibliotēkā
Jūnijā bibliotēkā apskatāmas lite-
ratūras izstādes “Jubilāru karuselis”.

DIENAS CENTROS
Dienas centrā “Saurieši”
1., 8., 15., 29. jūnijā – zīda apglez-
nošana pieaugušajiem.
Trešdienās plkst. 18.00-20.00 – 
spāņu valoda pieaugušajiem.
Ceturtdienās plkst. 17.15 – spāņu 
valoda latviski runājošiem bērniem, 
skolēniem.
Piektdienās plkst. 16.00 – spāņu 
valoda krieviski runājošiem bēr-
niem, skolēniem.
Piektdienās plkst. 17.00 – radošas 
aktivitātes bērniem:
7. jūnijā – dāvanu kastītes nofor-
mējums un izgatavošana no karto-
na;
14. jūnijā – aplokšņu izgatavoša-
na no kartona un noformēšana, 
izmantojot  kreatīvo papīrmākslu;
21. jūnijā – Jāņu vainagu izgata-
vošana, līdzi jāņem ozola zari un 
jāņuzāles. 
Plkst. 12.00-16.00 – novuss skolē-
niem, gatavošanās turnīram. 
19. jūnijā plkst. 10.00 – novusa 
turnīrs.

Dienas centrā “Upeslejas”
1. jūnijā – ekskursija “Ziedu laikā”.
8. jūnijā plkst. 12.00 – mazo riteņ-

braucēju starti.
14. jūnijā plkst. 10.00 – pārgā-
jiens, zāļu tēju vākšana.
22. jūnijā plkst. 16.00 – Jāņu vai-
nagu pīšana. Tajā pašā laikā – cie-
ma pagalmu rotāšanas konkurss 
“Jānīt’s nāca sētiņā”.
29. jūnijā plkst. 12.00 sporta lau-
kumā – “Jautrie starti”.
Darba laiks jūnijā un augustā:
Pirmdien, trešdien un piektdien 
plkst. 12.00-20.00, 
Otrdien, ceturtdien plkst. 10.00-18.00
Pirmdienās plkst. 18.00-20.00 vē-
derdejas.
Piektdienās stikla apgleznošana 
plkst. 17.00-20.00, jauno tenisistu 
skoliņa.

Dienas centrā “Ulbroka”
Darba laiks vasaras mēnešos:
pirmdienās un otrdienās plkst.
10.00-18.00, trešdienās plkst.
12.00-20.00, ceturtdienās un piekt-
dienās plkst. 10.00-20.00, sestdie-
nās un svētdienās slēgts.
Pirmdienu un piektdienu rītos –  
zīda un stikla  apgleznošanas no-
darbības.
Trešdienās plkst. 17.00-20.00 – 
dekupāžas radošās nodarbības.
“Vīsim, pīsim zaļās zāles!” bērniem. 
Ziedu kompozīciju veidošana un 
izstāde “Ielīgosim!”.
Pirmssvētku nedēļā – Jāņu vaina-
gu un citu galvas rotu gatavošana.
10.-14. jūnijā – strītbola turnīrs da-
žādās vecuma grupās.
Katru otrdienu un ceturtdienu 
plkst. 12.15-14.00 – nūjošanas no-
darbības.

Dienas centrā “Cekule”
13. jūnijā plkst. 17.00 – papīra 
ziedu glezniņas. Visi nepieciešamie 
materiāli būs dienas centrā.

Piedalās: 
“Sunny Groove Dixie” (Latvija),
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku diksilends,
“Green Bridge Band” (Lietuva),
“Jesses New Orleans Band” (Zviedrija).

Koncerta vadītājs Roberts Ošiņš. (Koncerta ilgums 2,5 stundas.)
Ieeja Ls 2. Skolēniem, pensionāriem un represētajiem – Ls 1. Bērniem līdz septiņu gadu vecumam 
un bērniem no daudzbērnu ģimenēm ieeja bez maksas.
Darbosies kafejnīcas.

14. jūnijā aprit 72 gadi kopš Latvijas 
iedzīvotāju pirmās masveida deportācijas

Visi laipni aicināti uz 
piemiņas brīdi Ulbrokas meža kapos, 

Represēto piemiņas vietā, 
piektdien, 14. jūnijā, plkst. 17.00. 

Kontaktinformācija pa tālr. 28890339 (Māra).
Stopiņu novada 

Politiski represēto biedrība

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Bērni – tie ir zelta graudi,
Ko mēs nākamībai sējam.

It nevienu no šiem graudiem
Nedrīkst izkaisīt pa vējam.

Olīviju Kukuli, Aviju Vageli, Jāni Cakuli, 
Gabrielu Čorbu, Paulu Brūveli, 

Kristīni Bankovsku,  Viktoriju Terehovu,  Māri Skrastiņu, 
Edvardu Gaiduku,  Ēriku Činko, Liticiju Antonovu.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Lai saule rotā katru dienu

Un prieku tavā sirdī lej!

Klāru Bočurko, Zentu Grecku, Antoniju Orlovsku,  
Stefāniju Petruņu, Josifu Pobjažinu, Jeļenu Tananu,  

Ainu Gīli, Jekaterinu Djačenko, Jāni Balakleiti, Jāni Markotu, 
Zoju Boicovu, Kārli Deseli, Jāni Joņinu, Robertu Silkānu, 

Vladimiru Ušakovu, Mariju Martinovu.

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Ozolam galotne trīc – 

Mūžs beidzies negaidīts,
No pazarēm rasa krīt,

Dvēselē sāpes mīt.

Aleksandrs Moskaļenkovs, Vitālijs Grigorjevs, 
Valentīna Ļisica, Nikolajs Savenkovs, Marija Teļicina, 

Konstantīns Gasperovičs, Gunārs Tētiņš, 
Vladimirs Zaicevs , Gunārs Mileiko.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

• Kultūras pasākumi

Pensionāru biedrība rīko 
vienas dienas ekskursiju 

20. jūlijā 

uz Igauniju – 
Tartu pilsētu 

Dalības maksa Ls 10.
Tālr. 26332071, 67910564.

23. jūnijā plkst. 20.00 
pirmo reizi Līgo vakarā Līgo parkā – R. Blaumanis 

“Skroderdienas Silmačos” 
Izrādē piedalās Skrīveru amatierteātris un Aizkraukles Tautas teātris (re-
žisors Juris Kalvišķis), jauktais koris “Dīvaja”  un VPDK “Dzēse”. (Izrādes 
garums 2,5 stundas.)

Pēc izrādes – Jāņu nakts zaļumballe līdz rīta gaiļiem kopā ar 
grupu “Remershof”.

Ieeja uz teātri un balli – ar jāņuzālēm, dziedot Līgo dziesmas.
Darbosies kafejnīcas.

28. jūnijā plkst. 19.00 Līgo parkā – 

Diksilenda festivāla estrādes koncerts

Rīko Stopiņu novada Politiski 
represēto biedrība.

Paskatīsimies kā aug mūsu stādītie 
kociņi (eglītes), kā virzās uz priekšu 
dārza labiekārtošana, apskatīsim 
skaisto apkārtni, iebrauksim “Liep-
kalnos” (maizes ceptuve) un pie 
Daugavas laiviniekiem.

Brauciens uz Likteņdārzu
10. augustā 

Pieteikties līdz 6. jūlijam, tālr. 28890339 (Māra). Dalības maksa Ls 10.

Svētdien, 30. jūnijā, 
plkst. 13.00
Līgo parkā

Dziesmu un 
deju svētku 
atklāšanas 
pasākums
Stopiņu 
novadā 

Īpašās dziesmu un deju 
svētku zīmes karoga 
pacelšanas pasākums – 
dziesmas un dejas! 
Dzīvosim līdzi mūsu 
novada dziedātājiem, 
dejotājiem, koklētājiem 
un tautas lietišķās 
mākslas meistariem! 

 15. jūnijā plkst. 20.00
Līgo parkā

muzicēs grupa  

“Ira band” 
Ieeja Ls 1, pensionāriem 

un represētajiem – Ls 0,50.

(Līdz koncertam un pēc 
koncerta - firmas “Relaks 
Tour” slēgtais pasākums.)

Izdevējs: Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Stopiņu novads, LV-2130
Redaktore: Anna Imbrate-Siliņa, 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 2013. gada 6. jūnijā.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.


