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Stopiņu NHK trenere Ginta 
Ozoliņa – labākā Latvijas 
sieviešu handbola trenere, 
Elita Ekkerte, Elza Seržante –  
labākās spēlētājas, Lana 
Nikolajeva – vērtīgākā 
sezonas spēlētāja.

24. maijā handbola sezonas no
slēguma pasākumā tika apbalvoti 
Virslīgas čempionāta labākie spē
lētāji un treneri. 

Lai noskaidrotu labākos spēlē
tājus, tika izveidota komisija, kas 
balsoja par attiecīgo nomināciju, 
tādā veidā noskaidrojot aizvadītās 
sezonas labākos spēlētājus.

Dāmu nominācijās tika iz
virzītas pavisam piecas Stopiņu 
NHK spēlētājas – Ivita Asare, 
Lana Nikolajeva, Elita Ekkerte, 

Baiba Baumane un Elza Seržante, 
kā arī labāko treneru konkurencē 
tika nominēta Ginta Ozoliņa.

Simboliskajā septītniekā, ap
kopojot visus balsojuma rezul
tātus, par labāko kreiso malējo 
spēlētāju tika atzīta Elita Ekkerte, 
labākā labā ārējā spēlētāja – Elza 
Seržante, labākā līnijas un visas 
sezonas vērtīgākā spēlētāja – Lana 
Nikolajeva.

Lana Nikolajeva – 2013./2014. 
gada visas sezonas vērtīgākā spē
lētāja.

Pie balvām tika ne tikai Sto
piņu NHK handbolistes, bet arī 
trenere Ginta Ozoliņa, kas tika 
atzīta par labāko Latvijas sieviešu 
handbola treneri.

Atgādinām, ka Stopiņu NHK 
sieviešu handbola komanda šogad 

Skaista, skaista tā pļaviņa, 
Kur saulīte rotājās;
Kur saulīte rotājās, 
Zelta ziedu vainagā.

Panākumi Stopiņu handbolistēm

Vārtsargs: Lita Lisovska (LsPA)
Kreisā malējā: Elita Ekkerte (STOPŅU NHK)
Labā malējā: Kristīne Kirejeva (LsPA)
Kreisā ārējā: Inese sļubčenko (sK LAtGOLs)
Labā ārējā: Elza Seržante (STOPIŅU NHK)
Līnijas spēlētāja: Lana Nikolajeva (STOPIŅU NHK)

rezultatīvākā 
spēlētāja:

Laura Ņeverovska 
(DObELEs ss/rEIr)

Vērtīgākā 
spēlētāja: Lana Nikolajeva (STOPŅU NHK)

Labākā 
trenere: Ginta Ozoliņa (STOPIŅU NHK)

Ginta Ozoliņa – labākā Latvijas sieviešu 
handbola trenere.

jau septīto reizi uzvarēja Latvijas 
handbola čempionātā dāmu kon
kurencē un ieguva zelta medaļas.

Stopiņu novada pašvaldība iz

saka pateicību visām komandas 
meitenēm par neatlaidīgo cīņas 
sparu un trenerei Gintai Ozoli
ņai par profesionālo ieguldījumu 

komandas veidošanas darbā, sirds 
degsmi un neatlaidību komandas 
ceļā uz augstiem rezultātiem!

Stopiņu novada  pašvaldība

No kreisās: Elza Seržante – labākā labā ārējā spēlētāja, Elita 
Ekkerte – labākā kreisā malējā spēlētāja.

Uzvarētājas sievietēm:

Lana Nikolajeva – 2013./2014. gada visas 
sezonas vērtīgākā spēlētāja.

Skaistus un saulainus 
Līgosvētkus!

Stopiņu novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs

Jānis Pumpurs
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Saruna ar Stopiņu novada 
Goda Pilsoni, VKPAI Rīgas 
reģionālo valsts inspektori un 
mākslas vēsturnieci 
Vitu Bangu.

Par kontrastu mijiedarbību un 
skaistumu ar Vitu Bangu izdevās 
sarunāties tieši kontrastiem bagā
tā gada periodā, kad norit skaisti 
procesi dabā, tāpat kā lauku un 
pilsētvides ainavā, kur greznais 
un modernais mijas ar seno un 
apbružāto, un ne vienmēr jauns ir 
skaists un vecs – neglīts. „Mums 
apkārt ir tik daudz skaista, ko 
izbaudīt un kam tomēr vairums 
paskrien garām,” saka Vita.

Mākslas zinātniece Valsts 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas kabinetā
„Brīdī, kad beidzu Mākslas aka
dēmiju, mākslas zinātnieki pa
tiesībā diezgan ierobežoti varēja 
izpausties – izstāžu zāle vai mu
zejs, pieminekļu aizsardzībā ir 
daudz plašākas iespējas, kur ie
gūtās zināšanas pielietot. Ļoti agri 
sāku interesēties par arhitektūru, 
diplomdarbu rakstīju par Rīgas 
sabiedriskajiem historisma interje
riem. Sāku pavisam elementāri –  
no sekretāres līdz inspektora 
amatam,” saka Vita Banga, pau
žot gandarījumu par izvēlēto ceļu, 
„man ir tā laime strādāt darbu, 
kas patīk, un paralēli nodarboties 
ar pētniecību. Rīga ir pārsteigumu 
un noslēpumu pilna un neizpētī
ta vēl joprojām tieši šo veco ēku 
dēļ.” Ikdienā pārraugāmais apjoms 
ir milzīgs – VKPAI Rīgas reģionā 
uz 5 inspektoriem uzraudzībā ir 
2970 pieminekļu – Rīga un Rīgas 
vēsturiskais centrs, Rīgas rajons, 
Jūrmala, Tukuma rajons, Limba
žu rajons, Ogres rajons. Un vēl 
jau ir arī arheoloģijas pieminek
ļi – arī mūsdienās, piemēram, 
arot tīrumu, atrod artefaktus, 
kur pat nav bijusi nojausma par 
cilvēku kādreizēju klātbūtni, „un 
būs jau vēl – Latvija un Rīga ne 
tuvu nav izpētītas”, prognozē  
Vita. 

Par dzīves lielo kaislību 
arhitektūru un ikdienas 
psihologa praksi 
Pieminekļu inspekcijā uzkrātā 
pieredze ir milzīga. „Studijās ap
gūtais un darbā iemantotais ir 
dažādas pieredzes,” saka Vita, „tas 
nav darbs ar ēkām, tas ir darbs ar 
cilvēkiem – jāprot ieinteresēt, ka 
māja ir cienījami veca, aizsargāja
ma, ka nedrīkst bojāt vai izmainīt 
detaļas. Jābūt psihologam, un nervi 
jātur remdenā režīmā – cilvēki ir 
ļoti dažādi raksturos un konkrētā 
brīža noskaņojumā, lietai nāk par 
sliktu, ja uz agresiju atbild tāpat. 
Visu var sarunāt, beigās pat lūdz 
konsultāciju, kur meklēt plašāku 
informāciju un kādus restauratorus 
meklēt. Patīkami, ka spēju pamudi
nāt uz šo izziņu un sava īpašuma 
kā arhitektūras un vēstures vērtības 
apzināšanos. Sabiedrības vai indivī
da un inspektora sadarbība ir bū
tiska pieminekļu aizsardzībā – no 
vienas puses, sabiedrības apzināša
nās, ka par saviem nodokļiem un 
iemaksām viņiem ir tiesības prasīt 
rezultātu, rosināt atbildīgu attieksmi 
pret vēstures mantojumu, un, no 
otras puses, arī speciālista, inspek
tora atbildība un zināšanu bagāža, 
lai šis dialogs ar īpašnieku veidotos. 
Iegūtā izglītība mākslas vēsturē ir 
ļoti vērtīga šajā procesā, jo vairāk 
nodarbojos ar mākslas pētniecību, 
jo labāk saprotu situāciju objektā, – 
cilvēkiem patīk improvizētās mini 
lekcijas, nevis sausi likuma punkti.”

No šī izriet likumsakarīgs 
jautājums – vai VKPAI organizē 
izglītojošos seminārus savā pārzi
ņā esošo objektu īpašniekiem un 
pārvaldniekiem? „Organizē, bet 
varētu būt vairāk, ar objektu īpaš
niekiem notiek individuāls darbs 
dialoga formā, inspekcijā ir izglī
tojoši uzziņas materiāli, bet šāda 
tipa seminārus organizē diezgan 
daudz dažādas iestādes un privāt
uzņēmumi, tikai informācija par 
to jāmeklē pašiem iedzīvotājiem. Ir 
laba un sena tradīcija – pieminekļu 
aizsardzības dienas ar ekskursijām 
un konferencēm, tur aicināti visi 
interesenti. Darbam pieminekļu 

aizsardzībā varētu nākt par labu, 
ja valsts institūcijas vairāk iesaistītos 
sociālā saziņā ar iedzīvotājiem, bet 
šajā ziņā aktīvu darbu veic pašval
dības. Populāri kļūst ielu un pagal
mu svētki – kad vietējie iedzīvotāji 
organizē gan izpriecu pasākumus, 
gan izglītojošus pasākumus. Šādas 
iniciatīvas rezultātā nolaistie kvar
tāli atgūst savu pievilcību, atzīstama 
ir arī tendence veidot iekšpagalmu 
dārzus – savu mikropasauli ar sa
koptu vidi, iedzīvotājos parādās 
apziņa, ka puķes nestāda mašīnu 
riepās, ka skaistu vidi rada ar at
bilstošu dizainu un materiāliem.”

Sabiedrībai sarežģītie 
objekti 
Tādi objekti kā Stūra māja, Nacio
nālā bibliotēka, Rīgas Biržas ēka 
raisa dažādas diskusijas sabiedrī
bā. Jārēķinās ar cilvēku emocio
nālo izvirdumu, kādu parasti rada 
šādi nozīmīgi objekti. Stabu ielas 
apartamentu un veikalu ēkas iece
re bija skaista, diemžēl vēsturiskie 
noteikumi uzlikuši citu zīmogu, 
un jau labu laiku norit polemika 
starp māksliniekiem, arhitektiem 
un citiem speciālistiem, ko un kā ar 
šo ēku un tās vizuālo tēlu un vēstī
jumu darīt. Viens no piedāvātajiem 
variantiem bijis fasādi nokrāsot pa
visam melnu, bet ēka cilvēku atmi
ņā jau ir biedējoša un nospiedoša, 
un jāskatās arī pilsētas ainavas un 
Brīvības ielas panorāmas kontekstā. 
Vita norāda, ka „panorāmu krasi 
mainošu risinājumu idejas ir ļoti 
uzmanīgi jāizdiskutē, piemēram, tie 
gliemeži, kuri šobrīd rāpo pa Rīgu, 
ir daudz mazāki objekti par ēku, un 
kā tie spēj mainīt vides uztveri. Pil
sēta nav skatuve – vides konteksti ir 
ļoti smalki jāizanalizē, jāsajūt nian
ses.” Daudziem Biržas fasādes krā
sa nepatīk, tomēr arhitekte Liesma 
Markova ir izvēlējusies atjaunot ēkas 
oriģinālo krāsojumu, bet sabiedrība 
ir pieradusi pie iepriekšējā Biržas 
ēkas krāsojuma, tāpēc nelabprāt pie
ņem tagadējo. Emocionālā uztvere 
un pieradums ir jāņem vērā svarīgu 
objektu rekonstrukcijā – klasicis
ma un ampīra stila celtnēm tonis 

tradicionāli ir sarkanbrūns, bet sa
biedrības apziņā, beletristikā, visur 
iegājies Baltais nams, tas būtu bijis 
šoks. Cilvēku emocionālā atmiņa 
ir ļoti smalka lieta – oriģināli bie
ži atšķiras no to pārveidojumiem. 
Jāskatās ar izpratni – kura versija 
pieņemamāka vēsturiski, stilistiski, 
emocionāli. Arī laiks un progress 
maina pilsētas seju – sakrājušies 
sodrēji padarījuši Rīgas ēkas tum
šas, notīrot izrādās, ka tumši pelēkā 
LU ir gaiši dzeltena, bet acs uzreiz 
nepierod, nepieciešama laika atkāpe. 

Ar vērīgu aci uz dzimto 
novadu
Arī Stopiņos, dzīvojot uz vietas, 
acs tā pierod pie garām slīdošās 
ainavas, ka daudz ko palaižam 
garām, vide ap mums mainās 
ļoti ātri. Piemēram, jaunuzcelto 
privātmāju rajoni – tādu gaumju 
un vēlmju kokteilis. Kamēr tas 
kokteilis ir pļavā, varbūt nav tik 
traki, bet ja tāda pati situācija ra
dusies vēsturiskajos kūrortos, tā 
nav pozitīva ziņa – uz Jūrmalu 
brauc skatīties koka mežģīnes, 
un šīs mežģīnes starp mūsdienu 
brīnumiem jau pazūd – ārkārtīgi 
grūti saglabāt unikālo vidi. 

Ulbrokā gadās sastapt pērles, un 
prieks, ka viena no šī pērlēm – Ra
diostacijas ielas vasarnīca – šobrīd 
atbrīvojusies no laika uzslāņojumiem 
un tās rekonstrukcijas arhitekts Mi
kus Grende cenšas iekļauties šodie
nas vidē, kas arī ir mainījusies kopš 
pagājušā gadsimta 30. gadiem. Patīk 
šī pieeja – vasaras mājas koncepcijas 
saglabāšana un projekts, kurā ēka 
nedominē pār pārējo.

Mums jāņem vērā, ka Pierīgā 
un provincē ir ļoti attīstīta latviska 
ainava, kas ir mūsu identitāte, bagā
tība un kurā jāiekļaujas. Panorāmas 
ļoti strauji mainās, ja pilsētas ainavas 
saliņas ir dārzi un parki, tad lauku 
bagātība ir ainava, kurā organiski ie
kļaujas viensētas. Šajā ziņā gan iedzī
votājus izglītojošs, gan pētnieciskiem 
atklājumiem piepildīts bija pagājušā 
gada „Viensētu projekts” – sākumā 
uzrunātie cilvēki daļēji atteicās no 
piedalīšanās, varbūt kautrības dēļ, 
bet, redzot rezultātu, ir atvērušies 
dalībai projektā. Viens no šī projekta 
secinājumiem – viensētu izpētei jā
būt ar uzsvaru uz piederību konkrē
tai vietai un videi, nevis centieniem 
spiest uz unikalitāti, jo vērtīga ir pati 
mini ainava – māja, taciņa uz aku, 
klēts, kūtiņa, pirtiņa, latviska lauku 
mikropasaule, tas jaukums, ko vaja
dzētu saglabāt. Arī iedzīvotāji sāka 
apjaust, ka dzīvo vērtībā – tur, kur 
bijām, māju saimnieki apzinās savu 
vidi un ainavisko ansambli.

Dzimusi, augusi stopiņiete
Vitai Bangai attiecības ar Stopiņiem 
ir jau kopš bērnības – pagājušā 
gadsimta 50. gadiem, kad tēvs strā
dāja vietējās darbnīcās, „pieredzēju 
gan kopmītņu ēku, kurās dzīvojām, 
gan visa ciemata celtniecību, tad 
dzīve iegrozījās tā, ka uz kādu lai
ku pārcēlos uz Juglas papīrfabrikas 
ciematu, vēlāk dzīves līkloči atveda 

atpakaļ uz Ulbroku”, viņa stāsta.
Bijusi iespēja ciemata sejas iz

maiņas vērot. Piemēram, starp kop
mītņu ēkām bija uzcelta koka dēļu 
grīda, kur notika dejas akordeona 
pavadībā, pāri ceļam mežā – spor
ta spēles, tur, kur arī šobrīd sporta 
laukums. Vietējiem iedzīvotājiem 
nozīmīgs bijis klubs – Lauksaim
niecības institūts (šobrīd Ulbrokas 
bibliotēka) vēl nebija uzcelts, tajā 
vietā bija mazāka māja, „cik kā 
bērns atceros, iepriekšējam Ulbro
kas muižas īpašniekam piederoša”, 
atceras Vita, vedinot apjaust, ka 
beidzot nostāstos un vecās kartēs 
minētā Sarkanmuiža atrasta. „Man, 
mazai meitenei, bija brīnums, ka 
visapkārt auga rabarberi – nevis 
dārzā, bet klajumā pie kluba, tad 
tas bija muižiņas dārza sveiciens.” 
Klubiņš (varbūtējā muižiņa) bija 
mazs, zāle bijusi mazāka nekā šo
brīd esošajam kultūras namam. Sa
vukārt piedzīvojumu stāstu gana 
daudz. „Mūžam atcerēšos vienu 
pasākumu – bija domāts, ka klu
bā notiks balle, atbrauca karaspēka 
daļas muzikanti, tobrīd plaši pie
kopta tradīcija, bet organizatori 
bija nozaudējuši atslēgu, vai kas 
cits bija lēcies, tad es maziņa, tie
viņa līdu caur restēm un no otras 
puses ielaidu – vakars varēja notikt. 
Un vēl kluba pagalmā bija arī brīv
dabas kino vakari – biju mammai 
izlūgusies, lai laiž skatīties „Trakto
rista mīlu” vai līdzīga nosaukuma 
grāvēju zem klajas debess vasaras 
vakara tumsā, – vairāk gan vēros 
zvaigznēs un mazāk traktoristā,” 
laikmeta romantiku atceras Vita.

Ar laika intervālu atskatoties –  
bija skaisti. Iedzīvotāju bija stip
ri mazāk, visi turpat strādāja un 
kaimiņos dzīvoja, kopumā valdīja 
saticība. Tika svinēti dažādi kopīgi 
svētki, ļoti populāri bija ugunsdzē
sēju svētki, Jāņus svinēja pie upītes 
un vēlāk pie ezera – bija, ko darīt. 
Sestdienās bija regulāri koncerti. 
Iedzīvotāji saliedējās, izauga paš
darbības kolektīvi, un šī tradīcija 
ir saglabājusies līdz mūsdienām. 

Kā ir būt Goda Pilsonei?
Patīkama un reizē atbildīga sajū
ta – reizē ar nosaukumu netieši 
tiek uzlikta arī atbildības nasta. 
It kā jau nekas dzīvē nemainās, 
bet pašai šķiet, ka jābūt aktīvākai. 
Vienmēr ir prieks, ja tevi novēr
tē – vai esi jauns, vai jau gados, 
modernās dzīves steigā bieži tiek 
aizmirsts pateikt paldies, bet cilvē
kiem tas ir vajadzīgs – labs vārds, 
uzmundrinājums vai šāda veida 
pagodinājums, tā ir laba tradīcija –  
novērtēt tos, kuri kaut ko dara, arī 
ļoti vienkāršus darbus. Tajā brīdi, 
kad dari savu darbu, nedomā, kas 
par to būs. „Dzīve ir pārāk steidzī
ga kļuvusi, varbūt man tā šķiet, jo 
iesaistos daudzās aktivitātēs – ir 
objektu uzraudzība, pētniecība, da
žādi projekti, ļoti intensīvi jādzīvo 
un jāstrādā – šāds novērtējums liek 
apstāties, atskatīties un sajusties labi. 
Biju patīkami un mīļi pārsteigta.”

Renāte Priede

Kontrastu un līdzsvara ritmika
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Izlaidumi 
Stopiņu novada izglītības iestādēs
• Gaismas internātpamatskolā – 6. jūnijā plkst. 16.00.
• Ulbrokas vidusskolā 12. klasei – 6. jūnijā plkst. 18.00.
• Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā 
9. klasei – 12. jūnijā plkst. 14.00.
• Stopiņu pamatskolā 9. klasei – 12. jūnijā plkst. 14.00.
• Ulbrokas vidusskolā 9.a klasei un 9.b klasei – 13. jūnijā plkst. 
17.00.

Apsveicam visus skolēnus, viņu vecākus un izglītības 
iestāžu pedagogus! Vēlam visiem jauku atpūtu vasarā, un 
uz tikšanos septembrī!

Stopiņu novada pašvaldība

Mācību gada laikā skolēni ne 
tikai mācās, bet arī pierāda 
savas zināšanas un prasmes 
praksē, piedaloties mācību 
olimpiādēs, konkursos un 
sporta sacensībās.

Skolēnu sasniegumi konkursos, 
mācību priekšmetu olimpiādēs un 
sporta spēlēs 2013./2014. mācību 
gadā:

Ulbrokas vidusskola:
Laima Vasile, 12. klase – 3. vieta 
Pierīgas reģiona bioloģijas olimpi
ādē, 1. vieta Pierīgas reģiona vācu 
valodas olimpiādē, 1. vieta Pierī
gas reģiona ekonomikas olimpi
ādē, 1. vieta Rīgas reģiona latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē 
11.–12. klasēm, 3. vieta Pierīgas 
reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 
11.–12. klasēm, atzinība Pierīgas 
reģiona ķīmijas olimpiādē, 3. vieta 
Ekonomikas 15. valsts olimpiādē, 
3. vieta Latviešu valodas un lite
ratūras 11.–12. klasēm 49. valsts 
olimpiādē, atzinība Pierīgas nova
du skolu skatuves runas un literāro 
uzvedumu konkursā; Adriāna Še
včuka, 9.b klase – atzinība Pierī
gas reģiona bioloģijas olimpiādē; 
Anna Annija Dežurova, 8.a klase –  
2. vieta Pierīgas reģiona latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē, 
atzinība Pierīgas reģiona vācu va
lodas olimpiādē 8. klasēm; Lau
ra Veremeja, 8.a klase – atzinība 
Pierīgas reģiona latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē 8.–9. 
klasēm, atzinība Pierīgas reģiona 
vācu valodas olimpiādē 8. klasēm; 
Jānis Pudāns, 6.a klase – 3. vie
ta Pierīgas reģiona matemātikas 
olimpiādē 5.–8. klasēm; Oto San
dis, 6.a klase – atzinība Pierīgas 
reģiona matemātikas olimpiādē 
5.–8. klasēm; Daniels Rubins, 5.a 
klase – atzinība Pierīgas reģiona 
matemātikas olimpiādē 5.–8. kla
sēm; Elma Grīnhofa, 12. klase – 
atzinība Pierīgas reģiona ķīmijas 
olimpiādē; Monta Circene, 8.a 
klase – 1. vieta Pierīgas novadu 
mājturības un tehnoloģiju kon
kursā 8.–9. kl.; Madara Freiden
felde, 8.a klase – 2. vieta Pierīgas 
novadu mājturības un tehnoloģiju 
konkursā 8.–9. kl.; Andra Blažģe, 
7.a klase – 3. vieta Pierīgas no
vadu mājturības un tehnoloģiju 
konkursā 7.–8. kl.; Annija Ma
rija Kubile, 7.a klase – atzinība 
Pierīgas novadu mājturības un 
tehnoloģiju konkursā 7.–8. kl.; 
Sanita Meikališa, 11. klase – 1. 
vieta Pierīgas novadu skolu angļu 
valodas alternatīvajā olimpiādē; 
Artūrs Blīgzna, 1.d klase – 3. vie
ta Pierīgas novadu skolu skatuves 
runas un literāro uzvedumu kon

kursā; Pierīgas novadu vizuālās 
mākslas alternatīvā olimpiādē – 
Katrīna Kalēja, 2. klase – 3. vieta, 
Arts Renārs Dambis, 3.c klase – 
atzinība, Madara Freidenfelde, 8.a 
klase – atzinība; Ropažu novada 
organizētajā atklātajā sākumsko
las olimpiādē – Pēteris Lūsis, 1.a 
klase – 1. vieta, Angelina Beinare
Tjutjunova, 1.d klase – 2. vieta, 
Artis Tračums, 1.c klase – 3. vie
ta, Adriāns Piliksers, 1.d klase –  
1. vieta, Pēteris Kasparovičš, 1.c 
klase – 3. vieta, Emīlija Skaistkal
ne, 1.b klase – atzinība, Roberts 
Aunkrogers, 2.b klase – 2. vie
ta, Helvijs Guļāns, 2.b klase – 2. 
vieta, Emīls Rasmuss Sadovskis, 
2.a klase – 3. vieta, Elīna Rumpa, 
2.a klase – 3. vieta, Līga Lūse, 3.a 
klase – 1. vieta, Einārs Muižnieks, 
3.a klase – 1. vieta, Magdalēna 
Strauta, 3.b klase – 2. vieta, Lūcija 
Balode, 4.a klase – 2. vieta; Pierī
gas novadu skolu rudens krosā –  
Edgars Dāvis Aseris, 7.a klase – 1. 
vieta, Sabīne Rudzīte, 7.a klase – 
1. vieta, Ramona Arta Ozola, 4.c 
klase – 3. vieta, Rūdolfs Vilma
nis, 5.a klase – 1. vieta, Sandis 
Oto, 6.a klase – 2. vieta; Pierī
gas novadu skolu skolēnu sporta 
spēlēs – vieglatlētikas trīscīņa –  
Sabīne Rudzīte, 7.a klase – 2. 
vieta, Ernests Ritvars Grava, 5.b 
klase – 1. vieta; Pierīgas novadu 
skolēnu sporta spēļu sacensības 
peldēšanā C grupa – Elīna Bei
nareTjutjunova – 1. vieta, Ērika 
Potapenko, 7.c klase – 2. vieta, 
Kristaps Mežatučs, 7.a klase – 3. 
vieta; Pierīgas novadu skolēnu 
sporta spēļu sacensības peldēšanā 
D grupa – Diāna Silicka, 6.b kla
se – 1. vieta, Karīna Erdmane –  
2. vieta, Olafs Bojārs, 4.c klase – 
3. vieta; Normunds Puķudārzs, 
5.b klase – 2. vieta Pierīgas no
vadu mājturības un tehnoloģiju 
konkursā; 1.–4. klašu vokālais an
samblis ieguva 3. vietu Pierīgas 
novadu skolu vokālo ansambļu 
konkursā; 5.–9. klašu vokālais an
samblis ieguva 2. vietu Pierīgas 
novadu skolu vokālo ansambļu 
konkursā; 5.–9. klašu koris ieguva 
I pakāpi Pierīgas novadu skolu 
konkursā; 5.–9. klašu koris ieguva 
I pakāpi Latvijas izglītības iestāžu 
5.–9. klašu koru konkursā Zem
gales novadā; 1.–2. klašu (A) tau
tas deju ansamblis „Pastalnieki” 
ieguva I pakāpi Pierīgas novadu 
skolu TDK konkursā; 1.–2. klašu 
(B) tautas deju ansamblis „Pastal
nieki” ieguva I pakāpi Pierīgas 
novadu skolu TDK konkursā; 
3.–4. klašu tautas deju ansamb
lis „Pastalnieki” ieguva I pakā
pi Pierīgas novadu skolu TDK 
konkursā; 5.–6. klašu tautas deju 

ansamblis „Pastalnieki” ieguva 
II pakāpi Pierīgas novadu skolu 
TDK konkursā; 7.–9. klašu tautas 
deju ansamblis „Pastalnieki” iegu
va I pakāpi Pierīgas novadu skolu 
TDK konkursā; 5.a un 5.b klases 
komanda ieguva 3. vietu Pierīgas 
novadu skolu skolēnu sporta spē
lēs – minifutbolā, 3. vietu Pierīgas 
novadu skolu skolēnu sporta spē
lēs – tautas bumbā, 2. vietu Viegl
atlētikas trīscīņā Pierīgā; 8.a, 7.a 
un 7.c klases komanda ieguva 1. 
vietu Pierīgas novadu skolu skolē
nu sporta spēlēs – olimpiskā sta
fete; 7.a, 7.c, 6.b klases komanda 
ieguva 2. vietu Veiklības stafetēs 
Pierīgā; Pierīgas novadu skolēnu 
krosa stafetēs 5.a, 5.b un 4.v kla
ses komanda ieguva 1. vietu, 7.a, 
7.c, 6.a un 6.b klases komanda 
ieguva 3. vietu.

Stopiņu pamatskola:
Marija Smirnova, 9. klase – at
zinība Pierīgas novadu skolēnu 
publiskās runas konkursā; Pie
rīgas novadu skolu sporta spēlēs 
vieglatlētikas trīscīņā D vecuma 
grupā – Vladislavs Vorančuks, 5. 
klase – 2. vieta, Sofija Kuļešova, 
5. klase – 3. vieta; Stopiņu pamat
skolas vokālajam ansamblim –  
atzinība 5. Bērnu un jauniešu 
popmūzikas festivālā – konkursā 
„Plaukstošā ūdensroze”.

Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skola:
XXXI Pērnavas akordeona mūzi
kas konkursā – festivālā – Monta 
Megija Igaune, 4. klase – 1. vie
ta, Taisija Kožarina, 5. klase –  
1. vieta; Latvijas profesionālās ie
virzes mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas „Vokālā 
mūzikaKora klase” audzēkņu 
reģiona (2. kārta) konkurss dzie
dāšanā – Asnāte Grīnfogele, 2. 
klase – 3. vieta, Sonora Āboliņa, 
6. klase – 3. vieta, Santa Grīn
valde, 8. klase – 3. vieta, Kate 
Vecumniece, 2. klase – 3. vieta; 
Latvijas profesionālās ievirzes mū
zikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas „Vokālā mūzikaKora 
klase” audzēkņu valsts konkurss 
dziedāšanā – Asnāte Grīnfogele, 
2. klase – 3. vieta; Latvijas profe
sionālās ievirzes mūzikas izglītības 
programmas „Stīgu instrumen
tu spēle – Vijoļspēle” audzēkņu 
Valsts konkursa 2. kārta (reģiona 
konkurss) – Vitalija Muzika, 8. 
klase – 2. vieta; II Mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu konkurss vi
joļspēles specialitātē – Anna Ma
rija Šelemba, 2. klase – 3. vieta; 
XV Kārļa Štrāla Starptautiskais 
konkurss „Jaunais flautists” – Eli
zabete Civilkovska, 4. klase – 3. 

vieta; IV Mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu pūšaminstrumentu 
konkurss – Elizabete Civilkovska, 
4. klase – 3. vieta.

Ar Stopiņu novada domes 
deputātu lēmumu skolēni saņem 
finansiālu atbalstu par sasniegu
miem mācību olimpiādēs, skatēs 
un sacensībās. Šā mācību gada 
beigās kopējā summa ir 1496 eiro.

Apsveicam visus skolēnus un 

Sveicam novada izglītības iestāžu skolēnus – 
olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību laureātus 
un viņu pedagogus

Sirsnīgi sveicam mūsu ilggadējo Stopiņu 
novada priekšsēdētāju Ilmāru Albertu Lūsi 

80 gadu jubilejā!
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis

Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz...
Gan sūrumu, gan prieku katrs gads ir slēpis,

Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds...
Lai sajustu, cik dzīve skaista,

Kur tā kā bite vari būt,
To sudrabu, no mirkļu kārēm vācot,

Kas neapsūb un vējos nepazūd!

Vēlam stipru veselību un daudz prieka pilnu brīžu!

sakām paldies par jūsu centību, 
zinātkāri un prasmi parādīt sa-
vas zināšanas un sportisko va-
rēšanu! Apsveicam visus peda-
gogus un sakām paldies jums 
par neizmērojami lielo iegul-
dīto sirds darbu mūsu skolēnu 
izaugsmē! Vēlam visiem jauku 
atpūtu vasarā, un uz tikšanos 
septembrī!

Stopiņu novada pašvaldība
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14. maija un 28. maija sēžu lēmumi (Protokols Nr.26 un 27)

7.1. Par sasniegumiem mācību olimpiādēs (Eur):
Olimpiādes 
organizētājs 1.vieta 2.vieta 3.vieta atzinība

Viens novads 20 15 10 5
Pierīgas novadi 25 20 15 10
rīgas reģions 30 25 20 15
Valsts 55 50 45 40

7.2. Par sasniegumiem konkursos, skatēs, sacensībās individuālajiem 
dalībniekiem (Eur):

Organizētājs 1.vieta 2.vieta 3.vieta atzinība
Viens novads 10 7 5 -
Pierīgas novadi 15 10 7 5
rīgas reģions 20 15 10 5
Valsts 25 20 15 10

7.3. Par sasniegumiem konkursos, skatēs, sacensībās kolektīviem līdz 
16 dalībniekiem (Eur):

Organizētājs 1.vieta 2.vieta 3.vieta atzinība
Viens novads 100 75 50 25
Pierīgas novadi 200 150 100 50
rīgas reģions 300 250 200 100
Valsts 400 350 300 200

7.4. Kolektīva vadītājam:
Organizētājs 1.vieta 2.vieta 3.vieta atzinība

Viens novads 25 20 15 10
Pierīgas novadi 50 40 30 20
rīgas reģions 75 65 55 45
Valsts 100 85 70 55

7.5. Par sasniegumiem konkursos, skatēs, sacensībās kolektīviem virs 
16 dalībniekiem (Eur):

Organizētājs 1.vieta 2.vieta 3.vieta atzinība
Viens novads 150 125 100 50
Pierīgas novadi 350 275 200 100
rīgas reģions 500 400 300 150
Valsts 650 500 400 250
7.6. Kolektīva vadītājam:

Organizētājs 1.vieta 2.vieta 3.vieta atzinība
Viens novads 35 30 25 15
Pierīgas novadi 75 65 55 45
rīgas reģions 100 85 70 55
Valsts 125 110 95 80

• Pārtraukt darba tiesiskās attiecības 
ar stopiņu novada domes izpilddirek-
toru A. Kurzemnieku, pēc darbinieka 
uzteikuma, 2014. gada 5. jūnijā.
• Apstiprināt stopiņu novada paš-
valdības izpilddirektora amatā 
Maksimu Griščenko.
• Apstiprināt stopiņu novada paš-
valdības aģentūras „stopiņu ambu-
lance” 2013. gada finanšu pārskatu.
• Apstiprināt stopiņu novada paš-
valdības aģentūras „saimnieks” 
2013. gada finanšu pārskatu.
• Apstiprināt stopiņu novada paš-
valdības Gaismas internātpamat-
skolas 2013. gada finanšu pārskatu.
• Apstiprināt stopiņu novada paš-
valdības upesleju internātpamat-
skolas – rehabilitācijas centra 2013. 
gada finanšu pārskatu.
• Apstiprināt stopiņu novada paš-

valdības 2013. gada finanšu pār-
skatu.
• Apstiprināt stopiņu novada paš-
valdības konsolidēto 2013. gada 
finanšu pārskatu.
• Piešķirt līdzfinansējumu Eur 
401,98 apmērā (Eur 129,67, kas ir 
10% no projekta attiecināmajām iz-
maksām un PVN – Eur 272,31) pro-
jekta „Aprīkojuma iegāde sauriešu 
ciemata iedzīvotāju brīvā laika dažā-
došanai” īstenošanai, kā arī nodroši-
nāt projekta priekšfinansējumu Eur 
1569,00, paredzot to no sauriešu 
dienas centra 2014. gada budžeta.
• Finansiālais atbalsts Stopiņu no-
vada izglītības iestāžu audzēkņiem 
un pedagogiem par skolēnu sa-
sniegumiem mācību olimpiādēs, 
konkursos, skatēs un sacensībās.
NOLEMJ:

Nr. Pakalpojuma veids Maksa,
euro

Maksa ar 
PVN

1 2 3 4

1.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija  
Dzimtsarakstu nodaļā (zālē), izmantojot ieraksta  

muzikālo pavadījumu un citu pasākumam  
atbilstošo atribūtiku

Ja viena vai abas reģistrējamās personas 
dzīvesvietu deklarējušas stopiņu novada 
teritorijā vismaz sešus mēnešus pirms laulības 
ceremonijas dienas un laulības ceremonija 
notiek Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai 
sestdienā

0,00

Citu pašvaldību iedzīvotājiem 5,00
Pēc personu lūguma un vienojoties ar 
dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu, svētku 
dienās

25,00

2.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija  
Dzimtsarakstu nodaļā (zālē), 

izmantojot daiļlasīšanas un akustiskās mūzikas pavadījumu
Ja viena vai abas reģistrējamās personas 
dzīvesvietu deklarējušas stopiņu novada 
teritorijā vismaz sešus mēnešus pirms laulības 
ceremonijas dienas un laulības ceremonija 
notiek Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai 
sestdienā

0,00

Citu pašvaldību iedzīvotājiem 10,00
Pēc personu lūguma un vienojoties ar 
Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu, svētku 
dienās

35,00

3.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija citā laulības 
noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas Stopiņu  novada 
teritorijas robežās, pēc personu lūguma un vienojoties ar 

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu, ja personas, kuras vēlas 
noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai 

atbilstošus apstākļus
Izmantojot ieraksta muzikālo pavadījumu 
un citu pasākumam atbilstošo atribūtiku 
dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai sestdienā

50,00

Izmantojot daiļlasīšanas un akustiskās mūzikas 
pavadījumu Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā 
vai sestdienā

70,00

svētku dienās, izmantojot ieraksta muzikālo 
pavadījumu un citu pasākumam atbilstošo 
atribūtiku

120,00

svētku dienās, izmantojot daiļlasīšanas un 
akustiskās mūzikas pavadījumu 140,00

1. Pasākuma muzikālo pavadījumu un atbilstošu 
atribūtiku nodrošina pakalpojuma saņēmējs  
dzimtsarakstu darba laikā vai sestdienā

30.00

2. Pasākuma muzikālo pavadījumu un atbilstošu 
atribūtiku nodrošina pakalpojumu saņēmējs 
svētku dienās

40.00

4. 3. Kopdzīves gadu jubilejas  
ceremonija
sudraba, zelta, dimanta kopdzīves gadu jubilejas 
svinīgas ceremonijas novadīšana Laulību vai 
kultūras nama zālē

15,00

 

sudraba,  zelta, dimanta vai 
citas kopdzīves gadu jubilejas 
ceremonijas organizēšana  ārpus 
Laulību vai kultūras nama zāles 
telpām

30,00

5. Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības 
izsniegšana vāciņos:
Laulības apliecības izsniegšana vāciņos 3.00
Dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos, 
reģistrējot dzimšanu 0,00

Atkārtotas dzimšanas apliecības izsniegšana 
vāciņos 3.00

6.  Bērna piedzimšanas svinīgas ceremonijas 
organizēšana zālē  15.00

7. Bērnības svētku ceremonija 15.00

Maijā pašvaldības policijas 
darbinieki izbraukuši uz 159 
iedzīvotāju izsaukumiem 
(t.sk. ģimenes skandāli – 12, 
naktsmiera traucēšana – 11, 
klaiņojoši mājdzīvnieki -18).

Nogādātas uz diennakts pa
tversmi Rīgā 2 personas alkohola 
reibumā un bez noteiktas dzīves
vietas.

Pie administratīvās atbildības 

sauktas 27 personas (t.sk. 1 ne
pilngadīga persona).

Izskatīti 5 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.

Par likumpārkāpumu izdarī
šanu aizturētas un nodotas Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa darbi
niekiem 3 personas.

Informācija sagatavota, iz
mantojot pašvaldības policijas 
materiālus.

• Nr.9, 2014. gada 9. maijā. Izska
tīti 72 personu iesniegumi. Piešķir
ta sociālā palīdzība EUR 5723,13 
(pieci tūkstoši septiņi simti divdes
mit trīs euro, 13 centu).
• Nr.10, 2014. gada 20. maijā. 
Izskatīti 67 personu iesniegumi. 

Piešķirta sociālā palīdzība EUR 
4828,65 (četri tūkstoši astoņi sim
ti divdesmit astoņi euro, 65 centi).
Ar pilnu protokolu tekstu var ie
pazīties Stopiņu novada tīmekļa 
vietnē www.stopini.lv – Pašvaldība 
– Sociālais dienests.

Informē pašvaldības policija•

Sociālā dienesta sēžu protokoli•

Apstiprināt nolikumu par stopi-
ņu novada Dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumiem sekojošā 
redakcijā:
1. Nolikums reglamentē pakalpo-
juma veidus, to apmaksas apmē-
rus un iekasēšanas kārtību stopiņu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā.
2. Pakalpojumu apmaksātāji ir fizis-
kas personas, kuras saņem attiecī-
gos pakalpojumus pēc vienošanās.
3. Maksa par saņemamo pakalpo-
jumu iemaksājama vienlaicīgi ar 
iesnieguma par laulības noslēg-
šanu iesniegšanu stopiņu nova-
da pašvaldības kasē vai stopiņu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā, 
vai veicot bezskaidras naudas  
norēķinu.

4. Iekasētās naudas summas tiek 
ieskaitītas pašvaldības budžetā 
grāmatvedībā atsevišķi uzskaitītā 
maksas pakalpojumu kontā.
5. Ieņēmumus no maksas pakal-
pojumiem izmantot nodaļas dar-
ba nodrošināšanai (ziedu iegāde, 
līgumdarbiem, interjera noformē-
šanai u.c.).
6. Pakalpojuma maksā nav iekļauta 
ar likumu noteiktā valsts nodeva 
par laulību reģistrāciju.
7. Papildus ar likumu reglamentē-
tajiem un ar valsts nodevu aplik-
tajiem pienākumiem un pakalpo-
jumiem stopiņu novada Dzimt-
sarakstu nodaļa pēc vienošanās 
sniedz sekojošus pakalpojumus 
par maksu:

8. Visas norādītās pakalpojumu maksas 
apliekamas ar spēkā esošo likumā no-
teikto pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
9. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. 
jūlijā.
10. stopiņu novada domes sabiedris-
ko attiecību speciālistam nodrošināt 
lēmuma publicēšanu stopiņu  nova-
da mājas lapā www.stopini.lv.
• Apstiprināt stopiņu novada Dzimt-
sarakstu nodaļas nolikumu.
• Apstiprināt stopiņu novada „Notei-
kumus par svinīgu laulību reģistrāciju 
ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām 
stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā”.
• Iepirkumu komisijas ziņojums.
Iepirkums „Datortehnikas iepirkums 
stopiņu novada pašvaldības vajadzī-
bām”, ID Nr. sND 2014/10(8.2)
Iepirkuma priekšmets Datortehni-
kas iepirkums Stopiņu novada paš-
valdības un to iestāžu vajadzībām.
Iepirkuma procedūras ietvaros tika ie-
sniegts 1 (viens) piedāvājums.
Iepirkumu komisija, izvērtējot ie-
sniegtos piedāvājumus, nolēma:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā 
„Datortehnikas iepirkums Stopiņu 
novada pašvaldības vajadzībām” 
(identifikācijas Nr.  sND 2014/10(8.2)), 
piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA „NT 
piedzīvojumi”, reģ. Nr. 40003524414, 
juridiskā adrese: Kandavas iela 8–55, 
rīga, LV-1083, ar kopējo līguma summu 
EUR bez PVN 39 445,20 (trīsdesmit de-
viņi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci 
euro, 20 centi), PVN 21% Eur 8283,49, 
Eur ar PVN 47 728,69 (četrdesmit septi-
ņi tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi 
euro, 69 centi). 
Pamatojums: piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, viszemākā cena. 
• Piešķirt līdzfinansējumu EUR 
1024,79 apmērā (EUR 330,57, kas 
ir 10% no projekta attiecināmajām 
izmaksām un PVN – EUR 694,21) 
projekta „Kokapstrādes pieejamība” 
īstenošanai, kā arī nodrošināt projek-
ta priekšfinansējumu EUR 4000,00 
apmērā, paredzot to ulbrokas vidus-
skolas 2014. gada budžetā. 
• Piešķirt līdzfinansējumu EUR 
1219,85 apmērā projekta „Cekules 
ciema sporta aktivitāšu pieejamības 
uzlabošana” īstenošanai, kā arī nodro-
šināt projekta priekšfinansējumu EUR 
4761,35 apmērā no 2015. gada spor-
ta kompleksa budžeta. 
• Piešķirt līdzfinansējumu EUR 349,00 
apmērā projekta „Kultūrvēsturisko 
vietu un apskates objektu informatīvo 
stendu uzstādīšana stopiņu novadā” 
īstenošanai, kā arī nodrošināt projekta 
priekšfinansējumu EUR 3490,00 ap-
mērā no 2014. gada kultūras budžeta. 
• Apstiprināt stopiņu novada teritorijā 
daudzdzīvokļu mājās dzīvokļu klasifi-
kāciju.
• „stopiņu novada domes deputātu 
Ētikas komisija 26.03.2014. ir pieņē-
musi lēmumu atzīt, ka deputāts Jurijs 
Vasiļjevs, ievietojot sociālajos tīklos 
savu izteicienu, ir pārkāpis stopiņu 
novada domes Ētikas kodeksa 8. un 
10. punktu.”
• Apstiprināt stopiņu novada jauniešu 
domes Nolikumu.
• Apstiprināt stopiņu novada pašval-
dības saistošos noteikumus „Par paš-
valdības atbalstu vecākiem (aizbild-
ņiem), kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu stopiņu novada izglītības 
iestādē pirmsskolas izglītības pro-
grammas apguvei”.
• Apstiprināt Iepirkumu komisijas 
sastāvu.
• Apstiprināt 2014. gada 19. maija 
kustamās mantas automašīnas Land 
Rover Defender, valsts reģistrācijas Nr. 
PO7614, izsoles rezultātus.
Ar domes sēžu protokoliem pilnā re-
dakcijā var iepazīties stopiņu novada 
mājas lapā www.stopini.lv.



5“tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 6. jūNijs, 2014

Pateicoties Valsts vides dienes-
ta Lielrīgas reģionālās vides 
pārvaldes (LRVP) direktores 
Intas Haheles ierosmei, 2014. 
gada 28. maijā Stopiņu novada 
pašvaldībā notika tikšanās, lai 
pārrunātu vides jautājumus. 

Tikšanās laikā notika konstruktīva 
un draudzīga viedokļu apmaiņu 
starp Vides pārvaldes vadību, ko 
pārstāvēja arī Haheles kundzes 
vietnieki – Resursu kontroles daļas 
vadītāja Marija Mileika un Piesār
ņojuma kontroles daļas vadītājs 
Elmārs Jasinskis –, kā arī diviem 
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 
speciālistiem un Stopiņu novada 
pašvaldības vadību – priekšsēdētā
ju Jāni Pumpuru un viņa vietnieci 
Vitu Paulāni, kā arī attīstības un 
plānošanas speciālisti Inesi Pivari.

Tika pārrunāts par uzņēmu
miem, kuriem tiek piešķirtas A, B 
un C kategorijas atļaujas darbībai 
ar piesārņojošām vielām konkrētā 
vietā. Stopiņu novadā divi uzņē
mumi saņēmuši A kategorijas at
ļaujas, 20 B kategorijas atļaujas un 
55 C kategorijas atļaujas darbībai 
konkrētos īpašumos. Kopumā 45 
uzņēmumi novadā strādā ar pie
sārņojošām vielām, tātad iespē

jamu ietekmi uz apkārtējās vides 
stāvokli vai cilvēkiem. Kā atzina 
Haheles kundze, pašvaldībā gan 
ir 2 uzņēmumi ar A kategorijas 
atļauju darbībai ar piesārņojošām 
vielām, tomēr atzina, ka par šiem 
uzņēmumiem SIA „Getliņi ECO” 
un SIA „Ulbroka” var teikt tikai 
atzinīgus vārdus, jo, attīstot uz
ņēmumu, tiek domāts par vides 
sakārtošanu un īpašām vidi sau
dzējošām un ietekmi mazinošām 
tehnoloģijām. Lielrīgas reģionālās 
vides pārvaldes komanda pirms 
ierašanās pašvaldībā bija apmeklē

jusi SIA „Ulbroka” cūku kompleksa 
tuvāko apkārtni un novērtējusi ap
stākļus, kas sasniegti, pielietojot šīs 
jaunās tehnoloģijas. Novada domes 
priekšsēdētājs piekrita, ka uzņē
mumos ieguldīts liels darbs, lai si
tuāciju vides jautājumu risināšanā 
un ekspluatācijā šajos uzņēmumos 
gadu gaitā krasi mainītu.

Pārrunās tika akcentēts, ka ne
pieciešams apzināt esošos autoser
visus, kas darbojas, bet nav saņē
muši C kategorijas atļaujas darbībai 
ar piesārņojošām vielām, un LRVP 
lūdza pašvaldības palīdzību, lai šos 

uzņēmumus apzinātu. Ieteikums 
servisu īpašniekiem sakārtot savu 
uzņēmējdarbību, negaidot ieroda
mies pārbaudē LRVP inspektorus.

Pašvaldība informēja par divām 
pēdējā gada laikā veiktajām izpē
tēm: „Stopiņu novada ūdensteču 
(Mazās Juglas un Piķurgas) hidro
loģiskā modeļa izveidošana, dažā
das atkārtojamības palu caurplū
dumu aprēķināšana, hidroloģisko 
aprēķinu veikšana palu situācijām, 
plūdu riska teritoriju noteikšana un 
paredzamo pretplūdu pasākumu 
ietekmes izpēte uz applūstošajām 

teritorijām”, (2013. gada oktobris) 
un „Izpēte, ietverot vides kvalitātes 
normatīvu robežlielumu datu ak
tualizāciju slēgtās izgāztuves „Getli
ņi” pieguļošajā teritorijā un cilvēku 
veselības un vides apdraudējuma 
aprēķinu” (2014. gads).

Plašāka diskusija izvērtās par 
plūda riska teritorijām un pare
dzamo pretplūdu pasākumu rea
lizāciju. LRVP ļoti pozitīvi no
vērtēja veikto izpētes materiālu. 
Pašvaldība ir konstatējusi situāci
jas, kad atkritumus izgāž no au
tomašīnām nomaļās vietās, tāpēc 
izteica priekšlikumu, lai kontrole 
par būvgružu uzskaiti pilnveido
tos. LRVP speciālisti paskaidroja, 
ka drīzumā būvgružu apjoms būs 
jānorāda jau būvprojektā un to 
nodošana atkritumu pārstrādes 
vai uzglabāšanas uzņēmumiem 
būs jāpierāda ar dokumentiem.

Pārrunāti tika arī dažādi citi 
jautājumi – par bijušās munīcijas 
noliktavas Cekulē attīrīšanas virzību 
un sakārtošanas tehnoloģijām, Sau
riešu ūdenskrātuvi un meliorāciju.

Pašvaldība sniedza arī detali
zētu ieskatu pašvaldības plānoša
nas dokumentu saturā.

Inese Pivare,  attīstības un 
plānošanas speciāliste 

No 19. maija Veselības un darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisija (VDEĀVK) uzsāka 
pakāpenisku vecā parauga in-
validitātes apliecību nomaiņu. 
Lai šo procesu vadītu un ne-
apgrūtinātu cilvēkus, vispirms 
tiks nomainītas tās apliecības, 
kuras izsniegtas laikā no 2003. 
līdz 2006. gadam, informē Lab-
klājības ministrija (LM).

Lai nomainītu apliecību, cilvēkam 
jebkurā VDEĀVK nodaļā būs 
jāiesniedz iesniegums. To iespē
jams iesniegt personīgi, iesūtīt 
fotokartīti vai iesniegt fotoattēlu 
datu nesējā. Saņemot jauno inva
liditātes apliecību, vecā apliecība 
būs jānodod.

Jaunā parauga apliecībām at
spoguļotā informācija būs tulkota 
arī angļu valodā. Tas dos iespēju 
cilvēkiem ar invaliditāti, ceļojot pa 
Eiropas Savienības dalībvalstīm, 
izmantot šajās valstīs noteiktos at
vieglojumus, piemēram, muzejos, 
sabiedriskajā transportā u.c.

Informācijas avots: 
www.lm.gov.lv

Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti 
vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai 

Aconē, Salaspils novadā
stopiņu pašvaldība 9. maijā saņēma sIA „firma L4” iesnie-

gumu par dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecību 
nekustamajā īpašumā „Majorīši”, Aconē, salaspils novadā. Darbības 
ierosinātājs ir sIA „Dīlers”.

Ziņojuma sagatavotājs saskaņā ar 2011. gada 25. janvāra MK 
noteikumiem Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās dar-
bības ietekme uz vidi” 46.1. punktu un Vides pārraudzības valsts 
biroja norādēm ir novērsis Ziņojuma nepilnības un 2014. gada 9. 
maijā ziņojumu tika iesniedzis Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar ziņojumu varēja iepazīties sIA „firma L4” interneta vietnē 
un atsauksmes (ierosinājumus) iesniegt Vides pārraudzības valsts 
birojā līdz 2014. gada 26. maijam.

Pašvaldības speciālisti ir iepazinušies ar Ziņojumu. Pašvaldība 
rakstiski izteikusi savu viedokli Vides pārraudzības valsts birojam, 
jo Ziņojums bija jāpapildina pēc stopiņu novada pašvaldības 
ieteikumiem un prasībām.

Inese Pivare, attīstības un plānošanas speciāliste 

Paziņojums par grozījumiem Stopiņu novada domes 
2014. gada 29. janvāra sēdes lēmuma 

(protokols Nr.19, 3.2.12. punkts) pielikumā 
„Darba uzdevums Stopiņu novada Dreiliņu, Dzid-

riņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes 
ciemu daļu lokālplānojuma izstrādei” 

un Stopiņu novada domes 2014. gada 29. janvāra sēdes 
Nr. 15 sēdes protokola izraksts par lēmuma 2.1.2. punkta atcelšanu

Ar stopiņu novada domes 2014. gada 30. aprīļa domes sēdes 
protokolu Nr. 25 lēmumu 2.1. izdarīti grozījumi stopiņu novada 
domes 2014. gada 29. janvāra sēdes lēmumā „Par lokālplānojuma 
„stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, rumbulas, ulbrokas, 
upesleju un Vālodzes ciemu daļu lokālplānojums” izstrādes uzsāk-
šanu”, pielikumos papildinot tos ar trim lokālplānojuma izstrādes 
vietām Dreiliņos, Līčos un ulbrokā: sIA „rīgas meži” īpašumos un 
Kokneša ielā un radiostacijas ielā.

Atcelts stopiņu novada domes 2014. gada 29. janvāra sēdes 
Nr. 15 sēdes protokola izraksta lēmumu 2.1.2. punkts „Par iesnie-
guma par lokālplānojuma izstrādi īpašumam radiostacijas ielā, 
ulbrokā, izskatīšanu”.

Stopiņu novada dome 2014. 
gada februārī pieņēma lēmumu 
par divu tematisko plānojumu 
izstrādes uzsākšanu – „Stopiņu 
novada Tūrisma un rekreāci-
jas tematiskais plānojums” un 
„Stopiņu novada Satiksmes 
infrastruktūras tematiskais 
plānojums”.

Pēc cenu aptaujas 27. maijā 
Stopiņu novada dome noslēdza 

līgumus ar tematisko plānojumu 
izstrādātājiem un tikās ar pār
stāvjiem Andri Kleperu un Jāni 
Klismetu.

„Stopiņu novada Tūrisma un 
rekreācijas tematisko plānojumu” 
sagatavos SIA „Nocticus”, kuras 
vārdā līgumu parakstīja tās valdes 
priekšsēdētājs Andris Klepers – 
ģeogrāfijas doktors, eksperts ar 
pieredzi nacionāla un reģionāla 
līmeņa tūrisma attīstības projektu 

un produktu izstrādē. Tematiskā 
plānojuma sagatavošanā iesais
tīsies vēl divi eksperti – Juris 
Smaļinskis, bioloģijas maģistrs, 
vides un tūrisma eksperts ar 
daudzpusīgu pieredzi šajās jo
mās – un Ģirts Runis – ainavu  
arhitekts. 

„Stopiņu novada Satiksmes in
frastruktūras tematisko plānoju
mu” sagatavos a/s „Ceļu inženie
ri”. Līgumu parakstīja tās valdes 

priekšsēdētājs Jānis Klismets. A/s 
„Ceļu inženieri” ir pieredzējušu 
ceļu projektētāju uzņēmums, kas 
piedāvā mūsdienīgus ceļu infra
struktūras datu uzkrāšanas risi
nājumus.

Abus tematiskos plānojumus 
paredzēts sagatavot līdz 2015. 
gada maijam.

Inese Pivare, 
attīstības un plānošanas 

speciāliste 

Par tematisko plānojumu izstrādi

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 
speciālistu vizīte pašvaldībā

Informācija 
personām ar 
invaliditāti par 
invalīda apliecību 
maiņu
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Aprīļa beigās un maija vidū noti-
ka divu lokālplānojumu publiskās 
apspriešanas un to ietvaros tikša-
nās ar iedzīvotājiem Rumbulā un 
Ulbrokā. Lokālplānojumos ietverto 
teritoriju kaimiņu īpašumu īpaš-
nieki saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem tiek uzaicināti piedalīties 
iepazīties ar lokālplānojumu un 
piedalīties iedzīvotāju sanāksmē. 

Apspriešanā piedalījās attīstības un 
plānošanas speciāliste Inese Pivare un 
būvvaldes vadītājs Andris rībenis. Pēc 
pašvaldības speciālistu ieteikuma abu 
īpašumu lokālplānojumu nākošo –  
pilnveidoto – redakciju publisko ap-
spriešanu laikā tiks rīkota tikšanās ar 
iedzīvotājiem, kaut arī normatīvie akti 
neparedz šādas tikšanās.

stopiņu novada dome 2014.  gada 
26.  martā pieņēma lēmumu nekusta-
mā īpašuma „Kaudzīšu iela 77” rumbu-
lā lokālplānojuma 1.  redakciju nodot 
publiskai apspriešanai, kas notika čet-
ras nedēļas – no 2014.  gada 7.  aprīļa 
līdz 5. maijam, bet tikšanās ar iedzīvo-
tājiem 2014. gada 29. aprīlī Gaismas in-
ternātpamatskolas zālē. Izstrādātājus 
sIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E” pār-
stāvēja sintija batkovska, kas prezen-
tēja lokālplānojuma risinājumus. Klāt-
esošie iedzīvotāji aktīvi uzdeva jautā-
jumus un izteica ierosinājumus un arī 
pretenzijas. tikšanās laikā plašāk izska-
tītās tēmas: lokālplānojuma grozījumu 
teritorija un teritorija, kas atrodas CsAP 
„Getliņi” sanitārās aizsargjoslas teritori-
jā un Aizsargjoslu likuma regulējums 
šajā joslā, meža teritorijas saglabāšana, 
zaļās zonas paplašināšana, siltumnīcu 
apgaismojums un tā ietekme naktī uz 
kaimiņu māju īpašniekiem, atbalsts 
iecerei, jo būs sakārtota un uzkopta 
vide vietā, kur tagad ir vēja un putnu 
iznēsāti lidojoši vieglie atkritumi, un 
radīsies jaunas darbavietas. Publiskās 
apspriešanas gaitā saņemts arī viens 
rakstisks priekšlikums, kas iebilst lokāl-
plānojuma risinājumiem.

stopiņu novada dome 2014.  gada 
9. aprīļa sēdē Nr. 24 pieņēma lēmumu 
par nekustamā īpašuma „sNIEDZEs” 
Dreiliņos lokālplānojuma 1. redakcijas 
nodošanu sabiedriskai apspriešanai. 
Publiskā apspriešana notika četras 
nedēļas – no 2014. gada 6. maija līdz 
4.  jūnijam. tikšanās ar iedzīvotājiem 

notika 2014. gada 16. maijā ulbrokas 
kultūras nama zālē. tikšanos apmek-
lēja kupls skaits kaimiņu īpašumu 
īpašnieku. tikšanās laikā lokālplā-
nojumu prezentēja sIA „Arhitekta G. 
Vīksnas birojs” vadītājs, arhitekts Gun-
tars Vīksna, piedalījās arī sIA „Baltic 
Logistics XXI” pārstāvis.

Arhitekts Guntars Vīksna pastāstīja, 
ka zemes gabala lielākajā daļā iecerēts 
veidot noliktavu un vieglās ražošanas 
apbūves kompleksu. Projekta iecere 
balstās uz to, ka šī teritorija ir piemē-
rota noliktavu un ar transportu un lo-
ģistiku saistītu saimnieciskās darbības 
jomu attīstībai, jo atrodas pie esošā 
reģionālā autoceļa un pie perspektīvās 
automaģistrāles E22. Izbūvējot nepie-
ciešamo ielu tīklu, tiks nodrošināta 
ērta smagā transporta kustības orga-
nizācija ar tiešu pieslēgumu esošajam 
autoceļam un paredzot ar luksoforu 
regulējama krustojuma ierīkošanu. 
Paredzētā noliktavu un vieglās ražo-
šanas uzņēmumu apbūves teritorija 
rietumu pusē robežojas ar savrupmāju 
dzīvojamās apbūves rajonu, tāpēc plā-
notas tikai tādas darbības, kas nerada 
būtisku piesārņojumu, un starp dzī-
vojamās apbūves un rūpniecības ap-
būves teritoriju paredzēta ne mazāka 
kā 8 m plata koku un krūmu josla, kas 
samazinās trokšņa izplatību. saskaņā 
ar šobrīd spēkā esošo stopiņu novada 
teritorijas plānojumu zemes gabalā 
„sniedzes” noteiktas vairākas teritorijas 
atļautās izmantošanas: „savrupmāju 
dzīvojamās apbūves teritorijas”, „Jauk-
tas dzīvojamās, sabiedrisko un darīju-
mu iestāžu apbūves teritorijas” (šajā 
zonā šobrīd spēkā esošais teritorijas 
plānojums atļauj vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūvi) un „savrupmāju 
dzīvojamās apbūves teritorijas meža-
parkā”, gar zemes gabala „sniedzes” 
dienvidu un austrumu pusi paredzēta 
perspektīvā šoseja E22 (rīga–Maska-
va), un šosejai rezervētā zemes gaba-
la daļa ietilpst „turpmākās izpētes un 
plānošanas teritorijā”. Ņemot vērā, ka 
Ministru kabineta 30.04.2013. noteiku-
mi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plāno-
šanas, izmantošanas un apbūves no-
teikumi” neparedz tādu izmantošanu 
kā „Jauktas dzīvojamās, sabiedrisko un 
darījumu iestāžu apbūves teritorijas”, 
bet „Jauktas centra apbūves teritori-
jas”, kas „sniedzēs” nebūtu piemēro-

jama, jo „sniedzes” neatrodas centra 
teritorijā un iepriekš minētajos notei-
kumos noliktavas atļautas „rūpniecis-
kās apbūves teritorijās„ vai „tehniskās 
apbūves teritorijās”. spēkā esošais sto-
piņu novada plānojums šajā teritorijā 
(„Jauktas dzīvojamās, sabiedrisko un 
darījumu iestāžu apbūves teritorijas”) 
paredz arī vieglās ražošanas uzņēmu-
mu, kas nozīmē izmantošanu, kas ie-
tver sastāvdaļu ražošanu vai montēša-
nu, lai iegūtu mazumtirdzniecībai, vai-
rumtirdzniecībai vai pakalpojumiem 
derīgus gala produktus, un jebkuru 
preču, vielu vai lietu komplektēšanu 
un iesaiņošanu, izņemot jebkādu dar-
bību, kas rada būtisku piesārņojumu, 
kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radio-
loģiskie un bakterioloģiskie faktori 
pārsniedz pieļaujamos higiēnas nor-
matīvus, bet iepriekš minētie Ministru 
kabineta noteikumi vieglās rūpniecī-
bas uzņēmumu apbūvi traktē citādi: 
„tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas 
izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūp-
niecības, mēbeļu ražošanas, poligrāfi-
jas, industriālo un tehnoloģisko parku 
un citu vieglās rūpniecības uzņēmu-
mu, kas nerada būtisku piesārņojumu, 
darbības nodrošināšanai nepiecieša-
mā apbūve un infrastruktūra.”

Kaimiņu īpašumu īpašniekus īpaši 
uztrauc atļautās izmantošanas maiņa 
teritorijā, kas šobrīd paredzēta „sav-
rupmāju dzīvojamās apbūves terito-
rijas mežaparkā”, jo tas samazina viņu 
īpašumu vērtību. Iedzīvotājus uztrauc 
arī ainaviskās vērtības, trokšņi, zaļās 
zonas samazinājums, bērnu drošība 
uz ceļiem, transporta plūsma un or-
ganizācija, objekta realizācijas gaita, 
meliorācija un gruntsūdeņi un citi 
jautājumi. Iedzīvotāji bija prasīgi un 
satraukti par savu dzīves kvalitāti. Lo-
kālplānojuma izstrādes gaitā saņemti 
rakstiski priekšlikumi, kas iebilst lokāl-
plānojuma risinājumiem.

tagad abu projektu ierosinātājiem 
un izstrādātājiem lokālplānojuma pir-
mā redakcija jāpilnveido un jāturpina 
dialogs, iespējams nepietiks ar vienu 
pilnveidoto redakciju.

Kaimiņu īpašumu īpašnieki arī 
turpmāk tiks informēti par lokālplā-
nojuma izstrādes gaitu.

Inese Pivare, attīstības un 
plānošanas speciāliste

Paredzētās darbības nosaukums: 
sIA „Eco Baltia Vide” sadzīves un ko-
mercatkritumu šķirošanas uzņēmuma 
izveide salaspils novadā, Aconē, ne-
kustamajā īpašumā „Lauciena”.

Paredzētās darbības vieta: ne-
kustamais īpašums „Lauciena” salaspils 
novadā, Aconē.

Ierosinātājs: sIA „Eco Baltia Vide”, 
reģ. Nr.40003309841.

Informācija par IVN procedūru: Vi-
des pārraudzības valsts biroja lēmums 
Nr. 3-01/384 par IVN procedūras pie-
mērošanu pieņemts 2013. gada 14. 
martā, IVN programma izsniegta 2014. 
gada 24. janvārī. Ziņojums „sIA „Eco 
Baltia Vide” sadzīves un komercatkri-
tumu šķirošanas uzņēmuma izveide 
salaspils novadā, Aconē, nekustamajā 
īpašumā „Lauciena”” sagatavots 2014. 
gada maijā.

Ziņojuma sagatavotājs: sIA 
„Estonian, Latvian & Lithuanian Envi-
ronment”.

Informācija par sabiedrisko ap-
spriešanu: Ziņojuma sabiedriskās ap-
spriešanas sanāksme notika šī gada 19. 
maijā plkst. 18.00 salaspils novada do-
mes sēžu zālē, Līvzemes ielā 8, salaspilī.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu 
var iepazīties salaspils novada domes 
Apmeklētāju apkalpošanas centrā (ad-
rese: Līvzemes 8, salaspils) un stopi-
ņu novada domē (adrese: Institūta 
iela 1a, ulbroka, stopiņu novads) 
apmeklētāju pieņemšanas laikā pie 
attīstības un plānošanas speciālistes 
Inese Pivares, kā arī ziņojuma saga-
tavotāja interneta mājaslapā – www.
environment.lv.

rakstiskus priekšlikumus par zi-
ņojumu līdz 2014. gada 9. jūnijam 

var iesniegt sIA „Eco Baltia Vide”, 
sūtot tos uz adresi: Maskavas iela 
240-3, rīga, LV-1063 (tālr. 67769915, 
elektroniskā pasta adrese: info@
vide.ecobaltia.lv), un Vides pārrau-
dzības valsts birojā, sūtot tos uz 
adresi: rūpniecības iela 23, rīga, 
LV-1045 (tālr. 67321173, elektronis-
kā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv,    
interneta mājaslapas adrese  
www.vpvb.gov.lv).

stopiņu novada pašvaldība aicina 
novada iedzīvotājus savus ieteikumus 
nosūtīt arī pašvaldībai: Institūta ielā 1a, 
ulbrokā, stopiņu novads, LV-2130 vai 
novada.dome@topini.lv. Pašvaldības 
speciālisti šobrīd iepazīstas ar Ziņoju-
mu un rakstiski izteiks savu viedokli 
Vides pārraudzības valsts birojam.

Inese Pivare, attīstības un 
plānošanas speciāliste

Ulbrokas vidusskolas absol-
vente Laima Vasile, izturot 
Latvijas Universitātes fonda 
rīkoto stipendiju konkursu, 
ieguvusi M. M. V. Petke vičs 
piemiņas stipendiju 2200 eiro 
apmērā studijām Latvijas Uni-
versitātē 2014./2015. akadē-
miskajā gadā. 

Uz vienu stipendiju pretendēja 5 
jaunieši. Stipendiju var izmantot gan 
mācību maksas, gan ikdienas tēriņu 
segšanai – dzīvošanas izdevumiem 
un sevis intelektuālai pilnveidei.

M. M. V. Petkevičs piemiņas 
stipendija ir paredzēta 12. klašu 
skolēniem, topošajiem LU 1. kur
sa pamatstudiju programmu stu
dentiem, kuriem ir labas sekmes 
mācībās un ir nepieciešams pa
pildu materiālais nodrošinājums 
studijām, un kuri ir aktīvi sabied
riskajā dzīvē. Minnas Matildes 
Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas 
stipendijas tiek piešķirtas, patei
coties LU novēlētajam mecenātes 
mantojumam, no novēlētā nama 
apsaimniekošanas ienākumi tiek 
novirzīti stipendiju izmaksai.

Sākot no 10. klases, Laima 
aktīvi ir piedalījusies mācību 
olimpiādēs un konkursos. Lai

mas sasniegumi 2013./2014. 
mācību gadā: 3. vieta Pierīgas 
reģiona bioloģijas olimpiādē, 1. 
vieta Pierīgas reģiona vācu valo
das olimpiādē, 1. vieta Pierīgas 
reģiona ekonomikas olimpiādē, 
1. vieta Rīgas reģiona latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē 
11.–12. klasēm, 3. vieta Pierīgas 
reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 
11.–12. klasēm, atzinība Pierīgas 
reģiona ķīmijas olimpiādē, 3. vie
ta Ekonomikas 15. valsts olim
piādē, 3. vieta Latviešu valodas 
un literatūras 11.–12. klasēm 49. 
valsts olimpiādē, atzinība Pierīgas 
novadu skolu skatuves runas un 
literāro uzvedumu konkursā.

Laimai Vasilei ir piešķirts Mi
nistru prezidenta Goda raksts kā 
labākajai skolniecei par izciliem 
un teicamiem mācību sasniegu
miem un tiks pasniegts Ulbrokas 
vidusskolas 12. klases izlaidumā 
6. jūnijā plkst. 18.00.

Apsveicam Laimu ar augsta
jiem sasniegumiem mācībās un 
iegūto stipendiju un vēlam turpi
nāt uzsākto zināšanu ceļu! Izsa
kām pateicību Laimas vecākiem 
un visiem pedagogiem!

Stopiņu novada pašvaldība

Lokālplānojumu publiskās apspriešanasUlbrokas vidusskolas absolvente 
Laima Vasile ieguvusi stipendiju 
mācībām Latvijas Universitātē

Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu par 
SIA „Eco Baltia Vide” sadzīves un komercatkritumu 

šķirošanas uzņēmuma izveidi Salaspils novadā, Aconē, 
nekustamajā īpašumā „Lauciena”

Apstiprinātie projekti:  
 Nr.p.k.  Projekta nosaukums Projekta realizētājs 

1.  Gleznošanas plenērs „Mana skaistā 
Mazā Jugla” Maija brašmane

2.  smilšu mandalu veidošanas 
semināri Dace siliņa

3.  Latviešu tautas tradīcijas – Annas 
jeb saimnieču diena Ingrīda balode

4.  Gudriem skolēniem izglītoti vecāki ulbrokas vidusskola

5.  Pašu rokām darināts, skaists un 
grezns Aleksandra Dobrjanska

6.
 Pērļošanas tehnikas pamati
Līču dienas centrs aicina uz 
nodarbībām „Pērļošanas tehnikas 
pamati”

stopiņu novada domes 
dienas centrs „Līči”

7.  „Mazā Jugla - stopiņu novada 
lielākā upe”

salaspils daudzbērnu 
ģimeņu biedrība 
„Mārtiņsala”

8.

 Ebru radošās darbnīcas stopiņu 
novada iedzīvotāju iztēles un 
emociju bagātināšanai
6. jūnijā PII „Pienenīte” aicina 
uz Ebru gleznošanas tehnikas 
radošajām nodarbībām

PII „Pienenīte”

9.  Mazā šūšanas skoliņa silvija Eriņa
10.  Jāņi mūsu tautas tradīcijās Ilze Pūliņa
11.  Vasaras iedvesmai DC „saurieši”

12.  Datorprasmes senioriem stopiņu 
novadā stopiņu pamatskola

Stopiņu novada pašvaldība

Projekti novadā 2014
Stopiņu novada pašvaldības 
finansēto projektu konkursā 
2014. gadā apstiprināti 12 
projektu pieteikumi

Stopiņu novada pašvaldības finan
sēto projektu konkursā 2014. gadā 
saņemti 12 projektu pieteikumi. Pie
šķirot papildu finansējumu, Stopiņu 
novada domes deputāti apstiprināja 
visus projektu pieteikumus.

Šogad vairāku projektu 
ietvaros būs iespēja iepazīt 
latviešu tautas tradīcijas. Aicinām 
sekot līdzi informācijai par 
projektu norisi un piedalīties 
organizētajos pasākumos un 
nodarbībās.

Projektu iesniegšana notika no 
2014. gada 1. aprīļa līdz 25. aprī
lim, projektu realizācija paredzēta 
līdz šā gada 31. decembrim.
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20. maijā notika ikgadējais Al
manaha „10 par rakstīšanu” pre
zentācijas pasākums, kā arī mazā 
Almanaha prezentācija. Kā jau 
katru gadu, katram Almanaha 
rakstītājam tika izsniegts diploms, 
Almanaha uzlīme, par kuru varē

ja dabūt desmitnieku literatūrā, 
un konfekte. Šogad arī bija īpaša 
apbalvošana, kā, piemēram, sirs
nīgākā publikācija un humoris
tiskākais darbs.

Beāte Goba,
7.c klases skolniece

Kā jau zināms, ik gadu Ul-
brokas vidusskolā notiek 
skolēnu apbalvošana par la-
biem sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs, skatēs, 
konkursos. 

Šogad Ulbrokas vidusskolu pār
steidza skolotājas Vijas Gaveckas 
vadītie kori un ansambļi, kuri 
ar saviem sasniegumiem ieguva 
vairāk nekā 800 eiro lielas god
algas. Arī skolotājas Antras Vil
manes vadītie deju kolektīvi ar 
savu izcilo deju soli guva augstus 
sasniegumus.

Īpaši Ulbrokas vidusskola 
lepojas ar 12. klases skolnieci 

Laimu Vasili, kura ar saviem iz
cilajiem sasniegumiem savā kontā 
ieguva vairāk nekā 200 eiro lielu 
godalgu un arī stipendiju studi
jām Latvijas Universitātē.

Kopumā šogad godalgotas vie
tas nopelnījuši 16 mākslinieciskās 
pašdarbības un sporta kolektīvi un 
44 individuāli startējušie mācību 
priekšmetu olimpiāžu dalībnieki. 

Ulbrokas vidusskola lepojas 
ar šiem skolēniem, kuri kaldina 
skolas slavu. Paldies viņiem! Bet 
vislielākais paldies un patiesa 
cieņa skolotājiem, kuri palīdzēja 
sasniegt augstos rezultātus.

Ringolds Švītiņš, 
10. klases skolnieks

13. maijā Ulbrokas vidussko
lā ciemojās Stopiņu novada PII 
„Pienenīte” vecākie bērni. Nāka
majā gadā mazie ķipari būs mūsu 
skolas audzēkņi, kas piepildīs sko
las gaiteņus ar smiekliem, čalām 
un rosību. Mūsu skolas jaunā

kie „Pastalnieku” dejotāji sveica 
bērnus, rādot, ko ir iemācījušies 
šajā mācību gadā. Bērniem izrā
dījām skolu, kas būs viņu „otrās  
mājas”.

Elza Šarlote Šarakova,
7.c klases skolniece

8. maija rīts. Nomācies, pelēks. 
Gaidām autobusu, lai dotos 
Represēto biedrības organi-
zētajā ekskursijā uz Liteni.

Iekāpjot mūs sagaida Māras Zeb
aueres dzīvespriecīgais: „Labrīt!” 
Māra pastāsta par gaidāmo mar
šrutu. 1. pietura ir Mores mazais 
minizoodārzs. Aplūkojam dažādas 
vistu un citu putnu sugas. Patīk 
mazās baltās zīda vistiņas, lepnais 
pāvs, kas lielīgi demonstrē savu 
krāšņo bagātību – asti. Patīkamu 
pārsteigumu sagādā krāšņie fazā
ni, cekulainā dzērve un Ēģiptes 
svētie putni ibisi, kā arī visa pā
rējā dzīvā radība. Tālāk ceļš ved 
uz briežu dārzu. Tā īsti apskatīt 
izdevās tikai nelielos dambriežus.

Apmeklējām arī netālo Mo
res kauju piemiņas parku, kas ir 
izveidots Mores centrā, bijušajā 
kaujas vietā, kur 1944. gada sep
tembra beigās smagas kaujas izcī
nīja Latviešu leģiona karavīri. Un 
tad jau ceļš ved uz Gulbeni un 
Liteni. Gulbenē piebraucam pie 
stacijas. Tā skaisti atjaunota, un 
uzvirmo Latvijas brīvvalsts elpa. 
Žēl tikai, ka telpas netiek izman
totas. No šejienes 1949. gada 25. 
martā uz Sibīriju tika aizvestas 
Mirdza Eglīte, Maija Gurecka 
un Valentīna Seļezņeva. Mirdzas 
kundze atceras, ka ešelons sastā
vēja no 60 vagoniem. Viņas va
gona numurs bija 19. Pie stacijas, 
pretī skvērā, uzcelts piemineklis 
mātei un bērniem, pie kura Mir
dzas kundze noliek ziedus. Pēc 
Gulbenes braucam uz Liteni, kur 
mūs sagaida Litenes pamatskolas 
direktore – vēstures skolotāja Sar
mīte Locāne. Skolā paēdam ļoti 
sātīgas un garšīgas pusdienas, lai 
ar jauniem spēkiem varam doties 
aplūkot Litenes muižas atjauno
to kompleksu skaistajā Pededzes 
upītes krastā. Skolotāja Sarmīte 
izstāsta Litenes muižas vēsturi. 
Tās pēdējie īpašnieki bija baroni 
fon Vulfi. Pirmā skola dibināta 
1874. gadā. Skolotāju dzīvojamās 
mājas ir saglabājušās, bet prasa 

restaurāciju. Klasicisma stilā cel
tā muižas ēka ar Latvijas valsts 
Izglītības ministrijas rīkojumu 
nodota skolai 1924. gadā, bet mā
cības sāktas 1925. gadā. Skolēnu 
skaits tolaik bijis 274, bet pašlaik 
šeit mācās tikai 54 skolēni ar 14 
skolotājiem.

Atvadāmies no skaistā muižas 
parka un liepu alejas, no lepnās 
skolas ēkas un dodamies uz bijušo 
Latvijas armijas Latgales divīzijas 
karavīru vasaras nometni. Tāpat kā 
daudziem, arī man Litenes vārds 
saistās ar daudzus gadus noklusē
to Latvijas armijas traģēdiju. Ta
gad, sēžot pie atmiņu ugunskura 
un klausoties skolotājas Sarmītes 
dziļi emocionālajā stāstījumā, grūti 
iedomāties, ka šeit, sākot ar maiju 
un līdz septembra vidum, kūsāja 
sportiska disciplinētu Latvijas ar
mijas virsnieku dzīve. Ar rīta un 
vakara jundu, kas pārskanēja pār 
tuvu un tālu apkārtni. Nometnes 
labvēlīgā ietekme bija jūtama ap
kārtējo ļaužu un sevišķi zemnieku 
dzīvē, jo viņi nodrošināja ar pār
tiku visu nometni. Un kur tad vēl 
neaizmirstamās virsnieku balles. 
Dzīve likās mierīga un droša.

Un tad uzausa 1941. gada 
14. jūnija rīts – diena, kas atne
sa tik daudz posta, bēdu, sāpju, 
pazemojumu un nāvi. Padomju 
armijas karavīri ielenca nometni, 
un sākās virsnieku atbruņošana. 
Nav iespējams iztēloties, ko iz
juta latviešu virsnieki, atdodot 
ieročus. Nospiesti uz ceļiem un 
uz muguras sakrustotām rokām, 
kravas automašīnās krievu zaldātu 
apsardzībā cauri Litenei braucot 
pretī nezināmajam. 14. jūnija 
vakarā Gulbenes stacijā restotos 
lopu vagonos pazemoti un baisu 
nojausmu pilni vilciena sakustē
šanos gaidīja latviešu virsnieki. 
Vīri ar Tēvzemes augstākajiem 
apbalvojumiem, ar Francijas 
Kara akadēmijas diplomiem, ar 
3–4 svešvalodu zināšanām, bijušie 
militārie atašeji ārvalstīs. Izdzīvoja 
tikai retais no viņiem.

Pēdējā vieta, kurp dodamies, 

ir Litenes kapsēta, kur apglabāti 
11 nošautie virsnieki, kurus atra
da vācieši. Tur ir izveidota skaista 
piemiņas vieta – Sāpju siena ar 11 
baltiem un pelēkiem krustiem. 
Ļoti aizkustināja Sarmītes stās
tītais, ka katru gadu 14. jūnijā 
Litenes skolas skolēni dodas pie 
Atmiņu ugunskura, bet 11. no
vembrī – pie 11 virsnieku atdusas 
vietas.

„Kas esi – šeit apstājies, no-
slauki mūsu mājas slieksni, jo mēs 
to vairs izdarīt nespējam kopš 
1941. gada 14. jūnija rītausmas. 
Mūsu miesas un kauli trūd Krie-
vijas plašumos, bet mūsu veļi ir 
kopā ar jums. Sirds gaida, mīlē, 
sirds aizvien vēl cer.” Šie dzejnie
ces Elzas Ķezberes, virsleitnanta 
Osvalda Ķezbera atraitnes, vārdi 
ir iegravēti plāksnē Litenes biju
šajā nometnē.

Atceļā uz mājām pārdomāju 
visu dzirdēto un redzēto. Jā, 8. 
maijs ir Otrā pasaules kara beigas 
pasaulei un Eiropai, bet Latvijai 
tie ir gari okupācijas gadi ar vi
sām no tā izrietošajām sekām. 
Tā, piemēram, Otrajā pasaules 
karā piedalījās vairāk nekā 200 
tūkstoši latviešu karavīru, puse 
no viņiem palika kaujas laukos. 
Ap 265 tūkstošiem devās trimdā 

Konkursu un olimpiāžu dalībnieku 
apbalvošana Ulbrokas vidusskolā

10 par rakstīšanu

Ulbrokas vidusskolā ciemojas 
PII „Pienenīte” bērni

Liteni atceroties

uz Rietumiem, bet daudzi desmiti 
tūkstošu tika aizvesti uz Sibīriju. 
Un tad es atcerējos Gētes vārdus: 
„Tikai viens ļaunums ir neārstē

jams: ja kāda tauta atmet cerības 
pati uz sevi.” Cerēsim. Ticēsim.

E.Tetere,
speciāli „tēvzemītei”

 Represētā Mirdza Eglīte pie piemiņas vieta 1949.gadā 25.martā deportētajiem pie Gulbenes stacijas.

Stopiņu Politiski represēto biedrība aicina uz piemiņas brīdi 
Ulbrokas Meža kapos Represēto piemiņas vietā 14. jūnijā 
plkst. 16.00. Visi laipni gaidīti.

Litenes memoriāls
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publiku un iepazīstināt ar sava 
radošā darba gaitām, daiļradi un 
devumu bērnu dziesmu pūrā. Kā 
izrādījās, līdzās nopietniem aka
dēmiskās mūzikas sacerējumiem 
bērnu dziesmu klāstā ir teju divi 
simti! Koncertā izdziedājām vien 
niecīgu daļu – piecpadsmit, to
ties ļoti skaistas, sirsnīgas un 
interesantas dziesmas. Kompo
nists atklāja, ka bērniem mūziku 
rakstīt esot milzīgi liela atbildība. 
Savukārt mums bija liela atbildība 
dziedāt pašam komponistam.

„Rūķēnu” un „Gliemezīšu” 
vokālā pulciņa grupa atklāja 
koncertu ar liriski dvēselisko 
dziesmu „Mazo pērļu gliemezīt”, 

kam sekoja ieaijājošais „Sapnītis”, 
taču klausītājiem aizmigt neļāva 
peļu nedarbi dziesmā „Peļu dzir
navas”, bet visu par mīļākajiem 
zvēriem zoodārzā uzzinājām 
dziesmā „Zvēru dārzā”. Jautājot 
komponistam par to, kurš būtu 
pirmais dzīvnieks zoodārzā, kuru 
viņš dotos apskatīt, uzzinājām, ka 
dziesmu autoram patīk visi, kas 
tajā mīt.

Koncerta turpinājumā „Mārī
šu”, „Spārīšu” un „Lācēnu” vokālā 
pulciņa grupa brīdināja zaķi, dzie
dot „Zaķa pastalas” un brīnoties 
par to, kur palicis lietus dziesmā 
„Kas par lietu?”, tad skaitījām ža
gatas un kukaiņus dziesmās „De

viņas žagatas” un „Trīs kukaiņi”. Ar 
komponista skaidrojuma palīdzību 
sapratām, ko žadzina žagatas ābe
ļu dārzā un kas ir tie trīs kukaiņi, 
kuri minēti dziesmā, jo tur tie 
apslēpti aiz vārdiem Smukainis, 
Pukainis un Mukainis. Pēc tam 
sekoja populārā „Kā rūķītis kon
fektes stādīja”, kas, šķiet, ir dzies
ma, ko dzied bērni ikkatrā Latvijas 
pirmsskolā un skolā!

Dziesmu karuseli turpināja 
„Kāpēcīšu”, „Saulīšu” un „Bur
tiņu” vokālā pulciņa grupa ar 
divpadsmit vēju dūdu koncertu 
dziesmā „Koncerts”. Mažora akor
dus nomainīja minora skanējums 
dziesmā par koku, kuram trīcošas 
lapas pat vasaras tveicē – „Apsīte”. 
Turpinājumā komponistam atplau
ka īpašs smaids, jo kopā ar citiem 
bērniem zīmīgo dziesmu „Ričiņš” 
izdziedāja arī viņa mazdēls Ri
čards! Domāju, šo mirkli Ričiņš 
atcerēsies visu mūžu, kā viņam 
veltīto dziesmu vectēva klātbūtnē 
daudzo klausītāju priekšā nodzie
dāja viņš pats un viņa vienaudži. 
Dziesma „Cik labi” apstiprināja 
vecāku un vecvecāku nozīmi un 
vērtību mazā cilvēka dzīvē.

Koncertā izskanēja ne tikai 
dziesmas, to piepildīja arī paša Al
vila Altmaņa klarnetes un saksofona 

skaņas. Tās bija kā īpašs pārsteigu
ma brīdis dziedošajiem bērniem un 
viņu klausītājiem, jo Alvils Altmanis 
ir ne vien komponists, bet arī Ul
brokas Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogs, kurš jaunajiem mūziķiem 
māca spēlēt šos abus pūšamos ins
trumentus. Pieņemu, ka, klausoties 
Alvila Altmaņa klarnetes un sakso
fona spēli koncertā, kāds no maza
jiem dziedātājiem nonāks pedagoga 
Alvila Altmaņa rokās Mūzikas skolā. 
Ar izsmalcinātu klavieru pavadījumu 
Altmaņa kungu atbalstīja koncert
meistare Inga Sarkane.

Noslēgumā izskanēja viltīgā 
apelsīna dziesma „Apelsīns”, un 
koncerta fināls bija visu bērnu 
vokālā pulciņa grupu kopkoris, 
dziedot „Saulīte spīd visiem, vi
siem”, kas bija precīzi atbilstoša 
koncerta vakaram, kad aiz loga 
spīdēja pavasarīgi spožā saule.

Tad arī tapa unikāls foto – 
lielais mazo dziedātāju kopkoris 
ar pašu komponistu centrā. Kurš 
gan cits, ja ne dziesmas „Kā rū
ķītis konfektes stādīja” autors, var 
sastapt šo rūķīti un atnest viņa iz
audzētās konfektes bērniem? Alvils 
Altmanis uzdāvināja bērniem lielu 
un smagu konfekšu tūtu, no kuras 
vēlāk katrs izvēlējās sev tīkamākās.

Liels paldies komponistam par 
brīnišķīgajām bērnu dziesmām, 
klarnetes un saksofona spēli, 
interesantajiem stāstiem starp 
dziesmām, konfektēm, kā arī par 
atsaucību un sapratni. Ceru, ka 
bērnu patiesā aizrautība dziedot 
līdzsvaroja kādu šķībāk nodzie
dātu noti vai neizturētu pauzi, jo 
vokālajā pulciņā balsi ļauts attīs
tīt ikvienam. Vērtīgākais ir bērnu 
dziedātprieks un mūzikas mākslas 
radītās pozitīvās emocijas!

Lai daudz radošu brīžu, jaunu 
dziesmu un talantīgu audzēkņu 
Alvilam Altmanim!

Līga Kurzemniece,
 PII „Pienenīte” mūzikas 

skolotāja

Ik pa laikam gadu no gada 
iegriežoties nošu veikalos un 
apzinot jaunākās nošu grāma-
tas mazajiem dziedātājiem, 
reiz ieraudzīju nelielu oranžu 
nošu grāmatiņu. Tā bija Al-
vila Altmaņa bērnu dziesmu 
grāmatiņa „Cik labi”. Visvairāk 
mani aizkustināja ieraksts pir-
majā lappusē – „Manam mīļa-
jam mazdēliņam Ričiņam”. 

Toreiz nodomāju, cik tas ir īpaši 
un skaisti, ka mazam puisītim ir 
pašam sava dziesmu grāmatiņa. 
Un par to zina visa Latvija, vismaz 
tie, kuriem tā nonākusi rokās. Kā 
zināms, Latvija ir maza un cilvēki 
nevilšus satiekas. Tā pirms diviem, 
trim gadiem izrādījās, ka šis laimī
gais puisītis Ričiņš nāk uz manām 
mūzikas nodarbībām kopā ar ci
tiem „Kāpēcīšu” grupas bērniem.

Nākamā personīgā satikšanās 
notika ar pašu komponistu Alvilu 
Altmani pagājušajā pavasarī, kad 
mani pie mūzikas zāles gaidīja un 
uzrunāja komponists ar dzeltenu 
mapīti rokās. Altmaņa kungs laipni 
sniedza mapīti, sakot, ka tajā esot 
viņa dziesmiņas bērniem, un tā kā 
arī viņa mazdēliņš Ričiņš esot starp 
„Pienenītes” audzēkņiem, tad var
būt sanākšot kāds jauks koncerts.

Tā arī gadu vēlāk notika. Šā 
gada aprīļa beigās skaistā, saulai
nā otrdienas vakarā „Pienenītes” 
jauno aktu zāli ar Alvila Altmaņa 
dziesmām pieskandināja iestādes 
vokālā pulciņa dziedātāji. Kon
certs tika veidots kā brīva saruna, 
lai uzzinātu ko vairāk par pašu 
komponistu un rastu atbildes uz 
jautājumiem, kuri radušies, ap
gūstot dziesmas. Koncerta sākumā 
komponists tika aicināts uzrunāt 

Aicinām kļūt par 
ekspertiem!
Sauriešu bibliotēka jau otro gadu 
iesaistās Latvijas Nacionālas biblio
tēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu un jauniešu 
žūrija”. Šajā programmā iesaistī
ties un kļūt par žūrijas ekspertu 
var ikviens interesents, kurš vēlas 
izlasīt kolekcijā iekļautās grāmatas 
un sniegt savu vērtējumu par tām. 
Kopš 2012. gada programma pa
plašināta ar „Vecāku žūriju”, kurā 
var piedalīties jebkurš pieaugušais. 
Grāmatas var lasīt un vērtēt no jū
nija līdz oktobrim. Šogad paredzē
ta īpaša radošā darbnīca, kur visi 
Sauriešu bibliotēkas žūrijas eksperti 
varēs „atdzīvināt” savas domas, re
dzējumu par izlasītajiem darbiem.

Visus interesentus ar pro
grammas norisi un kolekcijā 
iekļautajām grāmatām aicinām 
iepazīties Sauriešu bibliotēkā.

Kristīne Cimdiņa,
sauriešu bibliotēkas vadītāja

Komponista Alvila Altmaņa bērnu dziesmu 
koncerts pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”

Elizabetei Cvilikovskai (skolotāja 
Daina Treimane, koncertmeista-
re Inga Sarkane) 3. vieta IV Maz-
pilsētu un lauku mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu konkursā. 
Konkursu ceturto gadu organizē 
Ozolnieku Mūzikas skola. 

Šogad trijās vecuma grupās sacen
tās 82 mazie pūtēji no 35 Latvijas 
vietām. Katram dalībniekam bija 
jāatskaņo divi dažāda rakstura 
skaņdarbi. Konkursantu sniegu
mu – tehnisko un māksliniecis
ko – vērtēja žūrija, kuras sastāvā 
bija pūtēju orķestru virsdiriģents 
Haralds Bārzdiņš, komponists 
un mūsu skolas pedagogs Alvils 
Altmanis, kā arī pūtējmūzikas 

profesionāļi Dace Bičkovska, Gin
ta Zīģele, Andris Egils Āboliņš un 
Guntis Supe. Tradicionāli visvairāk 
spēlētais instruments konkursā bija 
flauta – 42 dalībnieki, tad sakso
fons – 21, trompete – 8, klarnete –  
5, tuba – 3 un pa vienam eifonija, 
obojas un trombona spēlētājam. 
Paldies skolotājām un Elizabetei 
par ieguldīto laiku un darbu, gata
vojoties konkursam. Lai skan!
Maijs mūsu skolā ir pārbaudījumu 
laiks, katru dienu kāda ieskaite vai 
eksāmens. Katrs skolas audzēknis 
visos mācību priekšmetos parāda sa
vus sasniegumus, savu muzikālo un 
māksliniecisko izaugsmi gan prak
tiski, gan teorētiski. Īpaši šie eksāme
ni ir skolas absolventiem, jāliek lietā 

visas daudzos gados iegūtās prasmes 
un iemaņas, un tas nemaz nav tik 
viegli. Šogad mūsu skolu absolvēja 
25 audzēkņi – 16 mūziķi un 9 māk
slinieki. Audzēkņi, par kuriem va
rētu daudz stāstīt, visi – personības. 
Bet kopīgs visiem viens – draudzīgi, 
izpalīdzīgi, mūsdienīgi, varoši, paš
kritiski un ļoti radoši. Mums, skolo
tājiem, ir liels prieks un gandarījums 
par saviem absolventiem. Redzam, 
ka viņi ir ieguvuši zināšanas un iz
pratni par mācīto, jo nekautrējas pa
dalīties un palīdzēt saviem jaunāka
jiem skolasbiedriem. Tagad katram 
no viņiem ejams savs ceļš. Zinām, ka 
daži no viņiem vēlas turpināt mācī
bas vidējās kultūrizglītības iestādēs, 
tāpēc turēsim īkšķus, lai jauniešiem 

veicas iestājeksāmenos.
Mēs Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolā tagad esam jauno audzēkņu 
gaidās. Esam priecīgi, ka vecāki ar 
bērniem izrāda lielu interesi par 
mācībām mūsu skolā. Centīsimies 
pēc labākās sirdsapziņas piepildīt 
vecāku cerības un bērnu sapņus!
Pēdējā skolas dienā jau tradicionā
li notika mācību gada noslēguma 
koncerts – izstāde „Tādi esam”. 
Tie visiem ir svētki, kur redzam 
tikai skaisto, tikai mirkļa burvību. 
Viss darba smagums palicis klasē. 
Ikdienā ir iemācīts – ar jūtām uz
ņemt iespaidus sevī, tos pārdzīvot 
un izjusti tos dāvāt apkārtējiem.

Vita Pinne, ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas direktore

UMMS aktualitātes maijā
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2014. gada maijā Līgo parkā 
savu mājvietu radusi vēl viena 
tēlnieka Ulda Sterģa darināta 
latvju rakstu zīmes skulptūra 
laukakmenī – „Auseklīša zīme”.

Skulptūra darināta astoņdesmito 
gadu beigās un visu šo laiku atra
dās Vālodzēs, autoceļa Rīga–Ogre 
malā. Pēc jaunā zemes īpašnie
ka lūguma skulptūrai meklējām 
jaunu mājvietu un nolēmām pa
pildināt skulptūru ansambli Līgo 
parkā. 

Skulptūras pārvietošanas darbi 
tika paveikti, pieaicinot autoru un 
profesionālus meistarus ar atbil

stošu tehniku. Stopiņu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieces 
Vitas Paulānes un Ulda Sterģa 
vadībā „Auseklīša zīme” ir veik
smīgi uzstādīta un jau no maija 

beigām apskatāma Līgo parkā. 
Paldies tēlniekam Uldim Ster
ģim par skulptūras dāvinājumu 
pašvaldībai.

Stopiņu novada pašvaldība

2014. gada 28. maijā tika 
aicināti kopā aktīvi Stopiņu 
novada domes izsludināto un 
arī citu projektu iesniedzēji un 
īstenotāji Stopiņu novadā, lai 
kopīgi dotos nelielā „Projek-
tu ekskursijā” pa novadu, ap-
raudzītu īstenotos projektus, 
iepazītu viens otru un nobei-
gumā mielotos ar gardu zupu.

Ekskursiju sākām Upesleju inter
nātpamatskolā – rehabilitācijas 
centrā. Skola mūs uzņēma ļoti 
viesmīlīgi, cienāja ar brokastu 
maizītēm, kafiju un tēju. Parādīja 
un pastāstīja par skolā īstenota
jiem projektiem, iepazīstināja ar 
skolas telpām un rehabilitācijas 
centru. Ekskursijas dalībnieki bija 
patīkami pārsteigti par skolā pa
veikto un rehabilitācijas centra 
piedāvātajiem pakalpojumiem.

Tālāk devāmies uz Sauriešu 
dienas centru, kur mūs sagaidīja 
Sauriešu dienas centra vadītāja 
un brīvprātīgā no Moldāvijas 
Diāna Rotaru. Vadītāja pastāstī
ja par dienas centrā īstenotajiem 

radošajiem projektiem – tiek 
apgleznotas zīda šalles, rīkoti 
semināri un radošās darbnīcas, 
latviešu valodas kursi, kā arī 
tiek īstenots jau otrais Eiropas 
brīvprātīgā projekts, kura ietva
ros Sauriešu dienas centrā jau ir 
viesojušies divi brīvprātīgie – Ali 
no Spānijas, kurš dienas centrā 
viesojās no 2013. gada sākuma 
līdz rudenim, un tagad Diāna no 
Moldāvijas, kas dienas centrā jau 
ir no 2013. gada rudens.

Nākamā apstāšanās vieta bija 
Ulbrokas ezera piekraste, kur 
projektus īstenojušas divas bied
rības – biedrība „Socintegra” ar 
LEADER projektu atbalstu ezera 
krastā ir uzstādījusi āra trenažie
rus. Trenažieri ir brīvi pieejami 
visiem Stopiņu novada iedzīvo
tājiem un viesiem un brīnišķīgi 
papildina brīvā laika pavadīšanas 
iespējas Ulbrokā. Netālu no trena
žieriem īstenots ne mazāk intere
sants projekts: izbūvēta Aktivitāšu 
trase, ko biedrība „Reāls piedzī
vojums” īstenojusi ar LEADER 
projektu atbalstu. Trasē savu fizis

ko sagatavotību var pārbaudīt un 
trenēt gan lieli, gan mazi. Ezera 
krastmalā apskatījām arī LEADER 
projekta ietvaros domes labiekār
toto ezera piekrasti.

Tālāk devāmies uz Ulbrokas 
kultūras namu, kur ekskursijas 
dalībniekus sagaidīja Stopiņu no
vada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pumpurs un priekšsēdētāja viet
niece Vita Paulāne. Domes vadība 
uzsvēra, ka iedzīvotāju iniciatīva 
projektu realizēšanā būtiski papil

dina novadā pieejamo aktivitāšu 
klāstu un pilnveido arī novada 
apkārtējo vidi. Tieši iedzīvotāji 
ir tie, kas redz, kur un kā viņiem 
pietrūkst novadā, un, piedaloties 
projektu konkursā, iedzīvotājiem 
ir iespēja realizēt savas idejas, kā 
rezultātā ieguvēji ir visi novada 
iedzīvotāji un viesi. Ar atzinības 
rakstiem par aktīvu dalību pro
jektu iesniegšanā un īstenošanā 
tika apbalvoti sanākušie pasāku
ma dalībnieki.

Noslēgumā visi projektu die
nas dalībnieki tika cienāti ar gar
du zupu. Tieši pie galda raisījās 
visinteresantākās un radošākās 
sarunas, kuru rezultātā, cerams, 
tiks radīti daudzi jauni, interesan
ti projekti. Tā kā laika trūkuma 
dēļ mums neizdevās apciemot Sil
vijas Eriņas vadīto šūšanas darb
nīcu Upesleju dienas centrā, kur 
Silvija īstenos jau ceturto Stopiņu 
novada domes finansēto projektu 
konkursā apstiprināto projektu, 
lūdzām Silviju, lai iepazīstina mūs 
ar saviem veiktajiem šūšanas dar
biņiem.

Stopiņu novada pašvaldība 
saka paldies visiem, kas pieda
lījās pasākumā, kā arī tiem, kas 
aktīvi iesaistās projektu rakstīšanā 
un īstenošanā, bet nevarēja rast 
iespēju piedalīties šajā pasākumā. 
Vēlam visiem projektu īstenotā
jiem neapsīkstošas idejas, rado
šumu, uzņēmību un neatlaidību, 
īstenojot vēl daudz jaunu un 
vērtīgu projektu Stopiņu novadā!

Ingrīda Birzniece, 
projektu vadītāja

Projektu ekskursija

Līgo parkā mājvietu radis „Auseklīša” akmens
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Vārds Anna mūsdienās atkal 
kļūst arvien populārāks. Ma-
nas bērnības zemē Lubānā tās 
mīlīgi sauca par Annītēm. In-
teresanti, bet no tiem laikiem 
es neatceros nevienu Annīti – 
mazu meitenīti. Tikai pusmūža 
kundzītes, kuras parasti tiešām 
prata gatavot gardus ēdienus, 
bija smaidīgas un jautras, bet 
ļoti strādīgas – kā īstām saim-
niecēm arī pienākas.

Tagad es pazīstu dažāda vecu
ma Annas – jaunas un skaistas, 
skaistas un dzīves gudras, mazas 
un mīļas! Arī manu mazmeitiņu 
sauc Anna. Tieši tāpēc, meklējot 
kādu tautas dziesmu par Anniņu, 
es gluži nejauši izlasīju, ka mūsu 
senči Annas dienu ir svinējuši un 
dēvējuši par saimnieču dienu.

Interesējoties dziļāk, izrādījās, 
ka šo seno tradīciju mūsdienās 
ir atjaunojuši gan Latgalē, gan 
Kurzemē. Pa vidu, starp Latga
li un Kurzemi, ir... Stopiņi! Vai 
mums pašiem savu saimnieču 
maz? Ja sapulcinātu visas nova
da Annas, vai Līgo parkā vietas 
pietrūktu? Tā man radās doma 
par senlatviešu tradīcijas atjau
nošanu mūsu novadā, un, kamēr 
dūša nav papēžos, sēdos rakstīt 
projektu novada domei. Paldies 
mūsu deputātiem, kuri šo pro
jektu atbalstīja par labu esam, lai 
mūsu tautas tradīcijas nepaliek 
vien grāmatās bibliotēku plauktos, 

bet dzīvo un vieno mūs kā darbā, 
tā svētkos.

Tomēr vislielākais atbalsts ir 
nepieciešams tieši no jums, cienī
jamās novada saimnieces. Nekad 
neesmu organizējusi tādus pasā
kumus un neprotu to darīt, tomēr 
gribu iemācīties, jo šīs senās tra
dīcijas ir tik ļoti siltas un saprota
mas, ka negribētos, lai tās izzūd. 
Tāpēc, mīļie novadnieki, ļoti ceru 
uz jūsu atsaucību. Varbūt kādam 
ir pieredze šo svētku svinēšanā 
pēc iepriekšējā gadsimta tradīci
jām? Gaidīšu jūsu padomus.

Pēc tradīcijas Annas dienā ga
tavoja ēdienus no jaunās kartupe
ļu, burkānu, kāļu ražas, cepa pir
mo maizīti no jaunajiem rudziem, 
kāva pirmo aunu. Saimnieces atvē
ra savas pūra lādes un rādīja savus 
rokdarbus, kurus varēja arī pārdot, 
jo saietā darbojās arī tirdziņš.

Latviešiem izsenis ir pašiem 
sava ēšanas kultūra, savas ēdienu 
receptes, savi pašizgaršoti, jaunra
dīti ēdieni un saimniekošanas kāre. 
Aicinu – neturi sveci zem pūra! 
Pagatavo savu gardāko ēdienu no 
kartupeļiem vai burkāniem, kāļiem 
vai jēra gaļas vai sacep maizīti un 

atnes uz Līgo parku Annas dienā, 
26. jūlijā, un piedalies saimnieču 
svētkos! Parādi savas prasmes un 
iemāci citus, vai palūkojies, pagar
šo un mācies no citas saimnieces! 
Būs konkursiņš. Būs arī godalgas! 
Varbūt kādu ēdienu visi kopā 
varēsim iecelt Stopiņu tradicio
nālā kulinārā mantojuma ēdiena  
godā?

Cienījamās novadnieces un 
novadnieki! Uzvilksim godu 
drēbes un iesim godos! Neļausim 
mūsu tautas tradīcijām aizaugt 
putekļos, bet kopīgiem spēkiem 
izcelsim tās saulītē, lai saglabātu 
šo dzīvesziņu nākamajām paau
dzēm! Tā varētu būt jauka iespē
ja satikties, nobaudīt ko gardu, 
piedalīties vērtēšanā, apskatīt 
pūra lādēs sakrātos rokdarbnie
ču darbiņus, tirdziņā iegādāties 
amatnieku izstrādājumus, kopā 
padziedāt, kopā iet rotaļās, pa
staigāt ar koka kājām, nobaudīt 
kādu miestiņu (darbosies kafejnī
ca), ļauties sarunām un vienkārši 
mirkli atpūsties pēc darba nedēļas 
kopā ar ģimeni un draugiem.

Informācija par pasākumu vēl 
sekos.

Dzīvojam XXI gadsimtā, kad brī
numgardus ēdienus gatavo arī kungi, 
tāpēc labākās saimnieces goda titulu 
ir iespēja saņemt arī stiprā dzimuma 
pārstāvjiem. Uz tikšanos!

Ingrīda Balode,
kafejnīcas „Pie kamīna” 

vadītāja

Šogad ar Sarkano Dzintaru jeb 
Saules akmeni, iztirzātu visos 
iespējamos veidos, domājams, 
visos Latvijas muzejos un ci-
tās šīs nakts pasākumos dalību 
ņēmušajās iestādēs noslēdzās 
Muzeju nakts 3 gadu cikls, 
veltīts mums tik vitāli svarīgā 
elementa tapšanas gaitai un 
stihijām, ko raksturo šajā epo-
pejā par moto ņemtais Raiņa 
saules kods: „Dies saulīte atkal 
trīskrāsaina, drīz zila, drīz zaļa, 
drīz sarkana” – no priedes asa-
ras (ieskicējot Zaļo Meža krāsu 
2013. gadā) caur Jūru jeb Zilo 
krāsu 2012. gadā, un Sarkano 
krāsu un Dzintaru šogad.

Muzeju nakts tradīcija aizsākās 
tālu Francijā un salīdzinoši tālā 
pagātnē, ar ierosmi muzejiem 
panākt pretī savam apmeklētā
jam, un Stopiņu novada Vēstures 
muzejs šajās naktīs diezgan bur
tiski arī nāk pretī – Zilajā naktī 
kopīgi ar jums dodoties pārgā
jienā pa naksnīgi un ģerboniski 
Zilo novada zīmju ceļu, atklājot 
sakarības starp 17. gs. zinātnieka 
Z. Stopija ģerboni un mūsdienu 

mākslinieka J. Strupuļa interpre
tāciju, izbaudot nesenās pagātnes 
iespaidu pie Barikāžu zīmes un 
latvju rakstu zīmju spēku ener
ģētiski spēcīgo ozolu ielokā Līgo 
parkā kopā ar šo akmens zīmju 

Muzeju nakts. Arī Ulbrokā. Jau tradicionāli

Annas diena – saimnieču diena 26. jūlijā Līgo parkā
Tās saimnieces, kuras vēlas 
piedalīties saimnieču dienā 
ar savu ēdienu, kā arī rok-
darbnieces un amatu meis-
tarus, aicinu pieteikties pa 
tālr. 26439377 pie Ingrīdas.

autoru U. Sterģi, sarunās zem 
zvaigžņu zīmēm arī debesīs. Savu
kārt pagājušajā un šajā gadā no
lēmām iet ciemos paši un aicināt 
savus ciemiņus uz Ulbrokas kul
tūras namu. Zaļā nakts ar rosino

ši izglītojošo iepazīšanos ar mūsu 
novadam nozīmīgo dzīvnieciņu 
un pagājuša gada Latvijas gada 
dzīvnieku Eiropas purva bruņuru
puci Daugavpils ZOO speciālistu 
vadībā bija dabas pārsteigumiem 

Stopiņu novada pašvaldība 
līdz 13. jūnijam aicina pie-
teikties darbam vasarā bēr-
nus un jauniešus vecumā no 
13 līdz 18 gadiem.

Stopiņu novada pašvaldība aicina 
bērnus un jauniešus pieteikties 
darbam vasarā novada ciemos.

Šovasar bērniem un jaunie
šiem ir iespēja strādāt vasaras 
mēnešos pašvaldības organizētos 
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 
vispārizglītojošās mācību iestādēs 
dienas nodaļā,

• dzīvesvieta ir deklarēta Sto
piņu novadā.

Aicinām izmantot šo iespē-
ju un līdz 13. jūnijam iesniegt 
iesniegumu Stopiņu novada 
domē sekretārei, Institūta ielā 
1a, Ulbrokā.

Piesakoties darbā,  obligā-
ti  jāiesniedz:

•  vecāku rakstisks iesnie- 
gums – piekrišana;

• nodokļu grāmatiņa;
• medicīniskā izziņa;
• izziņa no skolas, ja bērns vai 

jaunietis nemācās Stopiņu nova
da pašvaldības vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs.

Darba pienākumos ietilps: 
labiekārtošanas darbu veikšana, 
tai skaitā: zālienu apmaļu attīrī
šana no smiltīm, krūmu attīrīša
na no smiltīm, atvašu nogriešana 
ar dārza grieznēm, dārza celiņu 
slaucīšana (gājēju), solu vietu 
attīrīšana no smiltīm, nejaušu 
atkritumu savākšana zālienos, 
pievestas augsnes izlīdzināšana, 
zāliena ravēšana, slaucīšana, no
pļautās zāles sagrābšana, ūdens
tilpju krastu sakopšana, dārza (gā
jēju) celiņu apmaļu izlīdzināšana, 
ravēšana, puķu dobju, koku un 
krūmu apdobju ravēšana, izlīdzi
nāšana, augu laistīšana, augsnes 
uzrakšana, laukumu virsmu no
līdzināšana, neiesaiņotas kravas 
pārvietošana ar maza tilpuma pa
līgierīcēm, dažādu kravu iekrauša
na un izkraušana autotransportā, 
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 1 darba stundu ir 
2,50 eiro, bērniem un jauniešiem 
dienā atļauts strādāt 4 stundas.  

 Stopiņu novada pašvaldība

Darbs bērniem 
vasarā

pilna un informatīvi bagāta.
Tomēr katrs labi padarīts 

darbs – vai pārgājiens, vai iz
glītojoša lekcija – jānobeidz ar 
„skaistu punktu uz „I”” jeb ballīti. 
Tāpēc šogad Ulbrokas kultūras 
namā jeb Sarkanmuižā ne tikai 
centāmies izfantazēt, kāda tad šī 
muiža bijusi vai varētu būt, un 
jāteic, ka versijas bija cita par 
citu aizraujošākas, bet izbaudījām 
skaistu nevis vēl pavasara, bet jau 
vasaras novakari Dzintara ballē. 
Kā teica kāda no balles dāmām: 
„Re, beidzot mums ir kur pakla
čoties (kā jau ballītē, kur meite
nes saspiežas pulciņā un zibina 
acis puišu virzienā) un paballē
ties.” Un, protams, paldies tām 
jaukajām dāmām, kuras, sekojot 
aicinājumam, balli apmeklēja 
dzintarā rotājušās vai ar Dzintaru 
zem rokas. Bija prieks dzirdēt, ka 
„nolēmu pucēties, izliku visu savu 
arsenālu uz galda un pati izbrīnī
jos, cik daudz dažādu dzintaru 
man ir”.

Renāte Priede, stopiņu 
novada Vēstures muzeja vadītāja
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Maijs ir laiks, kad Latvijas ka-
lendārā ir ierakstītas lielu un 
nozīmīgu svētku dienas – 1. 
maijs un 4. maijs, un vēl ir 
ļoti sirsnīgu svētku dienas – 
Māmiņu diena 11. maijā un 
Starptautiskā Ģimenes diena 
15. maijā. 

Stopiņu novada ģimeņu biedrība 
„Māra” aktīvi iesaistās šo svētku 
svinēšanā un svētku organizēša
nā, jo mūsu biedrības mērķis ir 
stiprināt un saliedēt ikkatru ģi
meni. Ģimenes kopā būšana ir 
labākais veids, kā ar labu piemēru 
stiprināt ģimeniskās vērtības.

11. maijā, Māmiņu dienā, 
mūsu biedrības ģimenēm kuplā 
skaitā – kopumā 90 cilvēku – 
bija lieliska iespēja bez maksas 
apmeklēt Rīgas Zooloģisko dār

zu. Šo lielisko iespēju tradicionāli 
jau 8. gadu piedāvā un organizē 
BIGBANK sadarbībā ar Latvijas 
Daudzbērnu ģimeņu apvienību 
visām daudzbērnu ģimenēm Lat
vijā, lai godinātu lielās un kuplās 
ģimenes. Pasākuma dienā tika go
dināti un apbalvoti titula „Gada 
Lielģimene 2014” ieguvēji, kā arī 
konkursa „Māmiņdiena mūsu 
ģimenē” uzvarētāji.

Starptautiskā Ģimeņu diena, 
15. maijs, ir diena, kad mūsu ģi
meņu biedrība „Māra” svin un 
organizē šos svētkus novadā. Šo
gad mēs šos svētkus svinējām ar 
Borisa un Ināras Teterevu fonda 
atbalstu projekta „Stopiņu nova
da māmiņu radošā izglītošanās 
biedrībā „Māra”” ietvaros. Zīda 
apgleznošanas radošās darbnīcas 
divu mēnešu garumā dienas 

centros „Ulbroka” un „Saurieši” 
notika jau no gada sākuma, taču 
paveikto vēlējāmies parādīt gada 
skaistākajā laikā – plaukstošajā 
maijā, kad apkārt veras ziedpum
puri, dzied lakstīgalas un ikviens 
apreibst no ceriņu smaržas. Mēs 
savu pienesumu – apgleznotos 
zīda darbus – šajā burvīgajā laikā 
izrādījām divās izstādēs – Saurie
šos bibliotēkas telpās un Upesleju 
kultūras zālē. Tas ir liels ganda
rījums par paveikto, kad tu redzi 
savus darbiņus izkārtotus izstādē, 
un vēl lielāks prieks ir par to, ka 
ar savu paveikto varam iepriecināt 
mūsu novada iedzīvotājus.

Vēl lielāku svētku sajūtu 
biedrība sagādāja Sauriešu cie
mata ģimenēm ar bērniem, jo 15. 
maija pēcpusdienā aicinājām uz 
atraktīvu pēcpusdienu „Taureņi, 
tikai taureņi”, kur gan lieli, gan 
mazi izpriecājās piepūšamajās 
atrakcijās, laida pa vējam lielos 
ziepju burbuļus, pašu rokām gata
voja dažādus taureņus un saņēma 
dāvaniņas – no baloniņiem veido
tus zvēriņus, ziedus un zobenus. 

Vislielākais gandarījums šādos 
svētkos ir tad, ja redzam, ka tik 
daudziem Sauriešu ciemata bēr
niem un viņu vecākiem, kopumā 
ap 200 cilvēku, varam sagādāt tik 
daudz prieka. Domājam, ka lielajā 
Sauriešu pagalmā bija sanākušas 
visas ģimenes ar bērniem un svēt
ki bija nosvinēti godam. 

Sakām lielu paldies par atbal
stu gan Stopiņu novada domei, 
gan Borisa un Ināras Teterevu 
fondam, jo tikai kopā šādi svētki 
izdodas lieliski.

Fotogalerija: http://www.stopi-
ni.lv/public/31375.html

Anda Višķere, 
biedrības „Māra” vadītāja

Maija sākumā gandrīz katrā 
ģimenē tiek atzīmēti vieni no 
gada skaistākajiem svētkiem –  
Mātes diena. 

Arī Stopiņu novadā Māmiņdie
nai veltīti koncerti izskan gan 
dažādās izglītības iestādēs, gan 
Ulbrokas kultūras namā. Un lai 
arī mammām ir jāvelta laiks un 
darbs savu mazo mākslinieku 
sapošanai šiem koncertiem, to
mēr iegūtais emocionālais gan
darījums atsver visu. Kā jau katru 
gadu, arī šī gada Māmiņdienas 
koncerts Ulbrokas kultūras namā 
izvērtās muzikāli krāsains, mīļš 
un emocionāls. Paldies Līgai 

Kurzemniecei un PII „Pienenīte” 
vokālā ansambļa mazajiem dzie
dātājiem! Paldies Aigai Mednei 
un PII „Pienenīte” mazajiem de
jotājiem! Paldies Ulbrokas vidus
skolas dziedātājiem un skolotājai 
Vijai Gaveckai! Paldies Upesleju 
internātpamatskolas un Stopi
ņu pamatskolas audzēkņiem un 
skolotājai Laumai Karakonei! Pal
dies Ulbrokas Mūzikas un māk
slas skolas audzēkņiem un viņu 
skolotājiem – Birutai Derumai, 
Dainai Treimanei, Anitai Riek
stai, Aleksandram Jalaņeckim un 
koncertmeistarei Ingai Sarkanei! 

Inta Kalniņa, ulbrokas 
kultūras nama vadītāja

Māmiņdienas koncerts 
izskanējis

Pavasarīgas aktivitātes biedrībā „Māra”



Lai veicinātu trešo valstu 
valstspiederīgo līdzdalību 
sabiedrības procesos un no-
drošinātu pilnvērtīgu piekļuvi 
atbalsta, adaptācijas un inte-
grācijas pakalpojumiem Latvi-
jā, nevalstiskās organizācijas 
„Patvērums „Drošā māja”” un 
„Sabiedriskais politikas centrs 
PROVIDUS” jau kopš šā gada 
janvāra projekta „Daudzpu-
sīgi risinājumi sabiedrības 
izglītošanai un integrācijai 
2” ietvaros organizē dažādus 
integrācijas pasākumus Rīgā, 
Ozolniekos, Olainē, Salaspilī, 
Stopiņos un Liepājā, kuros 
iesaistīti vairāk nekā 200 tre-
šo valstu valstspiederīgie un 
Latvijas iedzīvotāji.

Sniedzot palīdzību projekta mērķa 
grupai, biedrības speciālistu ko
manda lielākoties izmanto savu 

iepriekšējo pieredzi, kas iegūta, 
vairāku gadu garumā nodroši
not profesionālu atbalstu iebrau
cējiem.

Latviešu valodas un sarunva
lodas kursi projektā notiek, pie
saistot aktīvus Latvijā dzīvojošus 
brīvprātīgos, tai skaitā trešo valstu 
valstspiederīgos. Tas veicina ne 
tikai valodas apguvi, kas nepie
ciešama vieglākai integrācijai sa
biedrībā, bet arī paplašina trešo 
valstu pilsoņu sociālo kontaktu 
skaitu un kvalitāti, iegūstot iespē
ju daudz plašākai komunikācijai 
un latviešu valodas lietošanai ģi
menē un sadzīvē. Kopumā šobrīd 
aktīvi mācību kursus apmeklē 86 
trešo valstu valstspiederīgie.

Lai visiem latviešu valodas 
kursu, latviešu sarunvalodas 
kluba apmeklētājiem un citiem 
iesaistītajiem projekta aktivitātēs 
nodrošinātu iespēju iepazīties un 

arī pielietot praksē iegūtās zinā
šanas, projekta ietvaros tiek rīko
tas Informatīvās dienas. Pirmais 
„Riču Raču” pasākums notika 
5. aprīlī Ozolnieku tautas namā. 
Notikums vienkopus pulcēja vie
tējos iedzīvotājus un trešo valstu 
valstspiederīgos no Ozolniekiem, 
Olaines, Rīgas, Salaspils, Stopi
ņiem un Liepājas. „Riču Raču” 
ietvaros ikvienam tā dalībniekam 
bija iespēja iepazīt citu valstu kul
tūru, uzzināt par informatīvajiem 
resursiem, kas pieejami trešo val
stu valstspiederīgajiem, un saņemt 
dažādu speciālistu konsultācijas. 
Informatīvā diena notika Salaspilī 
17. maijā. 7. jūnijā Informatīvā 
diena notiks Stopiņu novadā. Sto
piņu novada iedzīvotāji ir aktīvi 

latviešu valodas kursu un infor
matīvo dienu apmeklētāji.

Sabiedrības informētības lī
meņa paaugstināšanai par trešo 
valstu valstspiederīgo integrāciju 
un viņu sasniegumiem, dzīvojot 
Latvijā, projekta ietvaros tiek pie
dāvāti arī īpaši sižeti interneta te
levīzijā www.nvotv.lv un televīzijas 
raidījumi par integrāciju „Man 
ir...”, kuriem var sekot līdzi LTV7.

Projekta ietvaros regulāri tiek 
papildināts resurss www.dzivotlat-
vija.lv, lai iebraucējiem nodroši
nātu viņu vajadzībām piemērotu 
informāciju par tiesībām un ie
spējām Latvijā.

*Trešo valstu valstspiederīgie 
ir  ikviena persona, kas nav Eiro
pas Savienības dalībvalstu, Eiro

pas Ekonomiskās zonas valstu vai 
Šveices Konfederācijas pilsonis.

Projektu (līdz)finansē Eiropas 
Savienība.

Projekta „Daudzpusīgi risinā
jumi sabiedrības izglītošanai un 
integrācijai 2” īstenošana tiek 
līdzfinansēta 75% no Eiropas 
Trešo valstu valstspiederīgo in
tegrācijas fonda un 25% no valsts 
budžeta līdzekļiem. Šī publikācija 
ir veidota ar Eiropas Trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas fonda 
atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild biedrība „Patvērums „Dro
šā māja””.

Rasa Saliņa,
konsultante un praktiķe 

sabiedrisko attiecību 
jautājumos

jiem draugiem un uzzināsim, kā 
un ko darīt, lai padarītu viņu dzī
vi labāku. Tiksimies Līču dienas 
centrā 9. jūnijā pulksten 15.00.

Aicina jauniešus 
piedalīties novada 
attīstībā
Stopiņu novada dome aicina jau
niešus vecumā no 13 līdz 25 ga
diem, kuri vēlas aktīvi piedalīties 
sava novada attīstībā jaunatnes 
jautājumos, pieteikties un kļūt par 
daļu no jauniešu domes sastāva 
un veikt savu ieguldījumu sava 
novada attīstībā. 

Ja esi jaunietis, kas vēlas uz
labot Stopiņu novadu un virzīt 
savas idejas līdz to īstenošanai, 
piesakies, rakstot uz epastu: 
jauniesi@stopini.lv vai zvanot un 
rakstot SMS pa tālruni 27757385.

Aivis Šibajevs, 
jaunatnes lietu 

speciālists

„Kultūras daudzveidība 
dialogam un attīstībai”
21. maijā – Starptautiskajā Kultū
ras dienā – Sauriešu dienas centrā 
notika pasākums „Kultūras daudz
veidība dialogam un attīstībai”. Pa
sākumā jaunieši aktīvi piedalījās da
žādās intelektuālajās un atjautības 
aktivitātēs, kā arī kultūras apzināša
nas un iepazīšanas aktivitātēs.

Ar šo dienu UNESCO atgā
dina par vērtībām, kādas iespē
jams izprast, pateicoties kultūras 
daudzveidībai, un ar tās palīdzību 
aicina sabiedrību visā pasaulē iz

mantot ikvienu iespēju, lai arvien 
labāk prastu līdzāspastāvēt un 
veicināt izpratni vienai kultūrai 
par otru.

„Ziepju burbuļu 
pēcpusdiena”
12. jūnijā plkst. 16.00 Cekulē un 
13. jūnijā plkst. 15.00 Sauriešos 
notiks „Ziepju burbuļu pēcpusdiena”, 
kur bērni un jaunieši tiek aicināti 
piedalīties dažādās atraktīvās spēlēs 
un, protams, dažādu ziepju burbuļu 
pūšanā. Tikšanās sākuma punkts 
ir dienas centri. Mēs tevi gaidīsim!

„Angļu valodas klubiņš” 
Upeslejās
16. un 23. maijā notika „Angļu 
valodas klubiņš” Upeslejās, kur 
jaunieši iepazinās ar jaunatnes 
lietu speciālistu un pārrunāja 
aktuālos jautājumus saistībā ar 
Stopiņu novadu un tā attīstību, 
kā arī ieguva jaunu informāciju 
par neformālo izglītību. 

Protams, tas viss notika angļu 
valodā, un jauniešiem tika snieg
ta iespēja izteikties angļu valodā, 
pēc nepieciešamības tika veikti 
valodas labojumi. 

Ja vēlies izteikt savas domas un 
idejas, uzzināt galvenās aktivitātes 
Stopiņu novadā – 13. un 20. jū-
nijā esi laipni aicināts uz „An-

gļu valodas klubiņu” pulksten 
17.00 dienas centra „Upesle-
jas” telpās. Būsi laipni gaidīts!

Iepazīstinās jauniešus ar 
Eiropas brīvprātīgo darbu

13. jūnijā plkst. 18.30 brīvprātī
gā jauniete no Moldāvijas Diāna 
Rotaru kopā ar jaunatnes lietu 
speciālistu Aivi Šibajevu vieso
sies dienas centrā „Upeslejas”, lai 
iepazīstinātu jauniešus ar Eiropas 
brīvprātīgo darbu, kāds no tā ir 
ieguvums, ko jaunieši var darīt, 
dodoties brīvprātīgajā darbā uz 
citām valstīm, cik tas ir droši, kā 
arī dažādas citas aktuālas lietas.

Kā palīdzēt nelaimē 
nonākušajiem dzīvniekiem 
9. jūnijā plkst. 15.00 dienas 
centrā „Līči” notiks tikšanās ar 
dzīvnieku patversmes „Ulubele” 
un nodibinājuma „dzīvniekupo
licija.lv” pārstāvjiem, kā arī četr
kājainajiem asistentiem, kur bērni 
un jaunieši tiks informēti par ie
spējamo palīdzību, ko var sniegt 
nelaimē nonākušiem dzīvniekiem. 

Palīdzēsim mūsu četrkājaina
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Trešo valstu valstspiederīgie sešās Latvijas pilsētās tiek iesaistīti dažādās 
integrācijas aktivitātēs

Jauniešiem•

Ja esi jaunietis/jauniete, 
kuri vēlas īstenot savu ideju 
gan vietējā, gan nacionālajā 
un arī starptautiskajā mēro-
gā, sazinies ar jaunatnes lietu 
speciālistu, kurš sniegs visu ie-
spējamo atbalstu tavas idejas 
īstenošanai.

E-pasts: jauniesi@stopini.lv, 
tālr. 2775 7385.

Mirkļi no  pasākuma „Kultūras daudzveidība dialogam un 
attīstībai”.



Patīkams pārsteigums un liels 
atbalsts karstajā skrējienā bija arī 
mūsu aktīvās fanes – vadītāja Lel
de Sturme un baseina operatore 

Liena Vahšteine.
Šo sportisko tradīciju esam ap

ņēmušies turpināt, kā arī centīsimies, 
lai skrējēju pulciņš aug vēl kuplāks.

Liels paldies Stopiņu novada 
domei par atbalstu un par iespē
ju piedalīties „Nordea” maratonā. 
Paldies arī mūsu PII „Pienenīte” 
sporta skolotājām par ierosināju
mu piedalīties „Nordea” maratonā 
un visiem mūsu līdzjutējiem, kas 
juta līdzi un turēja īkšķus.

PII „Pienenīte” komandai pie
vienojās vēl divi Stopiņu novada 
maratona skrējēji – Arina Droz
dova un Aleksandrs Papenkovs, 
un abi pieveica 10 km distanci.

Aicinām novada iedzīvotājus 
sasparoties un nākamgad novadu 
pārstāvēt vēl kuplākā skaitā.

Santa Šika, 
PII „Pienenīte” vadītājas 

vietniece metodiskajā darbā,
Ainārs Vaičulens, 

sporta organizators
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Papildus pārējām mūsu iestādes 
jaukajām tradīcijām jau otro 
gadu realizējam sportiski aktīvo 
tradīciju, piedaloties „Nordea” 
maratona 5 km skrējienā.

Šā gada 18. maijā sportiski noska
ņotā PII „Pienenīte” komanda –  
vadītājas vietniece metodiskajā 
darbā Santa Šika, sporta skolotā
jas Tatjana Trofimova un Agnese 
Šķerberga, pirmsskolas skolotājas 
Dace Sarkane, Agnese Nogobode,  
Romanda Gailiša, Marika Pumpure, 
Anna Lušņicka, mūzikas skolotāja 

Agnese Budreika, lietvedis Kristaps 
Ivanovskis un sargs Mārtiņš Jaun
zems, skolotāju palīdze Vija Vana
ga, asistente Anastasija Pomozova –  
veiksmīgi „pievārēja” šo distanci un 
ieguva piemiņas medaļas. Papildu 
pārbaudījumu mums sarūpēja kar
stais laiks, kas padarīja 5 km skrē
jienu nedaudz grūtāku. 

Patiess prieks, ka šogad mūsu 
aktīvo sportistu pulciņam ir pie
vienojušies jauni dalībnieki no 
iestādes darbinieku vidus, kā arī 
apzinīgi realizējām pagājušā gada 
uzstādīto mērķi – labot rezultātus.

Latvijas Bērnu un jaunatnes 
čempionātā florbolā „Ulbro-
ka/FSMasters” komandas šajā 
sezonā izcīnījušas godalgotas 
vietas vecuma grupās no U-10 
līdz U-18:

U10 komanda – 3. vieta čem
pionāta kopvērtējumā

U12 komanda – 2. vieta čem
pionāta kopvērtējumā

U14 komanda – 3. vieta čem
pionāta kopvērtējumā

U16 komanda – 2. vieta čem
pionāta kopvērtējumā

U18 komanda – 2. vieta čem
pionāta kopvērtējumā

Starptautiskajā bērnu flor-
bola turnīrā Tallinā „Ulbroka/
FSMasters” puišiem sudrabs un 
bronza. Starptautiskajā bērnu 
florbola turnīrā Tallinā „Ulbro
ka/FSMasters” komandas dažādās 
vecuma grupās ieņēma godalgotas 
vietas. 1999. gadā dzimušo puišu 
„Ulbroka/FSMasters” komanda 

ieņēma 2. vietu, bet 2002. gadā 
dzimušo puišu „Ulbroka/FSMas
ters” komanda ieņēma 3. vietu. 

Stopiņu novada pieaugušo 
florbola komanda izcīnīja uzva-
ru Pierīgas novadu sporta spē-
lēs florbolā. 11. maijā Ulbrokas 
Sporta kompleksā tika noskaidro
ta Pierīgas novadu labākā florbola 
komanda vīriešiem. Stabilu pirmo 
vietu sacensībās ieguva Stopiņu 
novada komanda. 2014. gada Pie
rīgas novadu Sporta spēlēs florbo
lā vīriešiem piedalījās komandas 
no 9 Pierīgas novadiem.

31. maijā Ulbrokas Sporta 
kompleksā notika florbola sko
las „FS Masters” sezonas noslē
guma diena, kurā Stopiņu nova
da priekšsēdētāja vietniece Vita 
Paulāne sveica visas Stopiņu no
vada komandas un trenerus. Ar 
Stopiņu novada domes deputātu 
lēmumu sporta komandas saņem 
finansiālu atbalstu par sasniegu

Veiksmīgs sezonas noslēgums „Ulbroka/FSMasters” komandām

Labās tradīcijas tiek 
turpinātas…

miem, florbola komandām kopējā 
finansiālā atbalsta balva ir 1125 
eiro par sezonas laikā gūtajām 
uzvarām.

Apsveicam mūsu komandas 
ar izcīnītajām uzvarām! Paldies 
visiem spēlētājiem par sportisko 
atdevi spēlei un treneriem par 

profesionālo ieguldījumu koman
du un spēlētāju sagatavošanā!

Stopiņu novada 
pašvaldība

31. maijā Baldonē norisinājās 
Pierīgas novadu sporta spēļu 
kārtējais posms – MTB riteņ-
braukšanā. Šogad pirmo gadu 
Pierīgas sporta spēļu disciplī-
nās iekļauta MTB riteņbrauk-
šana (kalnu riteņbraukšana). 
Sacensībās piedalījās septiņu 
Pierīgas novadu komandas, arī 
Stopiņu novada komanda.

Individuālajā vērtējumā labākos 
rezultātus sasniedza Aleksandrs 
Kapralovs – 2. vieta savā vecuma 
grupā, Igors Račkovs ieņēma 4. 
vietu, bet Igors Ivanovs 5. vietu 
savā vecuma grupā. Stopiņu no
vada komandā startēja tikai vīri, 

tāpēc kopvērtējumā komanda pa
lika 7. vietā.

Stopiņu novada komandas 
sastāvs:

Aleksandrs Kapralovs
Igors Račkovs
Igors Ivanovs
Normunds Krūmiņš
Sandris Šika
Atis Verdenhofs
Jānis Kusiņš
Aigars Avotiņš
Paldies visiem sportistiem 

par aktīvo dalību sacensībās, un 
nākamgad gaidām komandā arī 
dāmas!

Ainārs Vaičulens, 
sporta organizators

Stopiņu novada komandai pirmais 
starts – MTB riteņbraukšanā, 
Pierīgas novadu sporta spēļu 
kārtējā posmā
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2014. gada 15. maijā norisinā-
jās ikgadējās draudzības pel-
dēšanas sacensības „Pavasaris –  
2014.”. Sacensībās piedalījās 
Gaismas internātpamatskolas, 
Upesleju internātpamatsko-
las – rehabilitācijas centra un 
Rīgas 1. internātpamatskolas 
audzēkņi, kopā 56 skolēni.

Sacensībās noskaidroja specīgākos 
skolēnus individuālajos peldēju
mos un stafetē.

Skolēni startēja četrās vecu
mu grupās. Paši jaunākie skolēni 
peldēja 25 metrus brīvajā stilā, 
vecāko klašu skolēni – 25 metrus 
brīvajā stilā, 25 metrus uz mu
guras un 50 metrus brīvajā stilā.

Sacensībās valdīja jauka, drau
dzīga atmosfēra. Skolēni aktīvi 

juta līdzi saviem klasesbiedriem 
gan ar aplausiem, gan ar uzmun
drinošiem izsaucieniem.

Noslēgumā visu skolu skolēni 
saņēma medaļas un diplomus par 
veiksmīgu piedalīšanos sacensībās.

Rezultāti:
Gaismas internātpamatskolas au
dzēkņi izcīnīja 1 zelta, 4 sudraba 
un 3 bronzas medaļas;

Upeslejas internātpamatskolas 
–rehabilitācijas centra audzēkņi 
izcīnīja 3 zelta, 2 sudraba un 1 
bronzas medaļu;

Rīgas 1. internātpamatskolas 
audzēkņi izcīnīja 3 zelta, 3 sud
raba un 1 bronzas medaļu.

Rezultāti stafetē:
Rīgas 1. internātpamatskola –  

1. vieta,

Gaismas internātpamatskola –  
2. vieta,

Upeslejas internātpamatskola –  
rehabilitācijas centrs – 3. vieta.

Sacensību noslēgumā visi sko
lu skolēni bija priecīgi un šķīrās 
ar nodomu arī nākamajā gadā 
tikties sacensībās.

Lielu paldies par paveikto 
darbu izsaku peldēšanas trenerei 
Kitijai Būdai par saturīgām un 
interesantām iknedēļas nodarbī
bām. Paldies arī visiem šo skolu 
skolotājiem, kas regulāri sekoja 
savu skolu skolēnu kārtībai un 
apmeklējumam nodarbībās.

Lai nākamais mācību gads 
atnāk ar jaunām uzvarām un 
panākumiem!

Aelita Veipa, ulbrokas sporta 
kompleksa direktore

17. maijā Stopiņu peldbaseinā 
norisinājās peldēšanas apmā-
cību nodarbību audzēkņu ik-
gadējās sacensības. Kopskaitā 
piedalījās 140 bērni un jaunieši, 
kuri jau vairākus gadus trenējas 
peldēšanā Stopiņu peldbaseinā.

Tika pasniegtas peldēšanas sporta 
klašu nozīmītes:

2. sporta klase – Elīna Beinere 
Tjutjunova;

3. sporta klase – Diāna Silic
ka, Kirils Kopiks, Artjoms No
vickis.

Sacensību dalībnieki startēja 
septiņās vecuma grupās dažādās 
peldēšanas disciplīnās.

Šogad sacensībās savstarpējā 
konkurencē sacentās arī pieau
gušie, kuri trenējas Stopiņu peld
baseina pieaugušo peldēšanas ap
mācības grupās.

Stopiņu peldbaseinam ir izvei

dojusies cieša sadarbība ar Latvijas 
labākajiem peldēšanas vecmeista
riem. Sportisti bija ieradušies sa
censību dienā un nodemonstrēja 
dažādus peldēšanas stilus un pel
dēšanas tehniku. Ļoti lielas ovācijas 
un aplausus izpelnījās peldēšanas 
treneris Pāvels Murāns, kurš arī 
piedalījās paraugdemonstrējumos. 
Sacensību laikā radās ideja, ka nā
kamajās peldēšanās sacensībās star
tēs visi Stopiņu novada peldēšanas 
treneri, pedagogi.

Izsakām lielu pateicību trene
riem Marijai Šteinbergai, Jeļenai 
Aleksanei, Tatjanai Trofimovai, Ilzei 
Aigarei un Pāvelam Murānam par 
profesionālo ieguldījumu  darbā  ar 
bērniem un jauniešiem. Apsveicam 
mūsu sportistus ar spožiem rezul
tātiem. Novēlam nākamajā sezonā 
jaunus rekordus un sasniegumus!

Aelita Veipa, ulbrokas sporta 
kompleksa direktore

25. maijā Ogres peldbaseinā 
(pašvaldības aģentūra „Dzied-
nīca”) notika Ogres novada at-
klātais čempionāts peldēšanā. 
Sacensībās piedalījās 21 bērns 
no Stopiņu novada vecumā no 9 
līdz 17 gadiem, un 19 no viņiem 
pārveda mājās 24 medaļas.

Stopiņu novada dalībnieku 
rezultāti
Vecuma grupā 9–10 gadi:
Alla Kozlovska – 100 m brīvajā 
stilā – 1. vieta, 100 m uz mugu
ras – 1. vieta
Kristina Potjomkina – 100 m kom
plekss – 1. vieta, 100 m brass –  
3. vieta
Arts Renārs Dambis – 100 m uz 
muguras – 2. vieta
Ivans Ivo Novikovs – 100 m brass –  
2. vieta
Niklāvs Garkājis – 100 m brīvajā 
stilā – 3. vieta
Vecuma grupā 11–12 gadi:
Diāna Silicka – 100 m brīvajā sti

Stopiņu peldētāju spožā uzvara Ogrē

lā – 1. vieta,100 m brass – 1. vieta
Nikita Novikovs – 100 m brīvajā 
stilā – 3. vieta, 100 m uz mugu
ras – 2. vieta

Ričards Kozlovs – 100 m brass –  
2. vieta
Arsenijs Pals – 100 m uz mugu
ras – 3. vieta

Vecuma grupā 13–14 gadi:
Elīna BeinareTjutjunova – 100 
m brass – 1. vieta, 100 m brīvajā 
stilā – 1 vieta

Kristaps Mežatučs – 100 m brī
vajā stilā – 1. vieta
Pāvels Kopiks – 100 m brass – 1. 
vieta
Andra Blažģe – 100 m uz mugu
ras – 2. vieta
Ērika Potapenko – 100 m brīvajā 
stilā – 2. vieta
Kirils Kopiks – 100 m brīvajā stilā –  
3. vieta
Nikita Maļutins – 100 m uz mu
guras – 3. vieta
Vecuma grupā 15+ gadi:
Valerija Karelova – 100 m uz mu
guras – 1. vieta
Antons Aleksandrovs – 100 m 
brīvajā stilā – 2. vieta
Artūrs Noviks – 100 m uz mu
guras – 2. vieta
Apsveicam visus dalībniekus ar 
lielajiem panākumiem. Paldies 
peldēšanas treneriem – Marijai 
Šteinbergai, Jeļenai Aleksanei un 
Pāvelam Murānam.

Aelita Veipa, ulbrokas 
sporta kompleksa direktore

Stopiņu peldbaseina 
„Pavasaris – 2014”

Draudzības sacensības
Stopiņu peldbaseinā
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Aklais randiņš ar grāmatu
Neskati vīru no cepures un ne
skati grāmatu no vāka! 

Ulbrokas bibliotēka piedāvā 
doties aklajā randiņā ar grāmatu. 
Iepriekš neievērota grāmata var 
sagādāt patīkamu pārsteigumu vai 
kādreiz iecienītā – tikt atklāta no 
jauna. Aklais randiņš – attiecī
bām, draudzībai un labam gara
stāvoklim! 

Uz tikšanos jaunos lasījumos!

Izstāde Jāņa Petera 75. 
dzīves jubilejai
Izteikt pasauli caur lietu un pro
cesu kārtību vēsturiskās kopsa
karībās ir dzejnieka, publicista 
un sabiedriskā darbinieka Jāņa 
Petera (1939) būtība un atbildī
ba. Atklājot daudznāciju klātbūtni 
kopējā dzejas telpā, allaž atrodam 
arī romantisma un muzikalitātes 
stīgu sadarbībai ar komponistiem. 
Tematiskā izstāde „Izteikt pasauli” 
ir veltīta Jāņa Petera 75. dzīves 
jubilejai. Tas ir ieskats mūsdienu 
kultūras un dzejas personības at
klāsmēs ar lasītāju.

Izstāde „Citādi latviskais”
Tematiskā izstāde „Citādi latvis
kais” veltīta dzejnieces un publi
cistes Annas Rancānes 55. dzīves 
jubilejai. Dzejas vērtētāji atzīst, ka 
visiem A. Rancānes (1959) dzejo
ļu krājumiem ir raksturīgs īpašs 
smalkums un garīgums – mīles
tība, sapratne, cilvēcība, patrio
tisms, ticība atklāsmei. Pati autore 
savai dzejai piedēvē meditatīvu 
raksturu. 

Dzīves laikā iepazinusi teju 
katru sava dzimtā novada stūrī
ti un satikusi daudz interesantu 
cilvēku. Aicina ikvienu doties aiz
raujošā ceļojumā pa divpa dsmit 
Latgales lokiem – apmeklēt dažā
dus apskates objektus, priecāties 
par jaukām dabas ainavām un 
sastapt kolorītas personības.

Ekskursija uz Latgali
Augusts – kultūrvēsturiskie in
kluzīvi Ulbrokas bibliotēkas ce
ļotāju atklājumos! 2014. gada 
23. un 24. augustā ekskursija – 
Latgales šarms kopā ar Janīnu 
Kursīti.

Programmā: 1. diena – Kal
snavas aborētums, Latgales pod
nieku dzimta Ušpeļi, Andrupenes 
sēta un folkloras kopas „Sovoļņi-
ki” priekšnesums, Rāznas ezers 
un Mākoņkalns, Rēzeknes apskate 
un mūsdienu modernie mākslas 
centri – „Zeimuļs” un GORS.

2. diena – Sarkaņu baznīci
ņa, senākā Latvijas pilsēta Ludza, 
Amatniecības centrs un vizinā
šanās ar plostu pa Ludzas ezeru, 
Naujienes Novadpētniecības un 
etnogrāfijas muzejs, Augšdaugavas 
musturdeķis Daugavai.

Ceļojuma cena 1 personai 90 
eiro (Ls 63), bērniem un jaunie
šiem vecumā līdz 17 gadiem 80 
eiro (Ls 57). 

Pieteikšanās Ulbrokas biblio-
tēkā vai pa tālr. 67910503, Daiga 
Brigmane, maksāšanas kārtība 
pa daļām – 4. jūlijs, 4. augusts.

• „Es esmu nācis dzīvi 
dzīvot, bet ne jau tikai savu 
vien...” – dzejniekam 
Jānim Peteram 75.

• „Mana raibā vasara – aiz-
raujoša, interesanta un 
droša” – par to, kā interesanti 
pavadīt brīvo laiku vasarā, 
iepazīt interesantā ceļojumā 
Latviju gan pašiem, gan lasot 
grāmatas, kā rīkoties, lai 
vasarā pavadītais laiks būtu 
drošs, un kā rīkoties, ja noticis 
kas neparedzēts.

Dienas centrs „Līči” 
no šā gada 20. maija otrdienās plkst. 17.00 

aicina uz nodarbībām 

Astoņu nodarbību ciklā vadīs pasniedzēja 
Aleksandra Dobrjanska.

Nodarbības notiek Stopiņu novada domes projektu konkursa 
ietvarā.

Stopiņu novada dome izsludina pieteikšanos uz 
VAKANCI BŪVINSPEKTORA/-ES AMATAM

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
• Kontrolēt būvniecības procesu Stopiņu novada pašvaldības ad
ministratīvajā teritorijā  atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām;
• Sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM/-ĒM:
• Jābūt reģistrētam LR Ekonomikas ministrijas būvinspektoru 
reģistrā (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1009);
• Pārzināt reglamentējošos normatīvos aktus būvniecības jautā
jumos;
• Pamatzināšanas administratīvo tiesību jomā;
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• Augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
• Labas datorprasmes (MS Office).

PIEDĀVĀJAM:
• Profesionālās pilnveides iespējas;
• Stabilu atalgojumu;
• Veselības apdrošināšanas polisi.

Pretendentus/es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi 
„Būvinspektora/-es vakance” sūtīt līdz 12.06.2014.   Stopiņu novada 
domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV2130, vai 
uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv  .
Pretendenti tiks uzaicināti uz pārrunām.

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” 
aicina pieteikties

 PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJAS AMATAM 
uz vienu mēnesi – jūlijā. 

Darba laiks katru dienu no plkst. 8.00 līdz 18.00. Darba samaksa 
atbilstoša 1,3 darba slodzei. Var pieteikties arī attiecīgās specialitā
tes studenti, kā arī pedagogi amatu apvienošanas kārtībā. Sīkāku 
informāciju jūs varat saņemt pie iestādes vadītājas vai pa tālr. 
67910984 vai 26558646. Pretendentus lūdzu pieteikties pie iestādes 
vadītājas darba laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

„PĒRĻOŠANAS TEHNIKAS 
PAMATI”

„PĒRĻOŠANAS TEHNIKAS 
PAMATI”

Darbs•

Sauriešu bibliotēkā•

Tematiskās izstādes jūnijā:

Ulbrokas bibliotēkā•

Jūnija aktivitātes

7. jūnijā plkst. 19.00
 Līgo parka estrādē

Koncerts

Līgovakarā 
23. jūnijā plkst. 20.00 

Līgo parkā
Stopiņu novadā iemīļotais 

Baltinavas teātris „Palādas”
ar komēdijas „Ontans i Anne” 5. daļu

„Ontans i plāšnīki 
(ekstrasensi)

Saulgriežu laikā”
Izrādes garums – 2 stundas (bez starpbrīža). Lugā runā latga
liešu valodā.
Izrādes laikā dejas uz skatuves netiks atļautas.

Pēc izrādes – ap 23.00 Jāņu nakts Zaļumballe kopā ar Gunāru 
Meijeru un viņa grupu. (23.00 līdz 04.00).

Darbosies kafejnīcas, bet drīkst arī ņemt līdzi jāņuzāles un 
pīrādziņus.
Ieeja uz teātri un balli – bez maksas!

Piedalās Stopiņu novada 
pašdarbības kolektīvi 

un viņu draugi.

Pēc koncerta –
 pirmā šīs vasaras 
ZAĻUMBALLE. 

Muzicēs – 
„Vēja muzikanti”!

Ieeja brīva!

„DZIESMA 
UN DEJA 
MANAM 

NOVADAM”
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Pasākumi jūnijā•

DIENAS CENTROS
ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
Katru trešdienu no plkst. 17.00 
līdz 20.00 dekupāžas radošās 
nodarbības. Vada A. Dobrjanska.
Katru otrdienu un ceturtdienu 
no plkst. 10.00 līdz 12.00 – nū
jošanas nodarbības.
Visu mēnesi – āra sporta aktivitā
tes pie dienas centra – basketbols, 
boulings u.c.
9. jūnijā no plkst. 12.00 
līdz 17.00 kopā ar brīv
prātīgo jaunieti Diānu Ro
taru gatavosim placintu –  
rumāņu nacionālo ēdienu.
No 16. līdz 20. jūnijam Jāņu ro
tājumu veidošana un Līgosvētku 
ielīgošana.
Jūnijā un augustā dienas centrs 
sestdienās slēgts!
Plašāka informācija un pieteikša-
nās pa tālr. 28373398.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
Projekti:
No 12. jūnija līdz 27. jūnijam 
Upeslejās notiks projekta „Jāņi 
mūsu tautas tradīcijās” nodar
bības. 12. jūnijā plkst. 19.00 
Upeslejas dienas centrā notiks 
pirmā iepazīšanas nodarbība.
21. un 22. jūnijā aicinām jau
niešus, bērnu vecākus un katru 
interesentu kopīgi veidot ciema 
centrālo Jāņu dekoru un pieda
līties Jāņu vainadziņu konkursā. 
Nodarbības vada Ilze Pūliņa.
28. un 29. jūnijā Upeslejās no
tiks Gleznotāju plenērs „Mana 
skaistā Mazā Jugla”, ko vadīs M. 
Brašmane. Nodarbību laikus skatīt 
uz ziņojuma dēļa.
Projektus finansē Stopiņu novada 
dome.

13. un 20. jūnijā plkst. 17.00 
„Angļu valodas klubiņš” jaunie
šiem.
No 2. jūnija līdz 30. jūnijam:
Pirmdienās no plkst. 16.00 spor
ta spēles.
Otrdienās no plkst. 16.00 mazo 
floristu vasara.
Trešdienās no plkst. 16.00 riteņ
braukšana bērniem līdz 10 g.v.
Ceturtdienās no plkst. 16.00 
jautrie starti, rotaļas.

Piektdienās no plkst. 16.00 mazo 
floristu vasara.
Jūnijā un augustā dienas centrs 
sestdienās slēgts!
Plašāka informācija un pieteikša-
nās pa tālr. 67956939.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
12. jūnijā plkst. 16.00 Cekulē 
notiks „Ziepju burbuļu pēcpus
diena”, kur bērni un jaunieši tiek 
aicināti piedalīties dažādās atrak
tīvās spēlēs un, protams, dažādu 
ziepju burbuļu pūšanā. Tikšanās 
sākuma punkts ir dienas centri. 
Mēs tevi gaidīsim!
21. jūnijā gatavosimies Līgosvēt
kiem – Jāņu vainagu pīšana.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
13. jūnijā plkst. 15.00 Sauriešos 
notiks „Ziepju burbuļu pēcpus
diena”, kur bērni un jaunieši tiek 
aicināti piedalīties dažādās atrak
tīvās spēlēs un, protams, dažādu 
ziepju burbuļu pūšanā. Tikšanās 
sākuma punkts – dienas centrs. 
Mēs tevi gaidīsim!
20. jūnijā plkst. 15.00 pasākums 
veltīts Bēgļu dienai. Iepazīstinā
sim, kas ir bēglis, ar statistisku 
Latvijā un ar kādām problēmām 
bēgļi saskaras, ierodoties Latvijā.
20. jūnijā plkst. 16.00 Jāņu vai
nagu pīšana.
Otrdienās 18.00 itāļu valodas 
kursi.
Trešdienās un piektdienās no 
15.00 līdz 18.00 galda spēļu 
spēlēšana.
Trešdienās un piektdienās 18.30 
latviešu valodas kursi.
Ceturtdienās 15.00 stikla apglez
nošana bērniem un skolēniem.
Sestdienās 14.00 latviešu valodas 
sarunvalodas kursi.

Plašāka informācija un pieteikša-
nās pa tālr. 67956786.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
9. jūnijā plkst. 15.00 dienas cen
trā „Līči” tikšanās ar dzīvnieku 
patversmes „Ulubele” un nodibi
nājuma „dzīvniekupolicija.lv” pār
stāvjiem, kā arī ar četrkājainajiem 
asistentiem, kur bērni un jaunie
ši tiks informēti par iespējamo 

palīdzību, ko var sniegt nelaimē 
nonākušiem dzīvniekiem.
14. jūnijā plkst. 14.00 tikšanās 
un dalīšanās pieredzē interesen
tiem „Mana labākā vasaras ēdiena 
recepte”.
21. jūnijā plkst. 14.00 Jāņu vai
nagu veidošana.
Pirmdienās plkst. 16.00 radošās 
nodarbības.
Otrdienās plkst. 17.00 „Pērļoša
nas tehnikas pamati”, nodarbības 
vada Aleksandra Dobrjanska.
Ceturtdienās plkst. 18.00 Pasaku 
vakari.
Sestdienās no plkst. 12.00 līdz 
14.00 nūjošana.

Plašāka informācija un pieteikša-
nās pa tālr. 25125231.

SPORTA PASĀKUMI 
28. jūnijā plkst.11.00 notiks 
Sporta diena Sauriešos. Pulcēša
nās sporta laukumā pie Stopiņu 
pamatskolas.
5. jūlijā plkst. 10.30 Stopiņu 
novada „Velo foto orientēšanās 
2014” un Stopiņu novada 2014. 
gada uzņēmumu un iestāžu dar-
binieku un iedzīvotāju vasaras 
sporta spēles „Stopiņu novada 
Piedzīvojuma diena ar auto”. 
Pulcēšanās un starts no Ulbro
kas Sporta kompleksa stadiona 
stāvvietas.

„Velo foto orientēšanās 2014” 
sacensībās komandā ir jābūt 3 
dalībniekiem, komandā drīkst 
piedalīties dalībnieki, kuriem ir 
velosipēdista vai autovadītāja tie
sības. Viens no tiem ir komandas 
kapteinis, kurš uzņemas atbildību 
par komandu.

Sporta spēles „Piedzīvojumu 
diena ar auto” komandā ir jābūt 
4 dalībniekiem, komandā drīkst 
piedalīties divi jaunieši, kas sa
snieguši 14 gadu vecumu, bet 
vismaz diviem komandas dalīb
niekiem jābūt pilngadīgiem. Viens 
no tiem ir komandas kapteinis, 
kurš uzņemas atbildību par ko
mandu.
Sacensību nolikumi: http://www.
stopini.lv/public/31153.html

Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV 2130
Izdevējs: Stopiņu novada Dome
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SVEICAM JUBILEJĀ!
Cik labi zināt,ka aiz tumsas gaisma staro,

Cik labi zināt – nāks rītdiena jauna.
Tā nāks ar saules gaismu sevī,
Tā nāks ar cerībām par laimi.

Tā nāks un paliks tevī
Kā zemē sētais grauds,

Kas zaļus asnus dzen.
Cik bezgalīgi labi zināt,

Ka sirdī gaišums neizzūd...
/V. Kārkliņa/

Ilmāru Lūsi, Aļģimantu Lipštu, Anastasiju Šlaru, Marfu Jurcevu, 
Valdi Belovu, Ausmu Gaili, Terēzi Liepiņlausku, Veltu Šķipsnu, 

Mečislavu Žarčinski, Andri Baronu, Vitoldu Laizānu, 
Aļdonu Pobjaržinu, Imantu Ceplīti, Albinu Kokinu, 
Liliju Milleri, Vasiliju Ustinovu, Jeļikamidu Gaiduli, 

Ludmilu Laurēnu, Valeriju Dombrovski, Birutu Rebezovu. 
Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!                             

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Tā kā saule ābeļziedam

Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības

Viņš var mūžu darināt!
/K. Apškrūma/

Eleonoru Bokovu, Nikolu Groskopu, Elīnu Ivanovu, 
Melāniju Paulu Kārkliņu, Kristinu Krasavcevu, Milanu Krivenoku, 
Anci Saulīti, Loretu Strautu, Ralfu Romašenko, Kārli Zaborovski.

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Nekas nav zudis,

Darbs iesakņojies
Kā koks, kas dzimtā zemē iestādīts,

Dzen sulas galotnēs joprojām
Uz jaunu pavasari līdz.

/O. Gūtmanis/
Uldis Grimze, Anna Radele, Sarmīte Runce, 

Janīna Salniņa, Jevgēnija Slišāne, Adele Verdeņa.
Skumjās esam kopā ar tuviniekiem                             

Aiz tevis dzīvība
Un gaisma paliek,

Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

(J. Silazars)

Skumju brīdī esam kopā ar skolas darbinieci Annu Līci, māti 
mūžībā aizvadot.

Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

Paldies visiem draugiem, kaimiņiem un bijušajiem kolēģiem, 
kuri bija klāt un arī domās mūsu tēta un vīra Ulda Grimzes 

pavadīšanā pēdējā gaitā.
Sieva, bērni

Līdzjūtība•

Pateicība•

stopiņu politiski represēto 
biedrība

AICINA UZ PIEMIŅAS BRĪDI
ULBROKAS MEŽA KAPOS 
Represēto piemiņas vietā

šā gada 14. jūnijā plkst. 16.00.
Visi laipni gaidīti.

Autobuss: 15.30 Dome; 15.35 Līči; 
15.40 upeslejas; 15.45 saurieši; 15.50 
ulbrokas kapi.
Pēc pasākuma autobuss mājupce-
ļam.

Vasaras brīvlaikā Stopiņu peldbaseinā notiks 
PELDĒŠANAS APMĀCĪBAS NODARBĪBAS BĒRNIEM

Skolēnu vasaras brīvlaikā – jūnijā un augustā – Ulbrokas Sporta kompleksa peldbaseinā tiek 
organizētas bērnu peldēšanas apmācības nodarbības.

Nodarbību plānotais laiks: pirmdiena, trešdiena, piektdiena plkst. 9.15–10.00; 10.15–11.00; 
16.30–17.15; 17.30–18.15, trenere Marija, pieteikšanās pa tālr. 25957272.

Otrdien, ceturtdien plkst. 16.15–17.00; 18.15–19.00; 19.15–20.00, treneris Pāvels, pieteikšanās pa 
tālr. 29240059. Maksa par nodarbību (trenerim) 2,80 eiro. Nodarbības sāksies 9. jūnijā.

Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem vasaras brīvlaikā ieeja peldbaseinā 
rīta stundās no plkst. 9.00 līdz 12.45 ir bezmaksas, uzrādot skolēnu apliecību. 

Peldbaseina darba laiks vasaras mēnešos ir no plkst. 9.00 līdz 22.00, sanitārā stunda no plkst. 
14.00 līdz 15.00, apmeklētājiem ieeja peldbaseinā pirms sanitārās stundas līdz plkst. 12.45. Ieeja 
peldbaseinā pirms slēgšanas līdz plkst. 20.45.

Aelita Veipa, Ulbrokas Sporta kompleksa direktore


