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Apakšējā rindā no kreisās – Iveta Vīksne, Vita Paulāne, Līga Kurzemniece, Daiga Brigmane, Larisa Šefere.
Augšējā rindā no kreisās – Aldis Grunde, Ainārs Vaičulens, Jānis Koponāns, Atis Senkāns, Jānis Pumpurs, Sergejs Masļakovs, Jurijs Vasiļjevs, 
Boriss Smirnovs, Jānis Leimans.

12. jūnijā deputāti pulcējās 
uz pirmo domes sēdi, kurā 
notika priekšsēdētāja vēlē-
šanas.  Attaisnojošu iemeslu 
dēļ sēdē nepiedalījās depu-
tāts Dzintars Saliņš.

Ar 13 balsīm “par”,  1 “pret” 
Stopiņu novada domes priekš-
sēdētāja amatā tika ievēlēts 
iepriekšējā sasaukuma vadī-
tājs Jānis Pumpurs no partijas  
“Reģionu alianse”. 

Sēdes otrajā daļā tika lemts 
par priekšsēdētāja vietnieka 
amatu, kā arī par piecu komite-
ju locekļu sastāvu. Par Stopiņu 
novada domes priekšsēdētā-
ja vietnieci vienbalsīgi ievē-
lēta Vita Paulāne no partijas  
“Reģionu alianse”. 

Novēlam deputātiem veik-
smi un darba prieku ikdienas 
darbā, strādājot novada iedzī-
votāju labā!

Stopiņu novada  dome

Stopiņu novada iedzīvotāji 2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanās ir izdarījuši savu izvēli 
un ievēlējuši Stopiņu novada domē 15 deputātus 

Liels paldies visiem novada ie-
dzīvotājiem, kuri piedalījās vēlē-
šanās. Paldies par Jūsu izvēli, kas 
ir bijusi pārdomāta un izvērtēta. 
Mūsu atbildība ir un būs divtik 
liela, jo esam saņēmuši Jūsu 
uzticības mandātu turpmākam 
darbam. Paldies deputātiem par 
izrādīto cieņu un uzticību, ievē-
lot mūs par priekšsēdētāju un 
vietnieci. 

Esam gatavi darboties komandā, 
atbildēt uz konstruktīviem priekš-
likumiem un debatēt par jautā-
jumiem, kuri attiecas uz novada 
attīstību. Nepakļausimies provo-
kācijām un netērēsim laiku novada 
nomelnošanai, bet, redzot nebūša-
nas, darīsim visu, lai tās novērstu, 
un, redzot iespējas tālākai attīstī-
bai, darīsim visu iespējamo, lai šī 
attīstība notiktu. Mūsu prioritāte –  
ceļu infrastruktūras sakārtošana 
un kultūras nama būvniecība. 

Turpmākajos četros gados 
strādāsim, lai tiktu izpildīts Stopi-
ņu novada attīstības programmas 
rīcības plāns, pilnveidosim norma-
tīvo aktu bāzi, palielināsim sociālo 
pakalpojumu klāstu un pabalstu 
saņemšanas iespējas (īpaši apku-
res sezonā), darbosimies komandā 
ar izglītības iestāžu, dienas centru, 
policijas, PA “Saimnieks” un “Sto-
piņu ambulance”, kultūras un spor-
ta vadītājiem un speciālistiem, lai 
nodrošinātu kvalitatīvus šo jomu 
pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem 
un novada viesiem. Sadarbosimies 
ar NVO, veicināsim jaunu uzņē-
mumu veidošanos mūsu novadā, 

atbalstīsim jauniešu, pensionāru 
un represēto aktivitātes. 

Aktīvi turpināsim darbu Lat-
vijas Pašvaldību savienībā, sa-
darbosimies ar kaimiņu pašval-
dībām, ministrijām un dažādām 
institūcijām, lai novada attīstības 
plāni un projektu izpilde īstenotos 
raiti. Piesaistīsim ES finansējumu, 
startēsim uz visiem iespējama-
jiem izsludinātajiem projektiem, 
kas attiecas uz mūsu novada at-
tīstību dažādās jomās – uz vidi, 
infrastruktūras attīstību, tūrisma 
attīstību, izglītību, velo un gājēju 
celiņu infrastruktūru, izglītības, 
kultūras, sporta un sociālajiem 
pakalpojumiem. Katra diena ir 
izaicinājumu, lēmumu pieņem-
šanas un spraiga darba piepildīta, 
būsim pateicīgi par sadarbību ar 
ikvienu no Jums, būsim pateicī-
gi par ieteikumiem, pamatotiem 
aizrādījumiem, kritiku un atbal-
stu. Labs saimnieks ir tas, kurš 

nevaino nevienu (cilvēkus, aps-
tākļus, likumdošanu utt.) savās 
neveiksmēs, bet dara visu iespē-
jamo, lai neveiksmes pārvērstu 
par veiksmēm – sevi pilnveidojot, 
nepārtraukti mācoties un daudz 
strādājot, veidojot sadarbību un 
ieklausoties profesionāļos ikvienā 
jomā. Cītīgi darbosimies tā, lai 
Stopiņu novadā mēs visi labi dzī-
votu, strādātu, atpūstos un justos 
kā sava novada saimnieki.

Jānis Pumpurs, 
Stopiņu novada 

domes priekšsēdētājs
Vita Paulāne, 

priekšsēdētāja vietniece

Paldies iedzīvotājiem

Jānis 
Pumpurs

Vita
Paulāne

UMMS audzēkņu darbu izstāde 
“Pretī 

Dziesmu svētkiem”
Stopiņu novada domē 

Ar 2013. gada 7. jūniju Stopiņu novada 
domes telpās apskatāma Ulbrokas Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkņu dar-
bu izstāde “Pretī Dziesmu svētkiem”.
Izstādē iespējams aplūkot arī 18. 
starptautiskā bērnu mākslas konkur-
sa Celjē (Čehija) UMMS dalībnieku 
darbu datorizdrukas.

D. Balode, UMMS mākslas pedagoģe

Vasara ir pilnā plaukumā un 
briedumā, notver to fotoobjektīvā un 
atsūti fotokonkursam 
“Stopiņu novads četros 
gadalaikos”! 
E-pasts: stopini@stopini.lv.

Notver vasaru fotoobjektīvā!
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Klāt ir jūlijs, un klāt ir tas lielais 
notikums, ko daudzi ļaužu tūk-
stoši ir gaidījuši jau piecus ga-
dus – klāt XXV Vispārējie latvie-
šu Dziesmu un XV Deju svētki.
Tādēļ “Dziesma un deja manam 
novadam” šogad aizritēja gaidā-
mo svētku zīmē. 

Saulainajā 8. jūnijā Līgo parka 
estrādē jau kopš agra rīta pulcējās 
dziedātāji un dejotāji, lai ieskan-
dinātu balsis un ievingrinātu deju 
soļus. Koncertā piedalījās septiņi 
sieviešu un pieci jauktie kori: Ogres 
KC sieviešu koris “Rasa”(Aira Birzi-
ņa), VEF kultūras pils sieviešu koris 
“Dzintars” (Aira Birziņa), Lēdmanes 
sieviešu koris (Aldis Andersons), 
Birzgales Tautas nama sieviešu koris 
“Pērles” (Maira Līduma), RPKIAK 
“Ave Sol” sieviešu koris “Jumala” 
(Anna Ķēniņa) un Stopiņu nova-
da sieviešu koris “Madara” (Imants 
Kalniņš), Suntažu pagasta kultūras 
nama jauktais koris “Suntaži” (Andis 
Klučnieks), RKTMC “Ritums” jauk-
tais koris “Skaņupe” (Ēriks Kravalis), 
Ogres novada kultūras centra jauk-
tais koris “Grīva” (Maija Amoliņa,  
Evita Konuša), Jūrmalas kultūras 
centra Kauguru KN jauktais koris 
“Lira” (Haralds Lapiņš) un Stopi-
ņu novada jauktais koris “Ulbroka” 
(Eduards Fiskovičs un Ina Ekarte).

Līgo parka deju grīdu pieskan-
dināja astoņi vidējās paaudzes deju 
kolektīvi: VPDK “Čiekurs” no Rīgas 
(Ineta Bērziņa), Siguldas novada Al-
lažu tautas nama VPDK “Ķimelītis” 

(Aelita Ziemele), Ropažu novada 
pašvaldības kultūras un izglītības 
centra VPDK “Cielava” (Terēza Jo- 
zefa), Ķeguma novada Tautas nama 
VPDK “Kadiķis” (Sarmīte Kadi-
ķe), Salaspils VPDK “Ūsa” (Brigita 
Čikste), Jelgavas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Kultūra”  TDA  “Ritums” 
(Laura Grinberga), Stopiņu novada 
VPDK “Luste” (Ineta Svilāne) un Sto-
piņu novada VPDK “Stopiņš” (Aiga 
Medne). Koncertā piedalījās arī 
mūsu novada jaunākais kolektīvs –  
senioru deju kolektīvs “Ulenbroks”. 

Koncertu gan dalībnieku skaita, 
gan repertuāra ziņā jādēvē par “Sto-
piņu novada mazajiem Dziesmu 
un deju svētkiem”. Dejotāji izdejo-
ja deju lieluzvedumā “Tēvu laipas” 
iekļautās skaistās dejas. Dziedātāji 
dziedāja Mežaparka Lielajā estrādē 
paredzētā svētku noslēguma kon-
certa “Līgo!” repertuāru. 

Koncerta dalībnieku greznie un 
svinīgie tautastērpi, interesantie deju 
raksti un niansētā dziedāšana radīja 
īpaši pacilātu un emocionālu gai- 
sotni. Pēc koncerta daudzi klausī-
tāji un tā dalībnieki teica atzinīgus 
vārdus un komplimentus gan par 
brīnišķīgo koncertu, gan par skais-
tajiem koncerta vadītāju dzejas un 
tautasdziesmu tekstiem. 

Šīgada Dziesmu un deju svētki 
rit Gaismas zīmē. Svētku moto skan: 
“Gaisma līgo Latvijā!” Un 8. jūnijā 
gaisma patiešām līgoja Līgo parkā –  
to izstaroja dziedātāju un dejotāju 
priekā mirdzošās acis un pozitīvo 

domu strāvojums. 
Koncerta norises svinīgo gai-

sotni radīja arī Līgo parka jaunais 
“ietērps” – īpašā Dziesmu un deju 
svētku karoga vizuālais atspulgs. Un 
tās nav tikai Stopiņu novada paš-
darbnieku iedziedātās latvju rakstu 
zīmes, kas ietvertas šajā karogā. Tā ir 
katra svētku dalībnieka sirdsdegsme, 
entuziasms, mēģinājumos, skatēs un 
koncertos ieguldītais darbs un laiks. 
Un šādi karogi 30. jūnijā tika pacelti 
katrā Latvijas pilsētā un novadā – vi-
sur, kur mīt Dziesmu un deju svētku 
dalībnieki. 

Mīļš paldies visiem koncerta 
klausītājiem par atsaucību, bet jo 
īpaši – koncerta dalībniekiem par 
skaisto koncertu! Mums tas izde-
vās lieliski! Paldies Haraldam Bur-
kovskim par atraktīvo koncerta 
tekstu pieteikumu! Paldies TLMS 
“Ulbroka” dalībniecēm par pasāku-
ma daudzkrāsošanu ar skaistajiem 
darbiem! Lai dejotājiem raits dejas 
solis un dziedātājiem skanīgas bal-
sis gaidāmajos svētkos! Dzīvosim 
līdzi šī lielā notikuma daudzveidīgo 
pasākumu klāstam. Šogad Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs ir īpaši 
piestrādājis, domājot par Dziesmu 
un deju svētku pasākumu pieeja-
mību publiskajā telpā. Plaša infor-
mācija ir pieejama arī mājaslapā  
www.dziesmusvetki.tv.  

“Gaisma līgo Latvijā!” Uz tikša-
nos Dziesmu un deju svētkos!

Inta Kalniņa,
kultūras dzīves vadītāja

Beidzot ir klāt tik ļoti gaidītais 
brīdis – XXV Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētki ir 
sākušies! Svētkos piedalās vai-
rāk nekā 40 000 dalībnieku, tai 
skaitā arī gandrīz 200 dalībnie-
ku no Stopiņu novada sešiem 
pašdarbības kolektīviem. 

Īpaša šogad bija svētku atklāšana, 
jo tā svētdien, 30. jūnijā, notika vi-
sos Latvijas pagastos, novados un 
pilsētās, kas piedalās svētkos, – ko-
pumā 420 Latvijas vietās. Katrā mi-
nētajā vietā tika pacelts īpašs svētku 
karogs, ko rotāja katras konkrētās 
apdzīvotās vietas svētku dalībnie-
ku iedziedātā svētku zīme. Karogu 
pacelšanas laiks pēc svētku galvenā 
režisora Uģa Brikmaņa ieceres – no 
plkst. 13.12 Latvijas austrumos līdz 
plkst. 13.40 rietumos, brīdī, kad sau-
le atrodas visaugstāk. Arī mūsu no-
vadā notika īpašā svētku karoga pa-
celšanas pasākums, kurā bija aicināts 
piedalīties ikviens svētku dalībnieks 
un interesents. Mēs savu svētku 
karogu pacēlām plkst. 13.28, ska-
not Valta Pūces sacerētajai Stopiņu 
novada himnai. Pasākums izvērtās 
dziesmām un dejām pieskandināts, 

saules un pozitīvas enerģijas apmir-
dzēts. Tagad svētku karogs Līgo par-
kā plīvos līdz pat 7. jūlija rītam, kad 
tas kļūs par mūsu novada vizītkarti 
svētku gājienā. 

Un tātad, svētdien, 7. jūlija rītā, 
visus mūsu novada svētku dalībnie-
kus būs iespēja vērot skaistajā Dzies-
mu un deju svētku gājienā, kas 
notiks no Brīvības pieminekļa līdz 
Dailes teātrim (no plkst. 10.00 līdz 
15.00). Mūsu novads sāks gājienu 
plkst. 11.00. Aicinām atbalstīt savus 
novadniekus ne vien pie televizora 
ekrāniem, bet arī klātienē Rīgas cen-
trā, sveicinot ar uzmundrinošiem 
vārdiem un sirsnīgiem smaidiem! 
Turklāt ikvienam ir iespēja piedalī-
ties akcijā “Uzgavilē savam kolektī-
vam!”. Atliek vienīgi ielūkoties mā-
jaslapā www.dziesmusvetki.tv, aizsū-
tīt savu sveicienu kādam no Dzies-
mu un deju svētku kolektīviem, un 
tas svētku gājiena laikā parādīsies uz 
lielā ekrāna, dodot enerģiju un ie-
dvesmu jūsu favorītam skanīgi dzie-
dāt un skaisti dejot gājiena laikā un 
svētku koncertos. Uzgavilēt aicina 
svētku lieldraugs Lattelecom. Uzga-
vilē savam kolektīvam, izmantojot 
Lattelecom Wifi, kas visā Latvijā ir 
par brīvu!  Novēlam spēku, izturību, 
enerģiju, entuziasmu, dzīvesprieku 
un svētku izjūtu ikvienam mūsu no-
vada pašdarbniekam svētku laikā! 
Lai mums ikvienam izdodas radīt 
sevī patiesu svētku izjūtu un sajust 
gandarījumu, ka esam nācija, kas 
spēj izveidot un saglabāt šo nenovēr-
tējami skaisto un nozīmīgo svētku 
tradīciju! 

GAISMA LĪGO LATVIJĀ!
Inta Kalniņa,

Stopiņu novada 
kultūras dzīves vadītāja

aicina pieteikt bērnus Bērnības svētkiem
Stopiņu novada pašvaldība aicina pieteikt bērnus 

vecumā no 5 līdz 7 gadiem Bērnības svētku svinībām, 
kas notiks 2013. gada 10. augustā Ulbrokas kultūras namā.

Piesakoties jāsniedz šāda informācija:
• bērna vārds, uzvārds;
• krustvecāku vārds, uzvārds;
• vecāku dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs.
pieteikšanās – pa tālruņiem 67910564, 67910518  vai personīgi Stopiņu nova-
da domes Dzimtsarakstu nodaļā, vai pie Stopiņu novada domes sekretāres.  
e-pasts: novada.dome@stopini.lv.

A.Volkova, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Gaisma līgo Latvijā!
Karogs plīvo Ulbrokā!

“Dziesma un deja manam novadam” 
ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem

Pasākuma sākums – plkst. 19.00
Ieeja Līgo parkā – no plkst. 18.00

Sīkāka informācija būs pieejama Stopiņu novada mājaslapā, 
pasākuma afišās un reklāmas stendos
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Goda 
Pilsonis – 
Jānis Pumpurs
Jānis Pumpurs vēlējās 
izteikties Imanta Ziedoņa 
vārdiem:
“Neiespējami aptvert bezgalību
Laikā un telpā.
Svarīgi saprast dzīvotgribu 
Savā īsajā elpā.

Svarīgi saprast, ka tas, ko ceļam – 
Tas stāvs, tas nojums – 
Ir mūsu mūžam, mūsu ceļam
Vienīgais attaisnojums.

Vienīgais. Te. Kur lemts bij dzimt.
Nekur citur nav vērts sevi meklēt.
Un nekur mēs citur vairs nebūsim,
Ne debesīs kādās, ne peklē.

Vienīgais. Un cita nekāda
Nav. Un tāpēc mēs gribam,
Lai mūsu dēls atkal kokus stāda
Starp divām nebūtībām.

Es tevi mīlu. Es viņu nīstu,
To, kas ārda mūs nost un lauž.
Tā bite ceļ šūnu. Tā putns vij 
ligzdu.
Tā zirneklis tīklu auž.’’

/I. Ziedonis./

Apsveicam Jāni Pumpuru ar 
atkārtotu ievēlēšanu Stopiņu 
novada priekšsēdētāja amatā un 
vēlam spēku un izturību, sakārtojot 
un attīstot mūsu novadu!

Stopiņu novada dome

Pēc divu gadu darba noslē-
dzies Comenius partnerības 
projekts “Eiropas bērni dzied 
un dejo”, kurā piedalījās Bul-
gārija, Slovēnija, Igaunija, 
Turcija un Latvija. Projekta 
mērķis bija iepazīstināt bēr-
nus, izmantojot viņu dzies-
mas, dejas un skatuvisko 
darbību, ar projekta partner- 
valstu bērnu ikdienas dzīvi, 
svētkiem, tradīcijām, sociāla-
jām un valstu dabas īpatnībām.

Tā kā projektā bija jādzied un jā-
dejo, tika atlasīts latviešu tautas-
dziesmu repertuārs par norādīta-
jām tēmām – ģimeni, dabu, Liel-
dienām, Ziemassvētkiem, kā arī 
veikts piecu tradicionālo latviešu 
tautas deju videoieraksts, lai pro-
jekta partneri spētu apgūt mūsu 
bērnu dejas un dziesmas. Tāpat 
arī PII “Pienenīte” mazie dziedā-
tāji un dejotāji iemācījās mūsu 
partneru (pēc divu gadu kopīga 
darba var teikt – draugu) Zie-
massvētku, Lieldienu dziesmas 
un dziesmas projekta noslēguma 
koncertam, apguva katras valsts 
dejas, rotaļas, raksturīgākos deju 
soļus un elementus. Te jāmin deju 
skolotājas Aigas Mednes rūpīgi 
un smalki veiktais darbs, šifrējot 
deju būtību no draugu atsūtītā vi-
deomateriāla. 

Lai arī partneru dziesmu ap-
guves process sākumā šķita visai 
grūts, jo vienlaicīgi bija jāiemācās 
dziesmas vairākās svešvalodās (tas 
bija pārbaudījums mazo dziedātā-
ju pacietībai un izturībai), tomēr, 
motivējot bērnus, ka “saldie augļi” 
nerodas bez darba un nereti grū-
tībām, mēs to paveicām – noslē- 
guma koncertā ne vārda nedzie-
dājām latviešu valodā.

Projekta noslēguma koncerts, 
kas visās dalībvalstīs notika šā 
gada 9. maijā – Eiropas dienā –, 
“Pienenītē” tika veidots kā ceļo-
jums uz mūsu draugu valstīm. 
Šeit jāsaka paldies “Bitīšu” gru-
pas audzēkņiem Elīzai Strautma-
nei un Haraldam Gurtiņam par 
koncerta vadīšanu. Apburošos 
tekstus valstu prezentācijai kon-
certā, raksturojot to būtību, savi-
ja deju skolotāja Aiga Medne, bet 
skaistos attēlus atbilstoši tekstam 
atlasīja mūzikas skolotāja Agnese 
Budreika. Tā, Elīzai un Haral-
dam “ceļojot” pa Eiropu, izskanē-
ja katras valsts dziesmas, pārlie-
cinoši un izteiksmīgi nodejotas 
latviešu, igauņu, bulgāru, slovēņu 

un turku dejas. Jāuzteic dziesmu 
solisti Elīza Strautmane, Līna 
Leimane, Adriāns Piliksers, Mār-
tiņš Inzulis, Rodrigo Rotkājs un 
Tīna Biraua, jo solo dziedājums 
svešvalodā bija īsts varoņdarbs, 
pārbaudījums atmiņai un logo-
pēdiskajām prasmēm. Paldies arī 
Madarai Katkevičai par iejušanos 
igaunietes Annes lomā.

Katras valsts nacionālo kolo-
rītu koncertā lielā mērā nodro-
šināja skaistie un krāšņie tērpi, 
kurus deju skolotāja Aiga Medne 
bija sagādājusi, pateicoties plaša-
jam paziņu un kolēģu lokam ci-
tos novados, kā arī iesaistot vīru 
Edgaru un dēlu Artūru smalku 
mežģīņotu lentīšu šūšanā tērpu 
dekoriem. Igauņu zēnu cepurī-
tes un bulgāru meiteņu rožainās 
galvas rotas bija BUMMS radošo 
darbnīcu vadītājas Anitas Viler-
tes pārziņā.

Šādu projektu, kurā divu gadu 
laikā veicamas daudzas un dažā-
das aktivitātes, nevarētu īstenot 
viens vai divi cilvēki, jo jāsagatavo 
prezentācijas, jāraksta dienasgrā-
mata, jākārto projekta “stūrītis”, 
jāmeklē, jāveido vispusīgi mate-
riāli, jātērpj bērni koncertiem, 
jābūt datorspeciālistu lomā u. c., 
tāpēc projekta komandā darbojās 
vadītājas vietnieces metodiskajā 
darbā Evija Kubile un Santa Šika, 
skolotājas Dace Sarkane, Inese 
Blagova, Kristīne Koponāne, Lita 
Salmiņa, Lita Lutkevica, psiholo-
ģe Evita Anča, mūzikas skolotājas 
Gunta Kalniņa un Agnese Bu-
dreika, sporta skolotāja Agnese 

Šķerberga un, protams, iestādes 
vadītāja Lelde Sturme, kura me-
nedžēja projekta dalībnieču doša-
nos darba vizītēs uz dalībvalstīm, 
pārraudzīja projekta darba proce-
su un prezentēja iestādi, kad pagā-
jušā gada maijā “Pienenītē” vieso-
jās visu dalībvalstu pārstāvji. Deju 
raksti un dažādas idejas bija Aigas 
Mednes īstenotas, bet dziesmu un 
e-pastu saziņa ar draugiem Eiropā 
bija manā – Līgas Kurzemnieces – 
pārziņā. Sarežģītu tehnisko proce-
su palīdzību un atbalstu nemitīgi 
snieguši Edgars un Artūrs Medņi, 
kuri tādējādi nevilšus kļuvuši par 
projekta dalībnieku komandas 
biedriem.

Projekta noslēguma vizīte 
maija beigās norisinājās Turcijā, 
Erzincan pilsētā. Izteikti atšķirī-
gās kultūras un tradīciju dēļ šī vi-
zīte izvērtās sevišķi interesanta un 
pārsteidzošu mirkļu pilna. Turki 
atklājās kā patiesi viesmīlīga, es-
tētiska un organizēta tauta. Bija 
patīkami sajust viņu cieņas pilno 
attieksmi un rūpes par mums – 
viesiem. Ciemojāmies vairākos 
bērnudārzos un skolās. Viesojo-
ties bērnu grupiņās, secināju, ka 
bērni visur ir vienādi – iet rotaļās, 
dzied, dejo, spēlē pirkstiņspēles, 
uzved ludziņas, zīmē to pašu, ko 
bērni Latvijā – smaidošu sauli, 
puķes, putnus, mājas un mašīnas, 
vien bērnu matu un acu krāsa un 
krāsu salikumi viņu radošajos 
darbiņos atšķir viņus no mūsē-
jiem. Atšķirīgo kultūrā veido mū-
zika, dziesmas, dejas, tērpi u. tml. 
Esot vizītē Turcijā, bija iespēja 

baudīt turku īsteno dejas būtību, 
spozmi, brašo turku bērnu dzies-
mu un atraktīvo skatuves darbību.

Lai arī projekts saucās “Eiro-
pas bērni dzied un dejo”, brīžam 
tas pārvērtās par “Eiropas skolo-
tāji dzied un dejo”, jo, piemēram, 
dodoties ar autobusu četru stun-
du braucienā Turcijas kalnos, 
katras valsts komanda paspēja 
izdziedāt ne vienu vien savas ze-
mes dziesmu un, neskatoties uz 
valodu vai kultūras atšķirībām, 
spēja pat vienoties kopīgā dzies-
mā. Ne tikai dziesmā! Autobusa 
ejā starp krēslu rindām kusti-
nāt gurnus vēderdejā netraucēja 
pat līkumi starp pagriezieniem  
kalnos.

Atvadīšanās no projekta da-
lībniekiem notika ar cerību sa-
tikties vēl kādā jaunā projektā, 
jo ar daudziem no viņiem divu 
gadu laikā izveidojās sirsnīgas un 
draudzīgas attiecības.

Priecājos, ka manas kolēģes 
varēja iegūt jaunu pieredzi pro-
jekta vizīšu laikā, iepazīt pasauli 
un piepildīt kādu no saviem sap-
ņiem. Emocionāli iegūtais būs 
neatņemams, un dvēseliski bagā-
tinājusies skolotāja darīs bagātā-
kus arī savus audzēkņus.

Vēlreiz paldies visiem, kas 
deva savu ieguldījumu projekta 
norises procesā!

Paldies novada domes pro-
jektu vadītājai Ingrīdai Birzniecei 
par pirmo ievirzi un ierosmi pro-
jektu lauciņā!

Līga Kurzemniece,
pii “pienenīte” mūzikas skolotāja

Divas nedēļas notika gatavošanās 
“Popielai”. Šis pasākums pienāca 
ļoti ātri, un bērni,  skolēni un jau-
nieši ar lielu prieku ieradās uzstā-
ties. Katrs iepriekš bija padomājis 
par tērpu, deju un aktiermākslu. Ar 
padomiem un regulāriem dziedā-
šanas treniņiem ik dienas palīdzēja 
Alihandro (brīvprātīgais jaunietis 
no Spānijas), kurš kopā ar visiem 
uzstājās un iedrošināja pārējos.   Arī 
jaunieši piedalījās “Popielā” gan kā 
palīgi, gan kā dziedātāji – par to 
paldies Annai, Alisei,  Natālijai un 
Andrejam. Uz pasākumu savējos 
atbalstīt bija atnākuši  gan bērni un  
jaunieši, gan vecāki, vecvecāki un 
citi ciemiņi. “Popiela” bija atraktīva, 
krāsaina, priecīga un neaizmirstama. 
Jaunie mākslinieki ieguva diplomus 
par labāko aktiermākslu, atraktī-
vāko deju, labāko uzstāšanos, par 
piedalīšanos pasākumā dāvanās sa-
ņēma saldumus. Uz nākamo “Pop- 
ielu” visus gaidīsim septembrī.

Aija Šibajeva,
dienas centra “Saurieši’’ vadītāja

Noslēdzies Comenius partnerības projekts
“Eiropas bērni dzied un dejo”

“Popiela” dienas centrā 
“Saurieši” iedzied 
vasaras sākumu
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nr.p.k. projekta nosaukums projekta iesniedzējs

1. Mācīšanas un mācīšanās daudzveidība, izmantojot 
interaktīvās tāfeles SMART Notebook 11 Gaismas internātpamatskola

2. Mediācija – konfliktu atpazīšanas un risināšanas veids Laila Uzule
3. Lai ko tu domā, domā citādi Dienas centrs “Saurieši”
4. audums mājas interjerā Silvija eriņa
5. Mazo galda tenisistu skoliņa Vjačeslavs pasnovs
6. Lekciju un semināru cikls skolām “Ripo vesels!” Biedrība “Misija par ģimeni”
7. a. pizika kauss velokrosā Biedrība “Valmieras velo vienība”
8. Dabas pētnieka piedzīvojumu nometnes “es pasaulē” ik “LG projekti”
9. Gājēju celiņa uz dzelzceļa tilta pār Mazo juglu ierīkošana Biedrība “koordināta”
10. Radošais UMMS Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

11. pieskaries manai sirdij Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas 
centrs

12. Stopiņu novada ziedu topiārijs “aicinošais rupucis” kaspars aizups

Stopiņu novada pašvaldība

Nr.11 2013. gada 7. jūnijā. Izskatīti 83 personas iesniegumi. Piešķirta 
sociālā palīdzība Ls 4295,26 (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit 
pieci lati 26 santīmi).

Nr.12, 2013. gada 21. jūnjā. Izskatīti 78 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība Ls 3696,47 (trīs tūkstoši seši simti 
deviņdesmit seši lati 47 santīmi).

Ar pilnu protokolu tekstu var iepazīties Stopiņu novada tīmekļa 
vietnē www.stopini.lv – Pašvaldība – Sociālais dienests.

Jūnijā no Stopiņu novada iedzī-
votājiem tika saņemtas vairākas 
sūdzības par ugunskuru dedzi-
nāšanu privātmāju teritorijās. 
Diemžēl šogad laikapstākļi sarež-
ģīja iedzīvotājiem savu piemāju 
teritoriju sakopšanu un sauso 
zaru, lapu dedzināšanu, jo, vado-
ties pēc Stopiņu novada sabied-
riskās kārtības noteikumiem, to 
drīkstēja veikt no 15. aprīļa līdz 
15. maijam, bet sniega segas at-
kāpšanās šogad ievilkās. Tomēr 
atgādinām, ka minētajā laikā 
drīkstēja dedzināt tikai sausas 
lapas, zarus, citus organiskus at-
kritumus nelielos daudzumos un 
tikai nekustamā īpašuma īpaš-
nieka, tiesiskā valdītāja vai lie-
totāja klātbūtnē. Veicot saņemto 
informāciju pārbaudi, tika kon-
statēti pārkāpumi, kad personas 
dedzina rūpnieciskas izcelsmes 
atkritumus un  neievēro Stopiņu  
novada sabiedriskās kārtības 
noteikumus. Par konstatētajiem 
pārkāpumiem vainīgās personas 
tika sauktas pie administratīvās 
atbildības. 

Sistemātiski tiek kontrolēta 
smēķēšanu ierobežojošo notei-
kumu ievērošana. Tiek pārbau-
dītas daudzdzīvokļu ēku kāpņu 
un koplietošanas telpas, īpašu 
uzmanību pievēršot koplietoša-
nas telpām Ulbrokā, Institūta ielā 
30. Pārbaužu rezultātā pie admi-
nistratīvās atbildības tika sauktas 
vairākas personas par jau minēto 
noteikumu neievērošanu. 

Nav mazinājušies arī admi-
nistratīvie pārkāpumi, kas saistīti 
ar dzīvnieku turēšanas noteiku-
mu ievērošanu. Pašvaldības poli-

cijā tika saņemti vairāki iedzīvo-
tāju zvani par to, ka no privātmā-
ju teritorijas brīvi izkļūst suņi un 
apdraud apkārtējos iedzīvotājus. 
Par šiem pārkāpumiem ir uzsāk-
tas trīs administratīvās lietvedī-
bas, tika izķerti četri klaiņojoši 
suņi. Jūnijā tika veikts plānvei-
da reids kopā ar dzīvnieku pat- 
versmi “Mežavairogi” un izķer-
ti klaiņojošie kaķi pie vairākām 
daudzdzīvokļu mājām.

Pēc palīdzības pie pašvaldī-
bas policijas vērsās kāda divriteņa 
īpašnieks, kurš bija mazliet novēr-
sis uzmanību no sava braucamrī-
ka, un kāds jau bija to “aizņēmies”. 
Pateicoties operatīvai reaģēšanai 
uz personas sniegto informāciju, 
“aizņēmējs” tika panākts un īpaš-
nieks atguva savu divriteni.

Tika veikta sabiedriskās kār-
tības nodrošināšana Cekules 
ciemā, kur izcēlās ugunsgrēks 
vecajā stacijas ēkā, un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta darbinieki veica ugunsgrē-
ka dzēšanu. Ugunsgrēkā cietušo 
personu nav.

Tika saņemta informācija no 
kādas sievietes par to, ka Ulbrokas  
ezerā, iespējams, noslīcis vīrie-
tis. Ierodoties notikuma vietā, 
tika noskaidrots, ka viņas draugs 
peldējis pāri ezeram un tad pēk-
šņi pazudis zem ūdens. Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta darbinieki veica vīrieša 
meklēšanu, diemžēl aizdomas 
apstiprinājās un ezerā tika atrasts 
noslīcis vīrietis. 

Informācija sagatavota 
pēc Stopiņu novada pašvaldī-

bas policijas materiāliem

Stopiņu novada pašvaldības 2013. gada 
projektu konkursa rezultāti
Jau trešo gadu notika Stopiņu 
novada pašvaldības finansēto 
projektu konkurss. Konkursā 
saņemti 16 projektu pieteikumi, 
atbalstīti 12 projektu pieteikumi, 

kas atbilda konkursa nosacīju-
miem.
Projektu iesniegšana notika no 
2013. gada 15. aprīļa līdz 15. mai-
jam, projektu realizācija paredzē-

ta līdz šā gada 31. decembrim. 
Aicinām sekot līdzi informācijai 
par projektu norisi un piedalīties, 
gūstot jaunas zināšanas, prasmes 
un pieredzi.

• Deputāti Vitu Paulāni apstip-
rināt amatā par Stopiņu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieci.
• Izveidot Finanšu pastāvīgo komi-
teju 7 deputātu sastāvā un ievēlēt 
tajā šādus deputātus: J. Pumpurs,  
V. Paulāne, J. Leimans, S. Masļakovs, 
J. Vasiļjevs, A. Grunde, A. Senkāns.
• Izveidot Veselības aizsardzības, 
sociālo lietu un dzīvokļu  jautājumu 
pastāvīgo komiteju 5 deputātu sastā-
vā un ievēlēt tajā šādus deputātus:  
L. Šefere, I. Vīksne, Dz. Saliņš,  
J. Koponāns, D. Brigmane.
• Izveidot Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu   pastā-
vīgo komiteju 7 deputātu sastāvā 
un ievēlēt tajā šādus deputātus:  
V. Paulāne, L. Kurzemiece,  
L. Šefere, J. Vasiļjevs, Dz. Saliņš, 
A. Vai-čulens, D. Brigmane.
• Izveidot Zemes un mežu īpa-
šumu pastāvīgo komiteju 6 de-
putātu sastāvā un ievēlēt tajā 
šādus deputātus: S. Masļakovs,  
B. Smirnovs, A. Grunde,  
A. Senkāns, J. Pumpurs, J. Leimans.
• Izveidot Teritoriālās un uzņē-
mējdarbības attīstības  pastāvī-

go komiteju  7 deputātus sastāvā 
un ievēlēt tajā šādus deputātus:  
V. Paulāne, A. Senkāns, J. Leimans,  
S. Masļakovs, B. Smirnovs,  
J. Koponāns, A. Vaičulens.
• Paredzēt Ulbrokas vidusskolai 
papildu finansējumu Ls 11000.00 
mācību līdzekļu iegādei no paš-
valdības Attīstības budžeta lī-
dzekļiem.
• Paredzēt Stopiņu pamatskolai pa-
pildu finansējumu Ls 1300.00 mā-
cību līdzekļu iegādei no pašvaldī-
bas Attīstības budžeta līdzekļiem.

Domes sēžu protokoli pilnā re-
dakcijā pieejami Stopiņu novada 
domes mājaslapā www.stopini.lv

26. jūnija domes sēdē 
(protokols Nr. 3) nolemts:
• Apstiprināt Stopiņu novada do-
mes Korupcijas novēršanas ko-
misijas nolikumu.
• Apstiprināt Korupcijas novēr-
šanas komisiju.
• Apstiprināt Stopiņu novada do-
mes Administratīvās komisijas 
nolikumu.
• Apstiprināt Stopiņu novada do-

mes  Administratīvo komisiju.
• Apstiprināt Stopiņu novada 
domes Iepirkumu komisijas no-
likumu.
• Apstiprināt Stopiņu novada do-
mes Iepirkumu komisiju.
• Apstiprināt Stopiņu novada 
pašvaldības nolikumu.
• Apstiprināt Zemes un mežu ko-
mitejas nolikumu.
• Apstiprināt Veselības aizsardzī-
bas, sociālo lietu un dzīvokļu ko-
mitejas nolikumu.
• Apstiprināt Finanšu komitejas 
nolikumu.
• Apstiprināt Izglītības, kultūras, 
sporta un jaunatnes lietu komite-
jas nolikumu.
• Apstiprināt Teritoriālās attīstī-
bas un uzņēmējdarbības komite-
jas nolikumu.
• Izbeigt deputāta Jāņa Koponāna 
pilnvaras pirms termiņa sakarā ar 
viņa personisko rakstveida iesnie-
gumu par savu pilnvaru nolikšanu.

Domes sēžu protokoli pil-
nā redakcijā pieejami Stopi-
ņu novada domes mājaslapā  
www.stopini.lv

Ziņo Stopiņu novada 
pašvaldības policija, tālrunis 67910901

Maijā fiksēto notikumu apskats

12. jūnija domes sēžu  (protokols Nr. 2) lēmumi

1. Individuālo māju un apbūves 
zemju īpašnieku ievērībai 

Saistošie noteikumi Nr. 13 
no 12.10.2005. “Stopiņu novada 
sabiedriskās kārtības noteiku-
mi” nosaka, ka regulāra zāliena 
pļaušana – zāliena pļaušana ne 
mazāk kā trīs reizes sezonā: pir-
mo reizi no 10.–20. jūnijam, otro 
reizi no 10.–20. jūlijam, trešo reizi 
no 10.–20. septembrim. Zāles ga-
rums nedrīkst pārsniegt 20 cm.

Pašvaldības policija veiks pa-
stiprinātu īpašumu apsekošanu 
ar mērķi samazināt aizaugušās 

platības un ierobežot invazīvo 
augu sugu izplatību.

Par noteikumu neievērošanu 
tiks piemērots naudas sods:  fizis-
kām personām Ls 5 līdz 50, juri-
diskām personām Ls 10 līdz 100;        

Par tām pašām darbībām, ja 
tas izdarīts atkārtoti gada laikā 
pēc administratīvā soda piemēro-
šanas, fiziskām personām – Ls 50 
līdz 100, juridiskām personām –  
Ls 100 līdz 500.

Atsevišķi brīdinājumi par 
īpašumu sakopšanu īpašniekiem 
individuāli netiks sūtīti.

2. Tirdzniecības noteikumu 
izmaiņas

Ar 06.04.13. spēkā stājās jauni 
tirdzniecības noteikumi “Par kārtī-
bu, kādā tiek saskaņota un organizē-
ta ielu tirdzniecība Stopiņu novadā” 
un “Par nodevām par tirdzniecību 
publiskās vietās Stopiņu novadā”. 

Tirdzniecības atļauja visiem 
tirgotājiem jāizņem Stopiņu no-
vada domē.

Ar pilnu saistošo noteikumu 
tekstu var iepazīties novada domes 
mājaslapā http://www.stopini.lv/ 
public/32984.html

Iedzīvotāju ievērībai!

Sociālā dienesta informācija•
Sēžu protokoli
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Jauniešu apmaiņas projek-
tā “Animate my life” jaunieši 
veidoja video par dažādām 
tēmām

Jauniešu apmaiņas projekts “Ani-
mate my life” norisinājās no 4. 
līdz 13. jūnijam Stopiņu novadā, 
Upesleju internātpamatskolā– 
rehabilitācijas centrā. Projekta 
ietvaros Latvijā ieradās seši jau-
nieši no Spānijas un Rumānijas, 
kuriem pievienojās arī jaunie-
ši no Latvijas. Projekta mērķis 
bija, darbojoties starptautiskās 
komandās, veidot animāciju vai 
video par Eiropas Savienībai sva-
rīgām tēmām.

Pirmajā projekta dienā jaunieši 
iepazinās viens ar otru un piedalī-
jās dažādās komandas veidošanas 
aktivitātēs, kā arī noklausījās ek-
sperta prezentāciju par to, kā vei-
dot video vai animāciju. Nākamajā 
dienā viņi devās ekskursijā, ap-
meklējot kinopilsētiņu “Cinevila” 
un animācijas studiju “Annas 2”,  
kur smēlās iespaidus, kā top ani-
mācijas un mākslas filmas Latvi-
jā. Pēc ekskursijas dienas katras 
valsts jaunieši prezentēja savas 
valsts animācijas un kino vēsturi. 
Atlikušās apmaiņas dienas jaunie-

ši starptautiskās komandās veido-
ja video, katrai grupai bija dotas 
dažādas tēmas – jauniešu līdzdalī-
ba, bezdarbs, veselīgs dzīvesveids, 
starpkultūru izglītība. Vienu no 
video, kas tapa apmaiņas laikā, 
iespējams apskatīt  http://www.
youtube.com/watch?v=l6YooG_
qsTg&feature=em-upload_owner

Ja arī tu vēlies īstenot savu 
ideju vietējā vai starptautiskā lī-
menī, tad ar plašāku informāciju 
vari iepazīties Eiropas Savienības 
programmas “Jaunatne darbībā” 
mājaslapā www.jaunatne.gov.lv

Projektu īstenoja biedrība 
“BUMMS” sadarbībā ar Stopiņu 
novada domi un Eiropas Savienī-
bas programmas “Jaunatne dar-
bībā” finansiālo atbalstu.

S. Andrejevs, Stopiņu novada 
jaunatnes lietu speciālists

“Šis projekts tika finansēts ar Ei-
ropas Komisijas atbalstu. Šī pub-
likācija [paziņojums] atspoguļo 
vienīgi autora uzskatus, un Ko-
misijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebku-
ru iespējamo izlietojumu.”

Piektdienas, 28. jūnija, vakarā 
kluso Līgo parku pieskandināja 
Diksilendu festivāla koncerts. 

Diksilends ir viens no klasiskā dže-
za stiliem, radies ASV baltādaino 
mūziķu vidū 19. gadsimta beigās. 
Diksilendu parasti spēlē neliels 
izpildītāju ansamblis, kurā ietilpst 
trompete, trombons, klarnete, kā 
arī citi instrumenti. Diksilendam 
raksturīga groteska izpildījuma 
maniere, bet repertuāru veido po-
pulāru dziesmu tēmas. Interesanti, 
ka jau 1919. gadā viens no pirma-
jiem ASV ansambļiem viesojās Ei-
ropā un guva pozitīvas atsauksmes. 

Diksilendu festivāla idejas autors 
ir ansamblis “Sunny Groove Dixie”. 
Diksilendu festivāls pirmo reizi 
Latvijā notika pagājušā gada vasarā 
Umurgā. Šogad festivāls notika ne 
tikai Umurgā, bet arī Ulbrokā. 

Kaut arī lija “kā pa Jāņiem”, pa-
sākums izvērtās ļoti košs, muzikāli 
daudzveidīgs un interesants. Klāt-
esošie atzinīgi izteicās par mūziķu 
izcilo profesionalitāti, teicamo im-
provizācijas prasmi un skanējuma 
augsto kvalitāti. 

Pirmie koncertā uzstājās Nacio-
nālo bruņoto spēku orķestra diksi-

lends. Starp daudzajām kompozī-
cijām ansambļa izpildījumā  jāak-
centē “Stopiņu Līgo parka blūzs” –  
īpaši jestrs un optimistisks skaņ-
darbs. Ansamblis klātesošos aicinā-
ja gan iesaistīties dejās, gan dziedāt 
līdzi blūza stilā ieturētajai dziesmai 
“Vecpiebalgas ūdensrozes”. 

Kā nākamie muzicēja “Green 
Bridge Band” no Viļņas. Ansam- 
blis pastāv jau 13 gadus. Interesanti, 
ka pēc ansambļa iniciatīvas Lietuvā 
rīkotas divas diksilendu parādes. 
Ansamblis ne vien spēlēja instru-
mentālo mūziku, bet arī brīnišķīgi 
dziedāja. Savdabīgs bija elektroniskā 
kontrabasa izskats un skanējums. 

Trešie muzicēja pašmāju “Sun-
ny Groove Dixie”. Ideja par šī diksi-
lenda izveidi radās, kopā strādājot 
Jānim Retenajam un Edmundam 
Brīvkalnam pie Normunda Rutuļa 
CD “Vēlreiz mājās”. Vēlākā “Sunny 
Groove Dixie” sastāva veidošanās 
ir Jāņa Retenā un Ivara Jercuma 
nopelns, kuru pūles un ieceres īs-
tenojās 2009. gada pavasarī. Tā nu 
radās viens no profesionālākajiem, 
pašreiz Latvijā aktīvi muzicējošiem 
diksilendiem. Diksilenda sastāvā 
īpaši jāatzīmē Edmunds Brīvkalns, 
kas savulaik tika atzīts par labā-

ko diksilenda klarnetistu Latvijā. 
Mūziķis ansamblī tiek mīļi dēvēts 
par “jautro gariņu”. “Sunny Groo-
ve Dixie” sastāvā muzicēja arī citi 
augstas raudzes profesionāļi – Jānis 
Retenais, Artūrs Bērziņš, Edgars  
Švembergs, Ivars Jercums un  
Gundars Lintiņš. 

Koncerta izskaņā muzicē-
ja “Jese`s New Orleans Band” no 
Zviedrijas. Ansamblis no pārējiem 
atšķirīgs bija ne vien ar ļoti “auten-
tisku” Ņuorleānas diksilenda ska-
nējumu, bet arī ar savu dalībnieku 
lielo dzīves pieredzi. Vīri sirmām 
galvām tik azartiski dziedāja un 
spēlēja, ka klausītājiem kājas kus-
tējās līdzi mūzikas ritmam. 

Tā nu ir aizvadīts lielisks kon-
certs – brīnišķīga mūzika, profe-
sionāli mūziķi, interesants reper-
tuārs. Cerēsim, ka Diksilendu 
festivāls turpinās savu attīstību 
un, iespējams, gaidīsim mūziķus 
atkal Ulbrokā.

Paldies arī drosmīgajiem 
klausītājiem, kas nenobijās no 
lietus un ar saviem aplausiem 
cītīgi atbalstīja koncerta dalīb-
niekus! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja

Diksilendu skaņas Līgo parkā Jaunieši animē dzīvi
I realy enjoy that project. I think it’s good that we where talking 

not only about good things, but also about bad so, next time we will 
corect all mistakes. I met lot of great, freandly and lovely people.The 
most important thing I wan’t to say “thanks” to everyone.

/Linda Junkina./

It was great. It was an amaizing experience and I made a lot of 
new friends. I’am really sad that it’s ending, so we NEED (!!!) to meet 
again next year (all of us) Maybe Spain or Romania? (..)

I just to know that I’ll meet them again, someday, maybe in win-
ter, maybe after 20 years. I just wan’t to know, that they’re not a part-
that-has-ended. I want them to be the part-that-continues!  (..)

Mani šis projekts iedvesmoja domāt par animāciju veidošanu mā-
jās. Šī bija laba angļu valodas prakse. Gribētu piedalīties animācijas 
projektos. (..)

Visiem zināmas un iemīļotas dziesmas, dejas, krāšņums, sirsnība un elegance, 
nebeidzama līdzi dziedāšana kopā ar populāriem dziedātājiem, 

grupām un aktieriem – brīvdabas koncertprogrammā

Koncertā piedalīsies: Latvijas estrādes leģendārais kvartets “Eolika”, grupa “Dāmu pops”, jaunā 
dziedātāja Antra Stafecka, aktieri Raimonda Vazdika un Aldis Siliņš, dziedātājas Ieva Akuratere un Olga 
Rajecka, tautas deju ansambļa “Līgo” bērnu studija Jāņa Purviņa vadībā un daudzi, daudzi citi dziedātāji, 
dejotāji un aktieri, kopā – vairāk nekā 50 cilvēku.

Ieejas maksa pieaugušajiem – Ls 2.
Ieejas maksa bērniem, pensionāriem un represētajiem – Ls 1.
Ieeja bērniem līdz 7 gadu vecumam un bērniem no daudzbērnu ģimenēm – bez maksas.

Pēc koncerta – zaļumballe kopā ar grupu “Kolibri”.
Ieejas maksa uz balli – Ls 2.

(Uz koncertu iegādātā biļete derīga arī  zaļumballei.)

Piektdien, 9. augustā, plkst. 20.00 brīvdabas dižkoncerts

“Atkal, atkal ir debesis pušu...”
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Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas 
upi iekļauts Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā

2013. gada maijā dzelzceļa tilts 
pār Mazās Juglas upi Stopiņu no-
vadā, dzelzceļa līnijā Rīga–Ērgļi, 
pie Upeslejām, ir iekļauts Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminek-
ļu sarakstā kā vietējās nozīmes 
industriālais piemineklis.

Dzelzceļa tilts  pār Mazās Jug-
las upi ir nozīmīgs 20. gadsimta 
30. gadu inženiertehnisko būvju 
paraugs, kas saistīts ar ražošanas, 
transporta un teritorijas infra-
struktūras attīstības vēsturi.

Tilts atklāts 1933. gadā, un 
tas ietilpa Rīgas–Ērgļu dzelzceļa 
līnijā. Šis tilts ir viens no nedau-
dzajiem Latvijas Republikā pirms 
1940. gada būvētajiem dzelzceļa 
tiltiem, kas saglabājies līdz mūs-
dienām.

Pašlaik Stopiņu novadā atro-
das divi valsts aizsargājamie kul-
tūras pieminekļi. Atgādinām, ka 

2012. gada vasarā Ulbrokas kapu 
guļbūves kapličai tika piešķirts 
vietējās nozīmes arhitektūras 
pieminekļa statuss.

Stopiņu 
novada dome

Šā gada 2. jūnijā Kazahstānā, 
Spaskas memoriālā Karagan-
das tuvumā, Latvijas Valsts 
prezidenta vizītes laikā atklāja 
represēto Latvijas iedzīvotāju 
piemiņas zīmi, līdzi ņemot sau-
ju Latvijas iesvētītas zemes no 
Daugavas dzīlēm. 

Piemiņas zīmes tēlnieks – Pauls 
Jaunzems, arhitekts – Juris Poga. 
Pieminekļa atklāšanas ceremo-
nijā represētos pārstāvēja Latvi-
jas Politiski represēto apvienības 
(LPRA) priekšsēdētājs Gunārs 
Resnais un LPRA valdes loceklis 
Astrīds Freimanis.

Tuvojoties 14. jūnijam, jau 
daudzus gadus Latvijas represēto 
saime gatavojas atceres pasāku-
miem un nepacietīgi gaida tikša-
nos ar seniem draugiem.

Arī šovasar fonds “Sibīrijas 
bērni” (tā dibinātājs – Gunārs 
Toms, vadītāja  – kinorežisore 
Dzintra Geka) bija parūpējies 
par plašu un interesantu prog-
rammu.

Konference “1941. gada 14. jū- 
nija piemiņai” piesaistīja ar jau-
nu pavērsienu. Jevgēņijs Smir-
novs, žurnālists no Soļikamskas 
Krievijā, kur atradās viena no 
drūmākajām represēto nometi-
nājuma vietām, ar lielu lepnu-

mu un saviļņojumu pavēstīja, ka 
Soļikamskā ir ne vien atjaunots 
pirms gadiem uzstādītais krusts 
(krustu 90. gadu vidū nogādāja 
un uzstādīja fonda loceklis Il-
mārs Knaģis), bet Soļikamskas 
novadpētniecības muzejs pašlaik 
ir pievērsies padziļinātai represē-
to un bojāgājušo personu apzinā-
šanai un vietējo iedzīvotāju atmi-
ņu vākšanai un apkopošanai. Lai 

gan ar lielu laika nobīdi, bet ledus 
ir izkustējies. Ne mazāk patīkams 
pārsteigums bija arī vēsturnieka 
un Gulaga izpētes fonda dibinā-
tāja no Čehijas Stephana Čer- 
nouseka uzstāšanās. Viņš apbrī-
no un atbalsta Latvijas politiski 
represēto aktivitātes un pasāku-
mus, vēl vairāk – saskata daudz 
līdzīga mūsu valstu vēsturē un 
notikumos un atzinīgi vērtē re-

presēto darbību. Latvija ir lielisks 
paraugs. Pārsteidz Nila Ušakova 
piedalīšanās konferencē. Savā 
īsajā uzrunā viņš atzīmēja, ka 
represētie ir daudz izturīgāki un 
stiprāki par viņa paaudzi. Arī par 
to paldies!

Pēc konferences notika do-
kumentālās filmas “Bērnības 
zeme Sibīrija” pirmizrāde. Rīgas 
Latviešu biedrības namā varēja 

apskatīt starptautisko ceļojošo 
izstādi “Sibīrijas bērni”. Sv. Jāņa 
baznīcā bija iespēja noklausīties 
koncertu “Aizvestajiem”. 

Diena noslēdzās ar piemiņas 
brīdi Ulbrokas meža kapos, kur 
nolikām ziedus pie pieminekļa 
represētajiem un pakavējāmies 
domās pie saviem mīļajiem. Liels 
prieks, ka bija atnākuši ne vien 
represētie. 

Pateicoties novada domes 
atbalstam un Māras Zebaueres 
gādīgumam, vēl kādu stundiņu 
pakavējāmies pie rūpīgi klāta tē-
jas galda. Sanāca tāds mierīgs un 
dvēseliski piepildīts vakars. Māra 
pastāstīja par aizvadītās dienas 
iespaidiem, jo jau no paša rīta 
bija piedalījusies visos organizē-
tajos pasākumos.

Šovasar no 9. līdz 24. jūlijam 
fonds “Sibīrijas bērni” organi-
zē kārtējo braucienu uz Sibīriju. 
30 dalībnieku vidū būs arī mūsu 
Māra. 

“No Latvijas brauc kādreizē-
jie upuri, kas pārauguši sevi un 
tapuši izdzīvotāji. Kas zina, var-
būt viņi ir īstenie uzvarētāji.” 

/G. Repše./
Novēlēsim viņiem jauku ceļu 

un laimīgu atgriešanos mājās! 
Guna Dēliņa,

represēta 1941. gada 14. jūnijā

Izdzīvotāji vai uzvarētāji?

12. jūnija pievakarē Upesleju 
gājēju celiņa sākumā pulcējās 
kupls pulks jauno riteņbrau- 
cēju.

No 45 dalībniekiem pirmā startē-
ja vecuma grupa  no 2–5 gadiem.

Visveiklāk šķēršļu joslu izbrauca: 
Zēni:
1. vieta – Kārlis Miķelsons;
2. vieta – Kristaps Katkovskis;
3. vieta – Filips Paurs un Kārlis 
Čapiņš.
Meitenes:
1. vieta – Santa Ivaško;
2. vieta – Aiga Strautmane;
3. vieta – Madara Petrova.
3–4 gadu grupā 500 m krosiņā:
1. vieta – Kārlis Čapiņš;
2. vieta – Filips Paurs;
3. vieta – Kristaps Katkovskis.
5–6 gadu grupā 800 m krosiņā:  
Zēni:
1. vieta – Tomass Ivaško;
2. vieta – Kristians Petrovs;
3. vieta – Varis Strautmanis.
Meitenes:
1. vieta – Kate Čapiņa;

2. vieta – Demija Kudzēviča.
7–10 gadu grupā 1,5 km distan-
cē:
Zēni:
1. vieta – Ralfs Siliņš;
2. vieta – Daniels Arnickis;
3. vieta – Niks Ozoliņš.
Meitenes:
1. vieta – Dace Egija Lapa;
2. vieta – Elīna Rudzīte;
3. vieta –Aiva Strautmane.
11 gadi un vecāki: 
1. vieta – Markuss Aleksāns;

2. vieta – Andrejs Platais;
3. vieta – Arturs Todoščenko.
Izsakām pateicību par tiesāšanu 
sacensībās Upesleju jauniešiem 
Kristai Mežapuķei, Robertam 
Gurtiņam, Mārtiņam Kace-
nam, Alenam Potapenko. Un, 
protams, galvenajam tiesnesim  
Aināram Vaičulenam.
Fotogalerija: http://www.stopini.lv/ 
public/34861.html

Dienas centra 
“Upeslejas” kolektīvs

Dzelzceļa tilts – 
valsts kultūras piemineklis

Riteņbraucēju starti Upeslejās
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“Vecās kultūras 
rakstiņš, pieredzes 
bagāts un gudrs.” 

/Imants Ziedonis./

Radošu darbu un domu pārņemts 
ir “Lielkāju” māju saimnieks Uldis 
Sterģis. Tēlnieka un akmeņkaļa ik-
dienas darbs galvenokārt saistīts ar 
spēcīgu zīmju un rakstu mitoloģis-
ko veidošanu granītā. Par zīmēm, 
simboliem un laikmeta liecībām 
šoreiz – kultūrvēsturiskās mājvietas 
kontekstā.

Redzamā ēka ir barona Ulenbro-
ka vasaras māja ar smilšu griestiem 
un zāģētiem baļķiem, un mazliet res-
taurētiem skursteņiem, domājams, 
celta ap 1890. gadu. “Jā, smilšu gries-
ti. Nākamais, šai mājai jumts bija 
apmēram kādu metru vēl pa kreisi un 
garāks, un... starp abām šīm spārēm 
bija, nāca tāds savienojums – krusts, 
lai saturētu.” Sākotnējais jumta se-
gums – ar dēlīšiem, tagadējais – ar 
šīferi.

Pārbūve skārusi arī logu nomai-
ņu vai aizmūrēšanu un verandas 
nojaukšanu. “Šī veranda varēja pēc 
proporcijām būt apmēram trīs metri 
reiz... Šeit nāca slēģi... Tātad viens, 
divi ar pusi, tāda, pieci metri reiz trīs, 
varēja būt veranda.” “Pirmā pasaules 
kara laikā te ir bijis hospitālis.” “Liel-
kāju” mājās atrodam vairākas dur-
vis, kas saglabājušas savu sākotnējo 
izskatu.

“19. gadsimta sākumā mani radi 
te ieradās no Dreiliņiem, un tad jau te 
kaut kādi radi bij priekšā, tukšā vietā 
nebij, bet tas galvenais Miķelsons ie-
radās ar nu, es nezinu, vai zābaki bij 

kājā vai nebij, maisiņā tur, ja nu.. Tā 
šis bija ledusskapis (leduspagrabs), 
un tad tas tā sastāvēja no trim daļām, 
tagad ir palikušas tikai divi daļas, 
šeitan ir ar betona griestiem un tālāk 
bija ar smilšu griesti, noņemami, tajā 
vietējā dīķītī sazāģēja ledusklučus, 
salika iekšā no augšas, tad salmus 
vai kūdru, vai pakaišus pa virsu un 
glabāja pienu, un šajā te kūtī bija tur 
padsmit govis, divi vai trīs, vai cik tur 
tie zirgi, bullis, un šī Stopiņu pagasta 
zemnieku saimniecība “Lielkājas” pa-
cēlās un varēja nomaksāt, vajadzēja 
izmaksāt to zemi, cik tur tos tūksto-
šus, pateicoties Rīgas tuvumam, pien-
kopībai un kāpostiem, un gurķiem, 
un ar kāpostiem un gurķiem dzīvoja 
arī Dreiliņi, un te bija milzīgas kāpos-
tu mucas, grandiozas, šādas te, kur pa 
trepēm iekāpa iekšā.”

“Un tas man, vecāsmātes brālis 
bij prasmīgs saimnieks, tāds, kā lai 
saka, ar vērienu un enerģiju, ar iz-
domu, ar zelta rokām. Kāpēc ar zel-
ta rokām? Tāpēc, ka viņš pats taisīja 
mucas, bet tas ir mucenieku amats.” 

“Pats stīpoja, tur smēdīte bij, 
spēlēja vijoli, bet kāpēc es runāju par 
vijoles spēlēšanu, tāpēc, ka tā vijole 
bija no Ulbrokas muižas un tā bija 
īpaša vijole, un tajā vijolē bija, varbūt 
no putekļiem, tāda mazliet pelēcīgi 
brūngana tā krāsa, nevis tāda mir-
dzoša, viņa nebij, tad te bij tāda, tādi 
S veida izgriezumi tai skaņai, un es, 
kad maziņš, lūrēju tur tas caurums 
un tur iespraustas bij daudzas meda-
ļas, nu tādi kā ģerboņi, daudzas, un 
labajā pusē bij tāds perlamutra rotā-
jums, perlamutra, rombveidīgs. Un 
tad Rīgas mūziķi bija piedāvājuši vi-
ņam par to vijoli... četrsimt latus, liela 
nauda, kas bij teicis – nu pārdod, viņš 
saka – “bet tā taču ir vijole”.

Neskatoties uz ģimenes turpmā-
ko likteni, vijole netika pārdota, bet 
arī šobrīd nevaram to apskatīt.

“..šeit ir vecie krievu kapi, pareizti-
cīgo, nē, staroveru kapi, tas puduris un, 
un te bija baznīciņa, un te bija tas krie-
vu ciemats Sidvari vai Sidvori. Tātad, 
šeitan man tā baznīca ir, aiz šī, tā, tas 
ir vecais malkas šķūnis, un tā bija, tas 
milzīgais guļbūves šķūnis. Redzamās 
guļbūves vietā kādreiz bija rija.

Šitā ir kūts, tātad te ir akmeņi, 
kaut kur pusotra metra augstumā, 
plēstie, un saucās – dziļā kūts. Un tad, 
kad visu ziemu mēsli bija krājušies, 
tad pa šīm durvīm iebrauca ar ratiem 
iekšā, muguras kūpēja, bet viņi, tie 
mēsli, bija izsiluši, svarīgi bija, lai viņi 

izsilst. 
Mājas priekšā, jā, 

es tas mazais esmu 
durvīs.

Jā, bet te ir mana 
māja. Jā “Lielkājas”, 
“Lielkāju” ganām-
pulks, jā viņš ir milzīgs..”

Par kāpostiem, 
Finku un vijoli
Katra jauna ekspedīcijas sērija at-
klāj nezināmo par zināmo – Stopi-
ņu novads glabā daudz interesantu 
liecību. Vienas mājas iedzīvotāju 
stāsti par vectēvu saimniekošanas 
paradumiem lieliski sasaucas ar citās 
mājās dzīvojošo lepni saglabātajām 
saimniecības ēkām un ietaisēm. Te-
pat, Rīgas pievārtē, Dreiliņu pagasta 
“Būmaņu” saimnieki Alekšu dzimta 
saglabājuši gan lepno no ķieģeļiem 
mūrēto kūti, ko savulaik dzimtas 
galva uzcēlis pašu pirmo, gan saim-
niecības ēku ar ledus un sakņu pag-
rabiem un klēti ar graudu apcirkņu 
aprisēm, kas tagad pārbūvēta dzī-
vošanai, gan vāgūzi – gandrīz visām 
ēkām saglabājušās pat oriģinālās 
būvdetaļas. Vecās ratnīcas vietā pat-
laban slejas laikmetam atbilstošā-
ku “ratu” nojume, bet kāpostus (to 
vagas līdz pat horizontam tagadējā 
“Būmaņu” saimniece Anita atceras 
vēl kopš bērnības) joprojām būtu ie-
spējams skābēt senajā kāpostu tvert-
nē, kurā jākāpj pa trepēm iekšā tieši 
tā, kā to novada otrā jeb Stopiņu pa-
gasta galā savās mājās “Lielkājās” ek-
spedīcijai mutvārdos lieliski izstāstīja 
Uldis Sterģis. Tādas pat līdzības ir 
arī stāstā par Sterģa kunga vectēvu 
vijolnieku – “Būmaņu” mājās sagla-
bājušos vectēva vijoli, bet, atrodot 
Stopiņu novadā trešo vijoli, jau varē-
sim spriest par tendencēm un izdalīt 
novadam raksturīgo.

Fantastiskas liecības par 20. gad-
smita pirmās puses saimniecisko 
dzīvi – pirmskara Dreiliņu puses 
ainavu, siena talkām, lauksaimnie-

cības tehniku, ģimenes svētkiem, 
līgošanu un pat pirmajiem padom-
ju kolektīvajiem darba svētkiem – 
sniedz ne tikai ģimenes fotoalbumi, 
Alekšu dzimta saglabājusi arī mājas 
grāmatas un saimniecības grāmatas 
no 20. gadsimta 20. gadiem līdz pat 
1947. gadam, kuras ataino ne tikai 
preču, naudas un algotā darbaspēka 
attiecības un kustību, kas neapstā-
jās pat kara laikā. Rēķinu grāmatas 
sniedz liecības arī par dārzkopības 
tradīcijām, piemēram, tolaik po-
pulārākajām augļu koku šķirnes, jo 
1942. gadā saimniecībā tika iestā-
dītas četras sīpoliņu, trīs Lietuvas 
pepiņa, vienas antonovkas, divas 
dažādas renetas šķirnes ābeles un 
četras baltā dzidrā šķirnes ābeles, no 
kurām mūsdienas ir sagaidījušas un 
pašlaik pilnas ar briestošiem augļiem 
ir trīs baltā dzidrā ābeles. Kara laika 
saimniecības grāmatās fiksēti arī 
apgrozībā esošo valūtu kursi – 1941. 
gadā divi lati tikuši pielīdzināti 100 
rubļiem, un uzskaite vesta rubļos, 
piemēram, ieņemot par 150 litriem 
piena 2700 rubļus, bet kādam no 
strādniekiem par pilnu mēnesi algā 
izmaksājot 4000 rubļus, fiksētas arī 
valsts nodevas: “valdībai nodoti kar-
tupeļi 700 kg” vai “valdībai nodots 
sivēns, 100 kg dzīvsvarā”, bet 1944. 
gada ieraksti liecina par saimnie-
cības gada pārskatu reihsmarkās –  
tolaik strādnieka alga par mēnesi –  
40 marku. Ieraksti saimniecības 

grāmatās liecina arī par saimnieka 
atbildību katrā norisē, visus darbus 
raksturojot caur savu prizmu: “Kar-
tupeļus beidzu rakt.”

Apzinot kultūrvēsturisko 
mantojumu neiztikt arī bez gluži 
anekdotiskām epizodēm – vai tā 
būtu sagadīšanās vai leģendas at-
gādinājums, bet savulaik Eižena 
Finka darinātais “Būmaņu” pir-
mās saimnieces Annas Alekses, 
dzimušas Būmanes, fotoportrets 
nekādi negribēja ļauties pārfoto-
grafēties – mūsdienu digitālā teh-
nika neklausīja, un aparāta slēdzis 
nostrādāja tikai pēc vairākkārtējas 
tā darbināšanas. Bet realitātē ir 
pierādījies Finka pareģojums foto-
portreta īpašniecei – par dzimtas 
ilgu turpināšanos turpat dzimtas 
mājās par spīti nelabvēlīgiem ārē-
jiem apstākļiem – Alekši šeit dzīvo 
un saimnieko jau sestajā paaudzē. 

Paldies Anitai Aleksei par da-
līšanos dzimtas likteņstāstos, par 
fotogrāfiju un saglabāto senlietu un 
saimniecības izradīšanu, bet galve-
nokārt par dzimtas mantojuma rū-
pīgu glabāšanu un cieņu pret to. 

Ieskats par Stopiņu novada sena-
jām mājvietām – arī turpmāk, plašā-
ku fotomateriāla digitālo kolekciju 
piedāvāsim rudens pusē.

no Ulda Sterģa un Anitas Alekses 
vārdiem pierakstīja Ieva Nagle

Materiālu sagatavoja 
Daiga Brigmane un Renāte Priede

Atklājas tikai tas, 
kas ir patiess, 
nozīmīgs un svarīgs
Uzsāktais pētniecības pro-
jekts “Senās mājvietas Sto-
piņu novadā” nav tikai zelta 
putekļiem atklātas vērtības, 
bet gan dažādu nozīmīgu 
notikumu virknējums ar ska-
tu vakardienā un domām rīt-
dienā, ar pašanalīzi un vietas 
piederību šeit notiekošos 
procesos. 

Piedāvājam pētnieku gru-
pai iepazīto māju kultūrainavis-
kās un priekšmetiskās liecības 
“Lielkāju” māju saimnieka Ulda 
Sterģa dzīvesgudrajā vēstījumā 
un “Būmaņu” māju gaišās 
un sirsnīgās Anitas Alekses 
stāstītajā.

“Lielkāju” mājas durvīs stāv Uldis Sterģis, aptuveni  4–5 gadi.
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Pasākumi jūlijā

20. jūlijā
Teātra sestdiena Līgo parkā

Plkst. 12.00
Līgo parkā viesojas Liepājas ceļojošais leļļu teātris “Maska”  

ar muzikālo leļļu teātra izrādi bērniem

“Zvaigznītes ceļojums”

Pasaku zemē visiem bija labi. Katrs darīja savu darbiņu, lai cik liels vai mazs tas bija. Zaķis lēkāja pa 
ciņiem, skaitīdams savu “gudro dziesmiņu”, kā viņš pats domāja, Spurainīte skraidīja pa mežu, vāk-
dama jaunākās ziņas, Ķērpītis vienkārši gulēja, un tas bija viņa darbs. Katram bija savs uzdevums un 
savs darbs…
Pēkšņi kaut kas šņāca, svilpa un drebēja, kaut kas krita no debesīm un tad... iestājās klusums.
Pasaku zemē sākās sajukums, jo visi bija dzirdējuši kaut ko krītam, bet neviens nepaspēja ieraudzīt – 
kas nokrita no debesīm… 

• Ieejas maksa pieaugušajiem – Ls 1. 
• Ieejas maksa bērniem, pensionāriem un represētajiem – Ls 0,50.
• Ieeja bērniem līdz 7 gadu vecumam un bērniem no daudzbērnu ģimenēm – bez maksas.

Plkst. 19.00 Līgo parkā
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde – 

J. Jaunsudrabiņš. “Jo pliks, jo traks”

Ā. Alunāna Jelgavas teātris dibināts 1959. gadā, bet aktīva darbošanās šajā jomā bijusi jau krietni 
agrāk. 1959. gadā teātra entuziastu dramatiskais kolektīvs ar Jāņa Jaunsudrabiņa lugu “Jo pliks, jo 
traks” izcīnīja pirmo vietu republikas teātru skatē, iegūstot arī goda nosaukumu – Ā. Alunāna Jelgavas 
Tautas teātris. 
Ieejas maksa pieaugušajiem – Ls 2. 
Ieejas maksa bērniem, pensionāriem un represētajiem – Ls 1.
Ieeja bērniem līdz 7 gadu vecumam un bērniem no daudzbērnu ģimenēm – bez maksas.
(Uz teātri iegādātā biļete ir derīga arī ballei.)

Pēc izrādes – zaļumballe kopā ar grupu “Vēja muzikanti”.
• Ieejas maksa uz balli – Ls 2 (zaļumballes ilgums – no plkst. 22.00 līdz 2.00).

28. jūlijā
Teātra svētdiena Līgo parkā

Plkst. 12.00
Ditas Balčus teātra izrāde bērniem 

“Princese uz zirņa”
Princis, kurš ļoti grib precēties, apceļo puspasaules līgavas meklējumos. Viņš ierodas dažādos galmos, 
piedzīvo pārbaudījumus un iekļūst traģikomiskās situācijās gan Francijas, gan kaimiņvalsts galmā, 
kur mēģina sasmīdināt princesi Nesmejīti, gan Venēcijas karnevālā. Aicinām līdzdarboties īstās līga-
vas meklējumos un, kas zina, varbūt kopīgiem spēkiem princim izdosies satikt savu princesi...
Režisore – Dita Balčus; komponists – Valts Pūce.

• Ieejas maksa pieaugušajiem – Ls 1.
• Ieejas maksa bērniem, pensionāriem un represētajiem – Ls 0,50.
• Ieeja bērniem līdz 7 gadu vecumam 
un bērniem no daudzbērnu ģimenēm – 
bez maksas.

BIBLIOTĒKĀS
ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
turpinās Ulbrokas bibliotēkas pēt-
niecības projekts  “Senās mājvie-
tas Stopiņu novadā”, kas iekļauj 
latviskai videi raksturīgās vērtības –  
seno mājvietu un dažādu priekš-
metu apzināšanu, ēku fotofiksāciju, 
kā arī vietējo iedzīvotāju atmiņu 
stāstu pierakstus, sajūtot vidi, kur 
un kāpēc mēs dzīvojam. Aicinām 
atsaukties māju īpašniekus, kuri 
vēlas atbalstīt vai pieteikt māj-
vietu un senās apbūves fotofik-
sāciju, kā arī atbalsta kultūrvēs-
turiskā mantojuma kolekcijas 
izveidi kopā ar LNB Digitālās bib-
liotēkas portāla “Zudusī Latvija” 
veidotājiem. Par kultūrvēsturis-
kām celtnēm uzskata visas ēkas, 
kas celtas līdz 1940. gadam. 
informācija un objektu pieteikšana –  
Ulbrokas bibliotēkā, sazinoties 
ar Daigu Brigmani, tālr. 67910503,  
e-pasts: biblioteka@stopini.lv.

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
jūlijā Sauriešu bibliotēkā būs ap-
skatāma izstāde “izvēlies ceļoju-
mu!”

SPORTS
6. jūlijā  plkst. 11.00 Ulbrokā notiks 
Stopiņu novada 2013. gada uzņēmu-
mu, iestāžu darbinieku, ģimeņu un 
iedzīvotāju komandu vasaras sporta 
spēles. Spēļu norises vieta: Ulbrokā, 
sporta laukumā pie Ulbrokas ezera. 
pieteikšanās – līdz 5. jūlijam mutiski 
pa tālr. 28711252 vai rakstiski – pie-
teikums: vaicis@inbox.lv, vai uz vietas 
sacensību dienā.

•  SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Lai Laimes mātes mīlestībā,

Plaukst mazulīšu ceļš un rīts,
Lai viņu bērnība kā ziedu pilna pļava,

Kur tēva, mātes mīlas saule spīd. 

Madaru Laizāni, Stefanu Čerņavski, Arinu Drekovsku, 
Ralfu Grāvi, Keitu Jaunzemi, Aleksiju Kivriņu, 

Vilbertu Lutkeviču, Jeļizavetu Maslovsku, Manuelu Meļņiku, 
Olesju Skorovu, Alisu Tkačiku, Miku Vīksni-Ozoliņu.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Pasmaidi šorīt austošai saulei,

Lai diena ir jauka un silta,
Lai tā uzaust ar mīļumu pildīta.

Jo šī diena ir veltīta Tev. 

Zentu Vageli, Anitu Ostrovsku, Aneli Krivāni, Laimu Klodāni, 
Jāni Koroļkovu, Tālivaldi Meijeri, Ausekli Krūmiņu, 

Ausmu Ābeli, Astru Indrāni, Mariju Šmeļovu, Mildu Ceiku, 
Uļjanu Rižkovu, Janīnu Maslovsku, Jeļenu Taraškeviču, 

Vilmu Ozoliņu, Nataļju Alijevu, Elzu Apīni, 
Martu Knoku, Marfu Sobolevu.

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI

Šajā vietā gan zeme, gan debesis ieliek rokās mūžībai tevi,
Tikai atmiņas atstājot dzīvajiem.                    

Vizma Zeltiņa, Aina Vasile, Ingrīda Šmite, Ilona Seimane, 
Rasma Lūse, Pēteris Bogdāns, Elizabete Liepiņa.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Cik trausla ir dzīvības liesma,
To vēji un likteņi zin...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Veltai Apšai, dēlu mūžībā pavadot.
Stopiņu novada Represēto biedrība

Līdzjūtības•

Sirsnīgs paldies visiem, kuri bija kopā ar mūsu mīļo Ilonu Seimani, 
smago slimību pārciešot.

Mēs pateicamies Ulbrokas jauktajam korim, Tuberkulozes un 
plaušu slimību centra Bērnu nodaļai, radiem, draugiem, kaimiņiem 
un ikvienam, kurš ar mīlestību pavadīja Ilonu Seimani aizsaulē.

 Tuvinieki

Pateicība•

Līgo parkam – 25!
Līgo parka pasākumu plāns jūlijam

Plkst. 19.00
Baltinavas amatierteātra 

“Palādas” izrāde
“Ontans i Anne”

Uzmanību! 
Izrāde pārcelta no 
27. uz 28. jūliju! 

Izrādes valoda – latgaliešu.   Baltinavas dra-
matiskais kolektīvs “Palādas” uz izrādi aicina 
visus tos, kuri vēlas noskaidrot, kā latgalieši 
cīnās ar izslavētās latgaliešu viesmīlības 
sekām un cik jautra reizēm var izvērsties 
negaidītu ciemiņu parādīšanās mājās.   
Izrādes sižets saistīts ar Annas māsas Lūcijas 
negaidīto ierašanos Annas un Ontana mā-
jās. Lūcija pirms 15 gadiem gribējusi māsai 
atņemt kopīgo mantojumu. Viņa ir slima un 
nabaga, vēlas atgūt veselību lauku spirgtu-
mā, taču ne viss ir tā, kā izskatās. 

• Ieejas maksa pieaugušajiem – Ls 2. 
• Ieejas maksa bērniem, pensionāriem un 
represētajiem – Ls 1.
• Ieeja bērniem līdz 7 gadu vecumam un 
bērniem no daudzbērnu ģimenēm – bez 
maksas.

Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdi  
esam kopā ar Ati Bogdānu,  tēvu  mūžībā aizvadot.

PA “Saimnieks” kolektīvs

Sestdien, 13. jūlijā, plkst. 17.00 Līgo parkā
Vislatvijas koklētāju ansambļu koncerts

“Kokles stīgo rakstu zīmes”
Piedalās Latvijas koklētāju ansambļi:
Augusta Dombrovska mūzikas skolas koklētāju ansamblis (vadītāja Gita Andersone);
“Balti” (vadītāja Valda Bagāta);
“Cantata” (vadītāja Anda Eglīte);
“Dzītariņi” (vadītāja Valda Bagāta);
“Ilga” (vadītāja Inese Krauce);
“Karameles” (vadītāja Teiksma Jansone);
“Kokļu klubs” (vadītāja Iveta Tauriņa);
“Pūt, vējiņi!” (vadītāja Gita Andersone);
“Tīne” (vadītāja Vita Pinne);
“Vīzija” (vadītāja Inese Krauce);
“Zelta stīdziņas” (vadītāja Biruta Deruma);
“Zeltskariņi” (vadītājas Andra Rebiņa, Inta Saulīte).
Koncertu vada Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs.

Ieeja – bez maksas


