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Svētdien, 29. jūnijā, Ulbrokas 
Meža kapos notika dzejnieka 
un atdzejotāja Pētera Brūvera 
kapa plāksnes atklāšana, bet 
pēc tam viņa mājās „Kalējos” 
notika dzejnieka pēdējā dzejo-
ļu krājuma „Mācos rakstīt jeb 
ātrs palīglīdzeklis poētisku 
tekstu apguvē” prezentācija.

Pagājušās vasaras nogalē izska-
nējušajam aicinājumam Pētera 
Brūvera draugiem, domubied-
riem un dzejas mīlētājiem ziedot 
viņa kapa plāksnes izveidei un 
uzstādīšanai atsaucās gandrīz 70 
ziedotāju no Latvijas un Lietuvas. 
Aivara Vilipsona veidotā kapa 

plāksne tika atklāta Pēterdienā, 
29. jūnijā, plkst. 15.00 Ulbrokas 
Meža kapos. Kapa plāksnes atklā-
šanas pasākumu vadīja tulkotāja 
Maima Grīnberga, kurā vārds 
tika dots kapa plāksnes autoram 
Aivaram Vilipsonam, dzejniecei 
Inesei Zanderei, kas iepazīstinā-
ja klātesošos ar dzejnieka Pētera 
Brūvera saistību ar Stopiņu no-
vadu, balstoties uz viņa mātes 
Vijas Brūveres atmiņām. Pētera 
Brūvera tetraloģijas „Valodas ai-
nava” tituldzejoļus lasīja Maima 
Grīnberga, dzejnieka sieva Iveta 
un meitas Indra un Zane.

Bet pēc tam, plkst. 16.00, Sto-
piņu novada Līčos, dzejnieka mā-

jās „Kalējos”, tika svinēta arī Pēte-
ra Brūvera pēdējā dzejoļu krājuma 
„Mācos rakstīt” atvēršana, kurā 
dzeju un atdzeju no jaunā krāju-
ma lasīja latviešu un lietuviešu 
literāti – Maima Grīnberga, Aiv-
ars Eipurs, Uldis Bērziņš, Knuts 
Skujenieks, Liāna Langa, Inese 
Zandere, Inese Paklone, Egils 
Zirnis, Vlads Brazjūns, Antans A. 
Jonīns, Erika Druņģīte, bet dzies-
mas ar Pētera Brūvera vārdiem at-
skaņoja Ingus Ulmanis un Aigars 
Voitišķis. Pasākumā runas teica 
grāmatas sastādītāji Māris Salējs 
un Indra Brūvere-Daruliene, iz-
devniecības „Mansards” vadītājs 
Jānis Oga, kā arī Stopiņu novada 

priekšsēdētājs Jānis Pumpurs. 
Neskatoties uz nepārtraukto 

lietu, pasākums bija ļoti apmek-
lēts, pasākumā valdīja sirsnība 
un pacilāts garastāvoklis. Ingus 
Ulmanis un Aigars Voitišķis spē-

lēja dziesmas no kompaktdiska 
„Stikla laivas”, kā arī atskanē-
ja dziesmas no kopīgā projek-
ta „Brīnumskapis”. Kā izteicās 
vairāki pasākuma dalībnieki, 

Ik gadu laikā, kad visa pasaule 
zied, smaržo un skan, mēs tie-
kamies Līgo parkā. Arī šogad 
ne visai mīlīgajā 1. jūnija svēt-
dienā, spītējot vējam un drau-
dīgajiem mākoņiem, Stopiņu 
novada mazie un lielie dejotāji 
jau no agra rīta iedejoja Līgo 
parka estrādi.

Šī tradīcija aizsākās 2010. gadā, 
kad deju skolotājas Antra Vilma-

ne, Inese Lapuhina un Aiga Med-
ne izdomāja noorganizēt kopēju 
lielkoncertu, lai vienkopus pul-
cētu visu kuplo novada dejotāju 
saimi. Šogad lielkoncerts „Danco 
lieli, danco mazi” svinēja savu 
pirmo nozīmīgo jubileju – pie-
cus gadus. Piecu gadu laikā mēs 
esam izvijuši deju rakstus apmē-
ram 150 deju garumā, pulcināda-
mi lielus un mazus sava novada 
dejotājus un aicinādami ciemos 

savus deju draugus no citiem no-
vadiem. Kopā ar dejotājiem no 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” un Ulbrokas vidus-
skolas un vidējās paaudzes deju 
kolektīvu „Stopiņš” koncertu ir 
kuplinājuši arī pašmāju dejotāji 
no VPDK „Luste” un Gaismas 
speciālās internātpamatskolas. 
Šo gadu laikā ciemos pie mums 
ir bijuši BDK „Sienāzītis” dejo-
tāji no Salaspils, BDK „Annele” 
dejotāji no Ropažiem, BDK „Za-
ķubērni” dejotāji no Zaķumuižas 
un VPDK „Baloži” no Baložiem. 
2012. gadā Eiropas projekta „Ei-
ropas bērni dzied un dejo” ie-
tvaros, kurā bija iesaistījušies 

pedagogi no PII „Pienenīte”, 
lielkoncertu apmeklēja projekta 
partneri no Igaunijas, Slovēnijas, 
Bulgārijas un Turcijas.

Ja no rīta laiks mūs īpaši ne-
lutināja, tad, koncertam sākoties, 
saule uzspīdēja silta un spoža. 150 
mazie dejotāji no PII „Pienenīte”, 
110 Ulbrokas vidusskolas dejotāji 
un kuplā VPDK „Stopiņš” saime 
izdejoja savu piekto lielkoncertu 
„Danco lieli, danco mazi” 26 deju 
garumā. Koncerta noslēgumā, kad 
visi lielkoncerta dalībnieki bija 
pulcējušies uz estrādes, kā taureņi 
gaisā pacēlās krāsaini baloni, aiz-
nesdami tālumā mūsu sapņus par 
siltu, saulainu, piedzīvojumiem 

bagātu vasaru, kurā smelties spē-
kus nākamajai deju sezonai. 

Deju skolotājas Aiga Medne un 
Antra Vilmane saka lielu paldies 
par atbalstu pasākuma rīkošanā 
Stopiņu novada domei un Ulbro-
kas kultūras nama vadītājai Intai 
Kalniņai. Īpašu paldies gribam pa-
teikt Edgaram Mednim un Jānim 
Trifanovam par atsaucību un at-
balstu visu šo piecu gadu garumā. 
Paldies deju kolektīva „Stopiņš” 
meitenēm un Ulbrokas vidusskolas 
BDK „Pastalnieki” lielajiem dejotā-
jiem par palīdzēšanu mazajiem PII 
„Pienenīte” dejotājiem.

Dejotāju saimes vārdā 
Aiga Medne

Pētera Brūvera piemiņai

Lielkoncerts „Danco lieli, danco mazi”

Turpinājums 2. lpp.

Plāksnes autors Aivars Vilipsons
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Pētera Brūvera piemiņai
Sākums 1. lpp.

spēcīgais lietus bija kā savdabīgs 
draudzības pārbaudījums, jo li-
kās, ka dzejnieks Pēters Brūve-
ris pasākumā piedalījās arī pats, 
izspēlējot dažādus „elektriskus 
jokus”. Līdztekus dzejai un mū-
zikai pasākuma apmeklētāji va-
rēja aplūkot dažādas vēsturiskas 
fotogrāfijas un rokrakstus, kas 
tika eksponēti ar nosaukumu 
„Izgāztuvju vējš” (šis nosaukums 
nav nejaušība – poēmu ar tādu 
pašu nosaukumu var lasīt jaunajā 
dzejoļu grāmatā). Pasākumā par 
omulību gādāja novada bibliotē-
kas pārstāves Kristīne un Daiga, 
kas klātesošos cienāja ar kliņģeri 
un karstu tēju.

Dzejnieka un atdzejotāja Pē-
tera Brūvera grāmata „Mācos 
rakstīt jeb ātrs palīglīdzeklis poē-
tisku tekstu apguvē”, ko ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu 
izdevis apgāds „Mansards”, ir 

tetraloģijas „Valodas ainava” 
ceturtās grāmatas pirmā daļa. 
Grāmatu pēc autora atstātajiem 
materiāliem sakārtojuši Māris 
Salējs un dzejnieka meita Indra 
Brūvere -Daruliene. Grāmatas 
māksliniece – Zane Ernštreite.

Grāmata ietver sarežģītu, bet 
dzejnieka jau daļēji strukturē-
tu poētisko materiālu – autora 
vēlīnos dzejoļus un vairākus at-
dzejojumus (Zbigņeva Herberta, 
Jūnusa Emres, Helderlīna un An-
tana A. Jonīna darbi). Krājumam 
pievienots dzejnieka it kā atdzejo-
tais, it kā izgudrotais tēls Āšiks no 
Konjas, sūfijs, kura teksti latviešu 
valodā rāda Brūvera stilizācijas ie-
tilpību. No lasītājiem senāk pazīs-
tamiem dzejas tēliem šajā grāmatā 
atkal atdzimst literatūrvēsturiskā 
alūzija: Kirils Pelns, parādoties 
gan dzejoļos, gan īsas lugas veidā 
sarakstītā poētiskā tekstā „Izgāz-
tuvju vējš”.

Indra Brūvere–Daruliene Dzejnieka māte Vija Brūvere (no kreisās)

Dziedātājs Ingus Ulmanis, dzejniece Liāna Lange, muzikālais 
pavadījums – Aigars Voitišķis Dzejnieks Knuts Skujenieks

Dzejniece
Inese Zandere

Grāmatas sastādītāji Indra Brūvere-Daruliene 
un Māris Salējs Dzejnieks Uldis Bērziņš Dzejnieka sieva Iveta Brūvere ( no labās)
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Vienīgajā saulainajā pēdē-
jā jūnija sestdienā Upesleju 
pludmalē, Mazās Juglas kras-
tā, parādījās dīvains ļaužu 
bariņš, kas bija apkrāvies ar 
mapēm, krāsu kastēm un ci-
tām mantām. Atpūtnieki brī-
nījās par pēkšņo mākslinieku 
pulciņa interesi upmalā. Tā 
bija māksliniece un mākslas 
pedagoģe Maija Brašmane ar 
saviem gleznošanas plenēra 
dalībniekiem. 

Otrajā plenēra dienā atkal sāka līt 
lietus, taču tas gleznotājus nebie-
dēja. Apgaroti skaisto dabas skatu 
iespaidā un salijuši viņi turpināja 
darbu dienas centra telpās un pa-

Projekts „Mana skaistā Mazā Jugla” ir noslēdzies

sniedzējas vadībā pabeidza savus 
iesāktos darbus. Atsauksmēs pēc 
darba, pateicoties pasniedzējai, bija 
tādi vārdi kā – „izpaust sevi”, „at-
jaunot enerģiju”, „emocionāli uz-
lādēta”, „citāds skats uz dzīvi”, „jū-
tamies iedvesmoti”, „esam iemācī-
jušies”, „gribam turpināt mācības”.

Šajās dienās daudzas lietas 
katrs piedzīvoja pirmoreiz – pir-
moreiz gleznošanu dabā ar eļļas 
pasteļiem, pirmoreiz pieskaršanos 
eļļas krāsām. Pirmoreiz sajūtas, ka 
arī es varu. To sauc par radošumu, 
kas nepieciešams katram sabied-
rības loceklim mūsu patērētāju 
sabiedrībā. Radošums ir jāattīsta 
bērnībā un jāsaglabā visu mūžu. To 
var attīstīt jebkurā vecumā, tikai ir 

vajadzīgas prasmes to izdarīt. 
No jaunā gada sākuma līdz 

pat pavasarim Sauriešu un 
Upesleju dienas centros bija ie-
spēja iedzīvotājiem apmeklēt 
gleznošanas nodarbības. Šo no-
darbību dalībnieki ļoti vēlējās 

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks no 2014. gada 11. jūlija līdz 
2014. gada 11. augustam. 7. kārtas 
ietvaros pieejamais finansējums ir 
EUR 17 300,27. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrī-
bas „stopiņu un salaspils partnerība” 
birojā (Institūta iela 1c, ulbroka, sto-
piņu novads, tālr. 26330025, santa Po-
dgaiska; vai Līvzemes iela 8, salaspils, 
tālr. 26738287, ruta Ilgaža). Projekta 
iesniegumu elektroniska dokumenta 
formā, parakstītu ar elektronisko pa-
rakstu un apliecinātu ar laika zīmogu 
Elektronisko dokumentu likumā no-
teiktajā kārtībā var iesniegt arī lad@
lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu pieņem-
šana notiks Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda 
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–
2013. gadam pasākuma „Teritorijas 
attīstības stratēģiju īstenošana” 4. 
prioritārajā virzienā. „Zivsaimnie-
cības reģionu ilgtspējīga attīstība” 
ietvaros šādām aktivitātēm un  
rīcībām:

Aktivitāte „Ciematu, kuros veic 
zivsaimniecības darbības, atjaunošana 
un attīstība”:

1. Rīcība: teritoriju, kurās veic ziv-
saimniecības darbības, atjaunošana 
un attīstība. 

Mērķis: ar zivsaimniecību saistī-

tu teritoriju attīstība un dzīves vides 
uzlabošana.

Šī rīcība tiks izsludināta vietējām 
pašvaldībām, biedrībām, nodibināju-
miem, komersantiem.

Paredzamais finansējuma apjoms 
no programmas EZf ir Eur 17 300,27. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam biedrībā, 
nodibinājumiem, komersantiem – 
Eur 28 457,44, pašvaldībai – Eur 99 
601,03.

Ieteicamie risinājumi:
Veicināt teritoriju, kurās notiek ziv-
saimniecības darbības attīstība un 
vides sakārtošana.

Veicināt satiksmes attīstību part-
nerības teritorijā.

uzlabot zivsaimniecībā iesaistīto 
personu darba un dzīves vidi.

Palielināt vietējo iedzīvotāju vēlmi 
dzīvot šajās teritorijās.

Izbūvēt vai rekonstruēt pašvaldī-
bas ceļus.

Veikt veloceliņu un gājēju celiņu 
izbūvi.

Labiekārtot sporta, aktīvas atpūtas 
un kultūras objektus un teritorijas.

uzlabot brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, aktīvās atpūtas un sporta 
pieejamību un dažādu kultūras pasā-
kumu  kvalitāti.

Šajā rīcībā VrG kā prioritāti ir iz-
virzījusi   pašvaldības ceļu būvniecību 
vai rekonstrukciju.

Vērtēšanas kritēriji (sk. tabulā)
Katrā rīcībā iesniegtie projekta iesnie-
gumi tiks vērtēti pēc šādiem kopīgiem 
kritērijiem:

Pie vienāda punktu skaita priekš-
roka tiek dota projektiem, kas tiek rea-
lizēti ārpus novadu centriem, kuros 
pieejamas līdzīgas aktivitātes, kā arī 
gadījumā, ja vienas pašvaldības teri-
torijā vietējās iniciatīvas grupas iesnie-
gušas vairākus projektus, priekšroku 
dodot projektam, kas ir vienīgais savā 
teritorijā, lai nodrošinātu vienmērīgu 
teritorijas attīstību.

Iesniegto projektu iesniegumu at-
bilstības vērtēšana notiek, piešķirot 
katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā 
noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= 
„neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierino-
ši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”), izņemot 
1. punktu, kurā liek 0 vai 2 (0 – neat-
bilst, 2 – atbilst).

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rī-
cību mērķiem, plānotajām darbībām, 
projektu vērtēšanas kritērijiem un mi-
nimālo punktu skaitu pozitīva atzinu-
ma saņemšanai var iepazīties biedrības 
„stopiņu salaspils partnerība” birojā 
(Institūta iela 1c, ulbroka, stopiņu no-
vads, vai Līvzemes iela 8, salaspils). 
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā  
www.lad.gov.lv, partnerības mājas-
lapā www.stopini-salaspils.lv un paš-
valdību mājaslapās www.stopini.lv;  
www.salaspils.lv.

Nr. 
p.k. Atbilstības vērtēšanas kritērijs Maksimālais 

punktu skaits

1. Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas 
rīcības plānā noteiktajai rīcībai 2

Ja kritērijs Nr.1. tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu 
atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punktu.

2.
Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas, 
un projekta nepieciešamība ir pamatota ar 
atbilstošiem radītājiem

2

3. Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa 
grupas pārstāvjiem 2

4. Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti 
sasniedzamie indikatori 2

5. Projekta budžets ir pamatots, un izmaksas atbilstošas 
pašreizējai tirgus situācijai 2

6.
Projekts veicina sadarbību starp vairākām pašvaldību 
teritorijām vai dažādām organizācijām/iestādēm/
uzņēmumiem

2

7. Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota 2

8. Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta 
publicitātei un informācijas izplatīšanai 2

9. Projekta aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina 
kvantitatīvo rezultātu sasniegšanu 2

10. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu Partnerības 
teritorijā 2

  Maksimālais punktu skaits: 20
Ja projekts saņem mazāk nekā 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, tad 
projekts tiek noraidīts kā neatbilstošs Partnerības attīstības stratēģijai.

Biedrība „Stopiņu un Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 

2007.-2013. gadam pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” 2009.-2013. gadam

mācības turpināt, kā rezultātā 
tapa projekts, ko finansēja Stopi-
ņu novada pašvaldība. 

Skolotāja, medmāsa, ārsts, 
projektu vadītāja, reklāmu spe-
ciāliste, žurnālists, skolniece – kā 
redzams, neviens nav saistīts ar 
vizuālo mākslu, kaut visi upes 
malā gleznoja. Maijas Brašmanes 

mācīšanas metode balstās uz ko-
rektu personības atvēršanu un ra-
doša darba veicināšanu jebkuros 
apstākļos. Upesleju dienas centrā 
būs apskatāma plenēra un pirms 
tā tapušo darbu izstāde. Turpinā-
jums radošajiem darbiem sekos.

Informāciju sagatavoja dienas 
centrs „Upeslejas”
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Nr.11, 2014. gada 3. jūnijā. Izskatīti 98 personu iesniegumi. Piešķirta 
sociālā palīdzība Eur 7496,01 (septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit 
seši eiro un 1 cents).

Nr.12, 2014. gada 17. jūnijā. Izskatīti 100 personu iesniegumi. Pie-
šķirta sociālā palīdzība Eur 8108,61 (astoņi tūkstoši viens simts astoņi 
eiro, 61 cents).

Ar pilnu protokolu tekstu var iepazīties stopiņu novada tīmekļa 
vietnē: http://www.stopini.lv/public/32812.html.

Pašvaldības policijas darbinieki Līčos no-
tvēruši dzērājšoferi. Policijas darbinieku 
uzmanību piesaistījusi kādas automa-
šīnas nedrošā braukšana. Automašīna 
apturēta un konstatēts, ka vadītājs ir 
alkohola reibumā. Automašīna un tās 
vadītājs nodots Valsts ceļu policijai.

upeslejās aizturētas trīs per-
sonas narkotisko vielu ietekmē un 
nodotas Valsts policijas salaspils 
iecirkņa darbiniekiem.

ulbrokas ezerā izglābts vīrie-
tis. Kad policijas darbinieki ieradās 
peldvietā ulbrokas ezera krastā, no 
ūdens bija izvilkts vīrietis, kuram 
tika veikti pasākumi, lai glābtu dzīvī-
bu, kas vainagojās ar panākumiem. 
Ieradās arī Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības brigāde un Valsts po-
licijas salaspils iecirkņa darbinieki, 
kas noskaidroja radušos situāciju. Vī-
rietis tika nogādāts slimnīcā. Paldies 
līdzcilvēkiem, kas pamanīja nelaimi 
un izglāba vīrieša dzīvību.

Jūnija beigās ulbrokas muižā 
noticis ugunsgrēks. Notikuma vie-
tā tika apsargāta muižas ēka līdz 
ugunsdzēsēju brigādes ierašanās 

brīdim. ugunsgrēks nodzēsts, dedzis 
muižas ēkas jumts.

Atgādinām, ka vasaras sezonā 
regulāri jāpļauj zāle, zāles garums 
apdzīvotās vietās nedrīkst pārsniegt 
20 cm garumu.

• Jūnijā pašvaldības policijas 
darbinieki izbraukuši uz 184 iedzī-
votāju izsaukumiem (t.sk. ģimenes 
skandāli – 10, naktsmiera traucēša-
na – 5, klaiņojoši mājdzīvnieki – 9).

• Nogādāta uz diennakts pa-
tversmi rīgā 1 persona alkohola rei-
bumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

• Pie administratīvās atbildības 
sauktas 15 personas.

• Izskatīti 12 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.

• Par likumpārkāpumu izdarīša-
nu aizturētas un nodotas Valsts poli-
cijas salaspils iecirkņa darbiniekiem 
5 personas.

• Nodots ceļu policijai 1 auto-
vadītājs, kas savu spēkratu vadīja 
alkohola reibumā.

Informācija sagatavota, 
izmantojot pašvaldības 

policijas materiālus

VA/S „PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA” PAZIŅO:
2014. gada 26. jūnijā ir apstiprināti sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Piensaimnieku laboratorija” valsts kapitāla daļu 
 pārdošanas noteikumi. 

• SIA „Piensaimnieku laboratorija” pamatkapitāls – 6480 latu.
• Kapitāla daļu skaits – 216.
• Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 30 latu.  
• Valsts kapitāla daļa SIA „Piensaimnieku laboratorija” – 12 kapitāla daļas 
jeb 5,56% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete).
• Vienas pārdodamās kapitāla daļas cena – 557 euro, Kapitāla daļu pake-
tes pārdošanas cena – 6683 euro. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro.
• Saskaņā ar Komerclikuma 189. pantu un SIA „Piensaimnieku laboratori-
ja” statūtiem pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo Kapitāla daļu paketi ir 
sIA „Piensaimnieku laboratorija” dalībniekiem.
• Ja dalībnieki nepiesakās izmantot pirmpirkuma tiesības, nepiesakās uz 
visu Kapitāla daļu paketi vai neparaksta kapitāla daļu pirkuma līgumus 
par visu 12 Kapitāla daļu paketes kapitāla daļu pirkšanu, va/s „Privatizācijas 
aģentūra” izsludinās Kapitāla daļu paketes izsoli, kurā apliecinājumu Kapi-
tāla daļu paketes pirkšanai varēs iesniegt jebkura ieinteresētā persona.
• Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties va/s „Privatizācijas aģentūra” 
mājaslapā www.pa.gov.lv un va/s „Privatizācijas aģentūra” telpās K. Valde-
māra ielā 31, rīgā. tālrunis uzziņām 67021314.

stopiņu novadā ir uzsākta ELfLA 
līdzfinansētā projekta „takas izvei-
de pie ulbrokas ezera” īstenošana, 
kā ietvaros ulbrokas ezera piekras-
tē tiks izbūvēta pastaigu taka. Darbi 
tiks veikti līdz 2014. gada novem-
brim.

KPfI līdzfinansētā projekta 
„Energoefektivitātes pasākumu īste-
nošana ulbrokas vidusskolā, nodro-
šinot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu” ietvaros notiek ul-
brokas vidusskolas siltināšana. Darbi 
tiks pabeigti 2014. gada 30. jūnijā. 

stopiņu novada dome ELfLA 
līdzfinansētā projekta „āra trenažie-
ru uzstādīšana sauriešu un Līču cie-

mos” ietvaros ir izsludinājusi publis-
ko iepirkumu par āra trenažieru uz-
stādīšanu sauriešu un Līču ciemos. 
Publiskā iepirkuma piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 
30. jūnijs. Pēc publiskā iepirkuma 
noslēgšanās Līču un sauriešu cie-
matos katrā tiks izvietoti astoņi āra 
trenažieri. Darbus plānots veikt līdz 
2014. gada 30. novembrim.

Valsts Kultūrkapitāla fonda at-
balstītā projekta ietvaros ir uzsākta 
tehniskā projekta izstrāde ulbrokas 
Meža kapu guļbūves kapličas res-
taurācijai. 

Ingrīda Birzniece,
projektu vadītāja

• Veikt izmaiņas saistošajos no-
teikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu 
novada budžetu 2014. gadam” 
pielikums Nr.1 „Pamatbudžeta 
ieņēmumu plāns 2014. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos no-
teikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu 
novada budžetu 2014. gadam” 
pielikums Nr.2 „Pamatbudžeta 
izdevumu plāns 2014. gadam”.
• Piešķirt līdzfinansējumu EUR 
897,98 apmērā projekta „Karla 
Orfa ritma instrumentārija iegā-
de” īstenošanai, kā arī nodrošināt 
projekta priekšfinansējumu EUR 
3505,00 apmērā no 2015. gada 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas budžeta. 

• Iepirkums „Telpu remonts 
Upesleju internātpamatskolā – 
rehabilitācijas centrā” (identifi-
kācijas Nr. SND 2014/16 (8.2)).

Iepirkuma priekšmets „Telpu 
remonts Upesleju internātpamat-
skolā – rehabilitācijas centrā”.

Iepirkuma procedūras ietva-
ros tika iesniegti 8 (astoņi) pie-
dāvājumi.

Iepirkumu komisija, izvēr-
tējot iesniegtos piedāvājumus, 
nolēma:

1. Līguma slēgšanas tiesī-
bas iepirkumā „Telpu remonts 
Upesleju internātpamatskolā –  

rehabilitācijas centrā” (identifi-
kācijas Nr. SND 2014/16 (8.2)), 
piešķirt un par uzvarētāju at-
zīt SIA „AV BŪVNIEKS”, reģ. 
Nr.42403024682, juridiskā ad-
rese: Maskavas iela 22, Rēzek-
ne, LV-4604, ar kopējo līguma 
summu EUR bez PVN 34 831,91 
(trīsdesmit četri tūkstoši astoņi 
simti trīsdesmit viens euro, 91 
cents), PVN 21% EUR 7314,70, 
EUR ar PVN 42 146,61. 

Pamatojums: piedāvājums 
atbilst nolikuma prasībām, visze-
mākā cena. 
2. Slēgt līgumu „Telpu remonts 
Upesleju internātpamatsko-
lā – rehabilitācijas centrā” ar 
SIA „AV BŪVNIEKS”, reģ. 
Nr.42403024682, juridiskā ad-
rese: Maskavas iela 22, Rēzek-
ne, LV-4604, ar kopējo līguma 
summu EUR bez PVN 34 831,91 
(trīsdesmit četri tūkstoši astoņi 
simti trīsdesmit viens euro, 91 
cents), PVN 21% EUR 7314,70, 
EUR ar PVN 42 146,61. 

•	 Iepirkums „PII „Piene-
nīte” telpu remonts” (identifikā-
cijas Nr. SND 2014/16 (8.2)).

Iepirkuma priekšmets „Telpu 
remonts Upesleju internātpamat-
skolā – rehabilitācijas centrā”.

Iepirkuma procedūras ietva-

ros tika iesniegti 10 (desmit) pie-
dāvājumi.

Iepirkumu komisija, izvēr-
tējot iesniegtos piedāvājumus, 
nolēma:

1. Līguma slēgšanas tiesības 
iepirkumā „PII „Pienenīte” telpu 
remonts” (identifikācijas Nr. SND 
2014/18 (8.2)) piešķirt un par uz-
varētāju atzīt SIA „Būvrem”, reģ. 
Nr.40103544686, juridiskā adrese: 
Zentenes iela 17-40, Rīga, LV-1069, 
ar kopējo līguma summu EUR bez 
PVN 32 457,62 (trīsdesmit divi 
tūkstoši četri simti piecdesmit sep-
tiņi euro, 62 centi),  PVN 21% EUR 
6816,10, EUR ar PVN 39 273,72. 

Pamatojums: piedāvājums 
atbilst nolikuma prasībām, visze-
mākā cena. 

2. Slēgt līgumu „PII „Pienenī-
te” telpu remonts” ar SIA „Būv-
rem”, reģ. Nr.40103544686, juri-
diskā adrese: Zentenes iela 17-40, 
Rīga, LV-1069, ar kopējo līguma 
summu EUR bez PVN 32 457,62 
(trīsdesmit divi tūkstoši četri 
simti piecdesmit septiņi euro, 62 
centi), PVN 21%  EUR 6816,10, 
EUR ar PVN 39 273,72.

Ar domes sēžu protoko-
liem pilnā redakcijā var iepazī-
ties Stopiņu novada mājaslapā  
www.stopini.lv.

Plāno jaunus e-pakalpojumus
Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija at-
bilstoši Teritorijas attīstības 
plānošanas likumā noteik-
tajam kopīgi ar Valsts re-
ģionālās attīstības aģentūru 
realizē Eiropas Savienības 
Reģionālās attīstības fonda 
finansēto projektu par Terito-
rijas attīstības plānošanas in-
formācijas sistēmas (turpmāk –  
TAPIS) izstrādi un ieviešanu.

Stopiņu novada pašvaldība ir vie-
na no 28 pilotpašvaldībām pro-
jekta „Pašvaldību teritorijas attīs-
tības plānošanas, infrastruktūras 
un nekustamo īpašumu pārvaldī-
bas un uzraudzības informācijas 
sistēmas ieviešana novados – 2. 
kārta (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/
IUMEPLS/018, finansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds)” īste-
nošanā, piedaloties šādu projekta 
aktivitāšu ieviešanā:
• Informācijas resursu digitalizā-
cija (esošo teritorijas plānojumu 
sistematizēšana un migrācija uz 
TAPIS);
• TAPIS ieviešana pašvaldībā;
• E-pakalpojumu izstrādes un ie-
viešanas procesā;
• TAPIS administratoru un gala 
lietotāju apmācībā;
• Sadarbības jautājumos.

2014. gada 18. jūnijā SIA „Tie-

to Latvia” (TAPIS izstrādātāji) 
pārstāvji piedalījās Stopiņu no-
vada pašvaldības darba vizītē, kas 
ilga 4 stundas, jo pārrunājamo 
tēmu apjoms bija liels un pietie-
kami sarežģīts. No pašvaldības 
piedalījās domes priekšsēdētāja 
vietniece Vita Paulāne, būvvaldes 
vadītājs Andris Rībenis, zemes 
ierīkotāja Linda Čakše un Stopi-
ņu novada pašvaldību pārstāve 
projektā – attīstības un plānoša-
nas speciāliste Inese Pivare.

Speciālisti pārrunāja jautāju-
mus par pašvaldības aktuālo plā-
nojumu (kontekstā ar TAPIS). Tā 
kā Stopiņu novada pašvaldība ir 
uzsākusi jauna teritorijas plānoju-
ma izstrādi, tad plānots šo plāno-
juma izstrādi saistīt ar TAPIS, lai 
iekļautos TAPIS un iedzīvotājiem 
jaunais e-pakalpojums būtu pie-
ejams iespējami īsākos termiņos. 
Pašvaldību interesēja jautājumi par 
esošo teritorijas plānošanas doku-
mentu publicēšanu TAPIS, kā šos 
dokumentus varēs izmantot. 

TAPIS nodrošinās jaunu e-
pakas pakalpojumu – izziņu par 
zemes īpašuma atļauto izmanto-
šanu, kas ietvers augstas detalizā-
cijas pašvaldību radīto datu un to 
aprakstošo informāciju. No paš-
valdības puses bija jautājumi: kas 
varēs saņemt šādu izziņu, izziņas 
reģistrācija pašvaldības lietvedībā, 
saņemšanas iespējas un apmaksas 
kārtība. SIA „Tieto Latvia” pārstāvji 
detalizēti atbildēja uz jautājumiem.

Pašvaldības darbiniekiem, 
kas būs saistīti ar TAPIS, pare-
dzētas arī apmācības projekta 
ietvaros. Pašvaldībā tika uzstā-
dīta un konfigurēta bezmaksas 
programmatūra QuantumGIS 
darbam ar TAPIS.

SIA „Tieto Latvia” pārstāvēja 
sistēmanalītiķis Uldis Bekmanis 
un TAPIS arhitekts Andis Miltuzis, 
kā arī Vides un reģionālās attīstības 
ministrijas pārstāvis – kartogrāfijas 
eksperts Armīns Skudra.

Inese Pivare,
attīstības un plānošanas speciāliste

Informē pašvaldības policija•

Sociālā dienesta sēžu protokoli•

Informācija par pašvaldības policijas 
fiksētajiem pārkāpumiem

Projektu aktualitātes 11. jūnija domes sēdes lēmumi 
(Protokols Nr.28)
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Stopiņu novada iedzīvotāju aptauja 2014. gadā 
norisinājās no 9. maija līdz 16. jūnijam. Organizē-
jot aptauju, pašvaldība vēlējās uzzināt iedzīvotāju 
viedokli par dzīvi novadā, lai sekmētu sadarbību 
ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību 
novada attīstībā. 

Informācija par aptauju un aptaujas anketas tika publi-
cētas Stopiņu novada tīmekļa vietnē www.stopini.lv, kur 
tās varēja aizpildīt elektroniski tiešsaistē un arī izdrukāt 
anketas veidlapu papīra formātā. Anketas bija publicē-
tas pašvaldības informatīvā izdevuma „Tēvzemīte” maija 
numurā, kur katrs lasītājs tās varēja izgriezt, aizpildīt un 
nogādāt līdz aptaujas anketu kastītēm. Papīra formātā 
anketas tika nogādātas un iedzīvotājiem bija pieejamas 
Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkās, Ulbrokas, Sauriešu, 
Līču, Upesleju un Cekules dienas centros. Informācija 
par aptauju tika publicēta arī novada tviterkontā, un to 
saņēma visi, kas ir pieteikušies jaunumu saņemšanai no 

Stopiņu novada tīmekļa vietnes savā e-pastā.
Rezultātā ir saņemtas 110 aizpildītas anketas – no tām 

70 aizpildītas un saņemtas elektroniski, 40 – papīra formā-
tā, 1 anketa aizpildīta „Tēvzemītē”. Ceram, ka nākamreiz 
iedzīvotāji vairāk izmantos iespēju aizpildīt anketas, kas 
publicētas novada izdevumā.

 Esam saņēmuši arī daudz ieteikumu (aptaujas da-
lībnieku atbildes uz 9., 10., 11. un 12. jautājumu) – kādi 
darbi jāpaveic un kā varam pilnveidot domes darbu. Vis-
vairāk aptaujas dalībnieku ir atzīmējuši, ka nepieciešams 
veikt ceļu remontus, pagalmu labiekārtošanas darbus un 
autostāvvietu izveidošanu pie daudzdzīvokļu mājām. Kā 
labākos paveiktos darbus novadā iedzīvotāji visvairāk 
ir minējuši – Ulbrokas ezera krastu labiekārtošanu un 
piebūves celtniecību bērnudārzam „Pienenīte”.

Paldies visiem aptaujas dalībniekiem, kas piedalījās 
aptaujā! Turpmāk aicinām iedzīvotājus vairāk izmantot 
iespējas piedalīties sava novada dzīves pilnveidošanā – 
piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, aptaujās un citos 

Stopiņu novada iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums
Aptaujas dalībnieki Aptaujas dalībnieku vecums

Aptaujas dalībnieku izglītība

1. Ar dzīvi Stopiņu novadā ir apmierināti 3. Pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem

5. Informāciju par pašvaldības darbību 
aptaujas dalībnieki iegūst

6. Aptaujas dalībnieki vairāk 
informācijas vēlētos par

7. Iedzīvotāji informē pašvaldību 
par savām problēmām, risināmiem 
jautājumiem

8. Pakalpojumu un jomu 
kvalitātes vērtējums 

novadā

2. Dažādo kultūru un tautību cilvēku savstarpējā 
saprašanās mūsu novadā aptaujas dalībnieku vērtējumā

Bibliotēkas

Dienas centri

Vispārējā izglītība

Pirmsskolas izglītība

Sporta pasākumi

Kultūras un atpūtas pasākumi

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Veselības aprūpes pakalpojumi

Drošība un sabiedriskā kārtība

Namu apsaimniekošana

Centralizētā siltumapgāde

Centralizētā ūdensapg. un kanalizācija

Dzeramā ūdens kvalitāte

Ielu apgaismojums

Ielu un ceļu uzturēšana

Vides sakoptība

0     10      20      30      40       50     60      70      80      90     100%

ļoti apmierina       apmierina       neapmierina       grūti pateikt

Nav norādīts
1%

Sievietes
75%

Vīrieši
24%

7 6

48

18 21

līdz 18             19-24          25-45         46-62            62+ gadi

Aptaujas dalībnieku 
nodarbošanās

uzņēmējs 2%

pašnodarbināts 1%

mājsaimniece 7% bezdarbnieks/
pašlaik nestrādā 1% skolēns 5%

students 4%

pensionārs 16%

valsts/pašvaldību 
iestādes darbinieks 

40%

privāta uzņēmuma 
darbinieks 24%

pasākumos. Aptaujas apkopojums grafiskā veidā un visi 
ieteikumi, kas saņemti aptaujā, pieejami: http://www.stopini.
lv/public/32831.html.

Stopiņu novada pašvaldība

vidējā 
speciālā

21%
vidējā
14%

pamata
6%

augstākā
59%

nepietiekama
28%

teicama
9%

laba
63%

nē 15%

jā
85% labi

56%

vidēji
39%

Problēmu risināšanas savlaicīgums

Dokumentu ieniegšana elektroniski

Pašvaldības iestāžu telpu pieejamība

Informācijas pieejamība

Darbinieku kompetence

Apmeklētāju apkalpošanas līmenis

ļoti apmierina apmierina neapmierina      grūti pateikt

Esmu pieteicies 
jaunumiem e-pastā no 

www.stopini.lv
1%

Stopiņu novada 
tviterkontā

3%

Aizejot uz domi
5%

Pie sludinājumu dēļa
22%

Citur 
3%

“Tēvzemīte” 
35%

www.stopini.lv 
31%

Ar pašvaldību 
nesazinos

12%

vēršos personīgi pie 
attiecīgā speciālista

37%

iesniedzu 
iesniegumu 

novada domes 
kancelejā

18%
rak-

stu oficiālas 
vēstules

9%

izmantoju 
e-pakalpojumus

13%
vēršos personīgi 

pie novada 
vadības

11%

veselības 
aprūpe

14%

pašvaldības 
darbība 
kopumā

10%
kultūra, 
māksla

10%
sports

8% izglītība
10%

sociālā palīdzība
11%

uzņēmējdarbība
10%

projekti
14%

komunālā 
saimniecība

13%

vidēji 39%
slikti 5%

labi 56%

4. Apmeklētāju apkalpošana pašvaldības iestādēs
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Latvijas Goda ģimenes apliecība 
„3+ Ģimenes karte” ir valsts vei-
dota atbalsta sistēma daudzbēr-
nu ģimenēm, kas reizē kalpos 
arī kā apliecinošs dokuments 
tam, ka ģimenē aug trīs un vai-
rāk bērnu vecumā līdz astoņ-
padsmit gadiem.

Šīs kartes īpašniekiem turpmāk 
būs iespēja saņemt atlaides, 
izmantojot pakalpojumus, 
kurus piedāvā valsts un privātie 
uzņēmumi Latvijā.

Kurš var saņemt karti?
Karte pienākas, ja personai (pa-
šai vai kopā ar laulāto) vai tās 
laulātajam ir trīs vai vairāk bēr-
nu līdz 18 gadu vecumam (arī 
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē 
ievietoti bērni) un personai un 
tās laulātajam, un minētajiem 
bērniem ir deklarēta dzīvesvieta 

Latvijas Republikā. Abiem vecā-
kiem ir tiesības saņemt šādu karti.

Kā pieteikties kartei?
Pieteikuma veidlapa būs atro-
dama www.godagimene.lv sada-
ļā „Piesakies kartei”.

Lai daudzbērnu ģimenēm 
būtu iespēja saņemt Latvijas Goda 
ģimenes apliecību „3+ Ģimenes 
karte”, interneta vietnē godagime-
ne.lv ir jāaizpilda kartes pieteiku-
ma veidlapa, precīzi norādot lūgto 
informāciju par sevi un saviem 
bērniem, kā arī norādot pasta 
adresi, uz kuru karti nosūtīt. 

Ja ģimenei nav pieejas interne-
tam, veidlapu iespējams aizpildīt 
pašvaldības bibliotēkās un citās 
vietās, izmantojot tur pieejamos 
bezmaksas interneta pakalpojumus.

Pieteikšanās un vairāk par „3+ 
Ģimenes karti” http://godagimene.
lv/par-karti/.

Sākusies uzņemšana profesio-
nālās izglītības iestādēs visā 
Latvijā, kuras piedāvā jaunie-
šiem vecumā no 17 līdz 29 ga-
diem bez maksas apgūt kādu 
no 90 profesijām. Mācības ilgs 
vienu vai pusotru gadu, pieeja-
ma arī stipendija līdz 115 eiro 
mēnesī.

Prasības jaunietim:
• vecums – 17 – 29 gadi (ieskai-
tot);
• pabeigta 9. vai 12. klase;
• gadu pirms uzņemšanas nav 
saņēmis stipendiju citā ESF pro-
jektā;
• ar vai bez iepriekš iegūtas kva-
lifikācijas.

Mācību programmām var 
pieteikties arī tie jaunieši, kas 
ir reģistrējušies Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā bezdarbnieki 
vai darba meklētāji.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs 
mācību programmas?

• Var saņemt stipendiju līdz 115 
eiro mēnesī.
• Iespēja iegūt profesijai nepie-
ciešamo sertifikātu vai apliecību, 
ja to paredz konkrētā izglītības 
programma un tas nepieciešams 
darba tirgū, piemēram, autovadī-
tāja apliecību.
• Kvalifikācijas prakses laikā tiek 
apmaksāti ceļa izdevumi uz kva-
lifikācijas prakses vietu, izdevumi 
par naktsmītni (līdz 71 eiro mē-
nesī), civiltiesiskā apdrošināšana 
un obligātās veselības pārbaudes 
izdevumi, ja to paredz izvēlētās 
profesijas specifika.

Profesionālās izglītības ie-
stādes, kas iesaistījušās Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projektā, 32 

Latvijas pilsētās līdz 1. septem-
brim gatavas uzņemt vairāk nekā 
3300 audzēkņu. Programmu un 
profesiju klāsts ir ievērojams. 
Jaunieši varēs apgūt, piemēram, 
lokmetinātāja, tērpu stila speciā-
lista, apdares darbu strādnieka, 
vizuālās reklāmas noformētāja, 
kuģa pavāra, zobārsta asistenta, 
ēku siltinātāja, interjera dizaina 
speciālista, datorsistēmu tehniķa 
un citas profesijas. 

Vairāk par profesijām, uz-
ņemšanas laikiem un nosacīju-
miem: www.niid.lv.

Papildu informācija par pro-
jektu pieejama: www.viaa.gov.lv 
sadaļā „VIAA īstenotie projekti”.

Tas ir ieguldījums tavā nā-
kotnē, ko finansē Eiropas Soci-
ālā fonda darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2. 
kārtas projekts „Sākotnējās pro-
fesionālās izglītības programmu 
īstenošanas garantijas jauniešiem 
ietvaros”.

Latgale
•	Viduslatgales Profesionālā 

vidusskola
•	Malnavas koledža
•	Daugavpils Profesionālā 

vidusskola
•	Daugavpils tirdzniecības 

profesionālā vidusskola
•	Daugavpils Celtnieku 

profesionālā vidusskola
•	Austrumlatgales Profesionālā 

vidusskola

Pierīga

•	Ogres tehnikums
•	Mālpils Profesionālā vidusskola
•	VsIA „bulduru Dārzkopības 

vidusskola”
•	Olaines Mehānikas un 

tehnoloģijas koledža

Rīga

•	rīgas tirdzniecības profesionālā 
vidusskola

•	rīgas Valsts tehnikums
•	VsIA „rīgas tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums”
•	rsu sarkanā Krusta medicīnas 

koledža
•	rīgas 1. medicīnas koledža
•	rīgas Pārdaugavas profesionālā 

vidusskola
•	rīgas Amatniecības vidusskola
•	rīgas stila un modes 

profesionālā vidusskola
•	rīgas 3. arodskola

Vidzeme
•	Valmieras Profesionālā 

vidusskola
•	smiltenes tehnikums
•	rankas Profesionālā vidusskola
•	Priekuļu tehnikums
•	Limbažu Profesionālā vidusskola
•	Jaungulbenes Profesionālā 

vidusskola
•	Ērgļu Profesionālā vidusskola
•	Cēsu Profesionālā vidusskola
•	barkavas Profesionālā vidusskola
•	Alsviķu arodskola

Kurzeme
•	Ventspils tehnikums
•	saldus Profesionālā vidusskola
•	Liepājas Valsts tehnikums
•	Laidzes Profesionālā vidusskola
•	Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikums
•	Kandavas Valsts 

lauksaimniecības tehnikums

Zemgale

•	Zaļenieku Komerciālā un 
amatniecības vidusskola

•	saulaines Profesionālā 
vidusskola

•	Jelgavas tehnikums
•	Jelgavas Amatu vidusskola
•	Dobeles Amatniecības un 

vispārizglītojošā vidusskola
•	Aizkraukles Profesionālā 

vidusskola
•	Vecbebru Profesionālā 

un vispārizglītojošā 
internātvidusskola

•	Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Vairāk nekā 3000 jauniešu var 
bez maksas iegūt profesiju

Latvijas Goda ģimenes 
apliecība – jaunas iespējas 
daudzbērnu ģimenēm

Ulbrokas vidusskolas un Majoru 
vidusskolas matemātikas, mūzi-
kas un informātikas skolotāja 
Zane Pilsneniece ir atzīta par 
vienu no konkursa „Jaunais sko-
lotājs” uzvarētājām 2014. gadā. 

Par otru konkursa uzvarētāju kļuva 
Bauskas Valsts ģimnāzijas latvie-
šu valodas un literatūras skolotāja 
Egita Atslēga. Savukārt konkursa 
laureātu gods piešķirts Jelgavas 
2. pamatskolas mājturības un in-
formātikas skolotājam Mārtiņam 
Dzerkalim, Rīgas Pārdaugavas vi-
dusskolas ārstnieciskās vingrošanas 
skolotājai Anastasijai Piparei un 
Teikas vidusskolas angļu valodas 
skolotājai Inesei Bugrijai.

Konkurss „Jaunais skolotājs” 
šogad norisinājās trešo reizi, un 
tā mērķis ir apzināt augsti novēr-
tētus jaunos skolotājus, kuri sko-
lā aizvadījuši pirmos divus darba 
gadus, kā arī  veicināt skolotāja 
profesijas prestiža nozīmīgumu.

Ulbrokas vidusskolas skolo-
tāju Zani Pilsnenieci ar uzvaru 
konkursā sveica 6. jūnijā Ulbrokas 

vidusskolas 12. klases izlaidumā. 
Katrs konkursa uzvarētājs sa-

ņēma Latvijas Izglītības fonda sti-
pendiju – 600 eiro –, bet pārējie 
laureāti – atzinības rakstus un 
piemiņas balvas.

Jaunos skolotājus konkursam 
varēja pieteikt skolēnu vecāki 
un skolotāji, pašvaldību izglītī-
bas pārvaldes vai departamenti, 
nevalstiskas organizācijas, kā arī 
pats jaunais skolotājs.

Konkursu organizēja Latvijas 
Izglītības fonds, „Latvijas Avīze” 
un Izglītības un zinātnes mi-
nistrija. Pretendentus balvai iz-
vērtēja konkursa komisija, kurā 
darbojās konkursa organizētāju 
pārstāvji.

Stopiņu novada pašvaldība le-
pojas ar visiem izglītības iestāžu 
pedagogiem un īpaši priecājas par 
jauno pedagogu sasniegumiem 
valstiskā līmenī. Apsveicam Zani 
Pilsnenieci ar labākā „Jaunā sko-
lotāja” titulu un vēlam tikpat 
veiksmīgi un radoši turpināt uz-
sāktās darba gaitas!

Stopiņu novada pašvaldība

Ulbrokas vidusskolas skolotāja 
Zane Pilsneniece –  

konkursa „Jaunais skolotājs” 
uzvarētāja
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Mūsu skolas audzēkņi arī vasarā 
aktīvi darbojas dažādos kultū-
ras pasākumos.

Atzīmējot skolotāja, latviešu 
mūzikas darbinieka Jāņa Cimzes 
200 gadu jubileju, Valkas Mākslas 
skola sadarbībā ar Valkas novada 
domi un Latvijas Nacionālo kul-
tūras centru organizēja Latvijas 
profesionālās ievirzes mākslas 
skolu audzēkņu vizuālo darbu 
konkursu „Jāņa Cimzes dziesmu 
rota”. Konkursā ar darbiem, kas 
tapuši gleznošanas stundās sko-
lotājas Santas Podgaiskas vadībā, 
piedalījās astoņi mākslas nodaļas 
audzēkņi – Krišjānis Salenieks, 
Nadežda Jureviča, Anete Irbe, 
Patrīcija Prauliņa, Magdalēna 
Strauta, Dāvis Bērziņš, Anna 
Luīze Čakše, Elza Šarlote Šara-
kova. Krišjāņa Salenieka darbs, 
kas veltīts J. Cimzes „Līgo dzies-
mu ciklam” šajā konkursā ieguva 
UNESCO Latvijas Nacionālās ko-
misijas simpātiju balvu. Konkursa 
noslēguma pasākums un laureātu 
apbalvošana notika Valkā 7. jūni-
jā, uz kuru devās arī Krišjānis ar 
māsu un vecākiem.

Koklētāju ansamblis „Tīne” 
(skolotāja Vita Pinne) no 18. līdz 
22. jūnijam piedalījās pasākumā 
„Latvijas kokļu dienas Jūrmala 
2014”. Kokļu dienas ir lielākais 
kokļu mūzikas pasākums, ja ne-
skaita Vispārējo latviešu Dzies-

mu un deju svētku norises. Šis 
pasākums notiek Jūrmalā jau 
desmito reizi un pulcē koklētā-
ju ansambļus no visas Latvijas. 
Tā ir iespēja iepazīt un izbaudīt 
mūsdienu kokļu muzicēšanu vis-
plašākajā daudzveidībā – no mū-
zikas skolu audzēkņu, bērnu un 
jauniešu kolektīviem līdz profesio-
nāliem kokles spēles virtuoziem, 
no etnogrāfiskās kokles pieklu-
sinātā skanējuma līdz modernās 

koncertkokles un elektrokokles 
ekspresijai. 18. jūnijā Majoru vi-
dusskolā notika koncerts „Ceļā 
uz Skolēnu dziesmu svētkiem”, 
kur katrs ansamblis varēja spēlēt 
brīvi izvēlētu programmu. Arī 
mūsu ansamblis bija sagatavojis 
priekšnesumu – pirmatskaņojumu 
latviešu tautas dziesmai „Iesēju 
liniņus” Vitas Pinnes apdarē, un 
kopā ar Jelgavas duetu „Zelta stī-
dziņas” un mūsu skolas klarnetes 

klases audzēkni Kārli Riekstiņu 
atskaņojām Birutas Derumas 
„Zirdziņpolku” un „Visi mani 
laimes koki”. 20. jūnijā Dubultu 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
apmeklējām profesionālu koklē-
tāju ansambļu „Cantata”, „Kār-
ta” un „Kārtas studija” koncertu. 
22. jūnijā Dzintaru koncertzālē 
bija svētku kulminācija – Vasaras 
saulgriežu ielīgošanas koncerts, 
kurā kopā ar kori, dejotājiem un 

solistiem atskaņojām īpaši šim 
pasākumam komponētu Kris-
tīnes Ojalas skaņdarbu „Uguns 
fantāzija”, kas veltīta saulgriežu 
tēmai. „X Latvijas kokļu dienas 
Jūrmala 2014” rīko Latvijas Na-
cionālais kultūras centrs sadarbībā 
ar Latvijas Koklētāju biedrību un 
Jūrmalas pilsētas domi.

Vita Pinne,
ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas direktore

„Daudzas lietas manā dzīvē 
ir notikušas nejauši. Nekad 
es īpaši neesmu tiekusies uz 
mērķi kļūt par vadītāju vai di-
rektori. Galvenais mērķis bija 
iegūt izglītību, centīgi, apzinīgi 
strādāt, izdarīt visus darbus līdz 
galam un būt vienkārši labam 
cilvēkam,” tā saka Saiva Tiltiņa, 
Ulbrokas vidusskolas direktore 
no 2000. līdz 2012. gadam

Saiva Tiltiņa nāk no Talsu no-
vada. Pēc vidusskolas beigšanas 
viņai vēl nebija absolūtas skaidrī-
bas, ko vēlas mācīties tālāk, tāpēc 
viņa sāka strādāt Talsu milicijas 
daļā par sekretāri mašīnrakstītā-
ju. Darba vietas logi bija pretim 
bērnudārzam, un tas laikam bija 
zīmīgi, jo pēc gada viņa iestājās 
Rīgas Pedagoģiskajā skolā un pa-
beidza to ar izcilību. Jau mācoties, 
Saiva strādāja skolas metodiskajā 
kabinetā un palika tur strādāt par 
metodiķi, kā arī vadīja praksi jau-
najiem pedagogiem. Paralēli viņa 
strādāja pirmsskolas izglītības ie-

stādē par audzinātāju un vēlāk arī 
par metodiķi. 

Pēc Pedagoģiskās skolas Saiva 
iestājās universitātē, filozofos. Ie-
stājeksāmenos iepazinās ar nākamo 
vīru, izveidojās ģimene, studiju laikā 
piedzima trīs meitiņas. „Esmu prie-
cīga un laimīga, ka man ir izaugušas 
labas, izglītotas un kārtīgas meitas, 
esmu ieguvusi arī brīnišķīgus dēlus 
– znotus, bet četri mazbērni dod 
vērtību manai dzīvei.” 

Par direktori Suntažu inter-
nātskolā Saiva sāka strādāt pēc 
tam, kad dažus gadus tur nostrā-
dāja par mācību pārzini. Darbu 
uzsāka ar lielu enerģiju un uzrā-
vienu, tā nostrādājot 10 gadus, 
bet pēdējos 6 gadus par direktori. 

To, ka Ulbrokas vidusskola 
meklē direktoru, Saiva uzzināja, 
izlasot sludinājumu kādā avīzē. 
Viņa nebija plānojusi iet prom no 
Suntažiem, jo bija arī Suntažu do-
mes deputāte, viņai bija izdevies 
krietni pacelt internātskolas līme-
ni, un skola labi kotējās apkārtnē, 
lai gan blakus bija arī vidusskola. 

Bet, braucot pa ceļu garām Ul-
brokas vidusskolai, bija to skolu 
ievērojusi un nolēma pamēģināt. 

Divpadsmit gadu laikā, strā-
dājot Ulbrokas vidusskolā, daudz 
kas ir padarīts. Ir svarīgi, ka ir 
patīkami ienākt skolā, – telpas ir 
gaišas, ir daudz zaļumu, ārā dobēs 
zied puķes, tas rada mājīgumu. 
Skolā ir brīnišķīgs darba kolektīvs 
un darbs aktīvi rit uz priekšu.

„Esmu apmierināta ar to, ka 
savā darbā pārzinu visu izglītības 
sistēmu un visus vecuma posmus. 
Rīgas Pedagoģiskā skola – vidējā 
speciālā izglītība, strādāju ar pie-
augušajiem, Suntažu internātsko-
la – speciālā izglītība bērniem ar 
vielmaiņas saslimšanām, pirms-
skolas izglītības iestāde – strādāju 
par audzinātāju un metodiķi. Šeit, 
Ulbrokas vidusskolā, ir vispārējā 
vidējā izglītība. Augstskolā vienīgi 
neesmu strādājusi, tikai mācījusies. 
Man pašai ir gandarījums par tādu 
darba pieredzi.

Ir viena lieta, ko visiem ie-
saku, – nevajag vienā vietā ilgi 

strādāt, jo jaunā vietā sāc ar jau-
nu uzrāvienu un enerģiju. Tāpat 
par vecumu – gadi ir vērtība, un 
ar tiem es lepojos. Apbrīnoju tos, 
kuri kaunas pateikt, cik viņiem 
gadu. Jo vairāk gadu, jo esi bagā-
tāks,” tā saka Saiva Tiltiņa.

Šobrīd, pēc darba gaitu pa-
beigšanas Ulbrokas vidusskolā, 
Saiva ir iesaistījusies ģimenes biz-

nesā un palīdz saviem bērniem 
realizēt viņu idejas.

Apsveicam Saivu Tiltiņu ar 
titula „Goda Pilsonis” iegūšanu, 
paldies par ieguldījumu izglītības 
attīstībā Stopiņu novadā!

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste,

Anna Imbrate-Siliņa,
izdevuma „tēvzemīte” redaktore

Saiva Tiltiņa – 
Goda Pilsone

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu aktivitātes jūnijā



8 “tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 4. jūlijs, 2014

Gana man greznu dziesmu
Tai mazā galviņā;
Nav vēl viena izdziedāta
Jau deviņas sacerētas.

Man dziesmiņu nepietrūka
Ne dieniņ, ne naksniņu, 
Kur es gāju, tur dziedāju,
Vai rītā, vakarā...

Nu jau par tradīciju kļuvušais 
pasākums „Dziesma un deja 
manam novadam”, kas pulcina 
daudzus jo daudzus dziesmu 
un deju draugus, šogad notika 
saulainajā 7. jūnija pievakarē 
Līgo parkā. 

1. jūnijā koncertā „Danco lieli, 
danco mazi” Līgo parka estrādi 
pieskandināja mūsu novada bērnu 
mazie deju ritmos liktie solīši. 7. jū-
nijā zeme rībēja un pamale trīcēja, 
jo Līgo parka estrādē bija pulcē-
jušies mūsu novada kori un deju 
kolektīvi, un viņu draugi. Koncertā 
„Dziesma un deja manam novadam 
2014” piedalījās kori:

RPKIAK „Ave Sol” sieviešu 

koris „Jumala” (mākslinieciskā 
vadītāja Kristiāna Krieva un di-
riģente Anna Ķēniņa), Salaspils 
kultūras nama „Rīgava” jauniešu 
koris „Elpa” (mākslinieciskais va-
dītājs Juris Priedeslaipa), jauktie kori 
„Salve” un „Dzīle” (mākslinieciskā 
vadītāja Baiba Ozoliņa), Suntažu 
pagasta kultūras nama jauktais koris 
„Suntaži” (mākslinieciskais vadītājs 
Andis Klučnieks), Stopiņu novada 
jauktais koris „Ulbroka” (mākslinie-
ciskais vadītājs Eduards  Fiskovičs, 
diriģente Ina Ekarte) un Stopiņu 
novada sieviešu koris „Madara” 
(mākslinieciskā vadītāja Zane Kažē-
na, diriģente Kristīne Zolotorenko). 
Koncertmeistare bija kā allaž lieliskā 
Inga Sarkane. 

Līgo parka deju grīdu pieskan-
dināja šādi deju kolektīvi: 

Ropažu novada pašvaldības 
kultūras un izglītības centra VPDK 
„Cielava” (vadītāja Terēza Jozefa), 
Salaspils kultūras nama „Rīga-
va” VPDK „Ūsa” (vadītāja Brigita 
Čikste), Saulkrastu novada senioru 
deju kolektīvs „Saulgrieži” (vadītāja 
Judīte Krūmiņa), Salaspils novada 

kultūras nama „Rīgava” senioru 
deju kolektīvs „Rīgava” (vadītā-
ja Dace Čible), Garkalnes nova-
da kultūras centra „Berģi” STDK 
„Baltābele” (vadītāja Liene Gailāne), 
Stopiņu novada VPDK „Stopiņš” 
(vadītāja Aiga Medne), Stopiņu 
novada VPDK „Luste” (vadītāja 
Sarmīte Kadiķe), Stopiņu novada 
senioru deju kolektīvs „Ulenbroks” 
(vadītāja Ineta Svilāne). 

Pagājušajā gadā „Dziesma un 
deja manam novadam” bija ceļā uz 
Dziesmu un deju svētkiem. Šogad 
„Dziesma un deja manam nova-
dam” meta skaņu tiltu uz Pasaules 
koru olimpiādi. No 9. līdz 19. jū-
lijam Latvijā, Rīgā, notiks pasaulē 
lielākais koru mūzikas festivāls, 
Pasaules koru olimpiāde. Pasaules 
koru olimpiāde, kas tiek rīkota kat-
ru otro gadu, ir lielākais starptautis-
kais koru pasākums pasaulē, kas ne 
velti tiek dēvēts par kordziedāšanas 
olimpiskajām spēlēm.

Pasaules koru olimpiādes ideja 
un mērķis ir caur dziesmu veici-
nāt izpratni un mieru starp tautām, 
vienot cilvēkus no visas pasau-

les draudzīgā sacensībā. Pasaules 
koru olimpiāde notiek katru reizi 
citā kontinentā. Un šogad – Latvijā! 

Šogad koru repertuārs 7. jūnija 
koncertā bija izraudzīts atbilstoši 
gaidāmās koru olimpiādes repertu-
āram. Starp daudzajām dziesmām 
koncertā skanēja arī Lietuvas un 
Igaunijas neoficiālās himnas. 

Pasaules koru olimpiādei ir sava 
oficiālā himna, bet katra olimpiādes 
rīkotājpilsēta izvēlas arī savu īpašo 
dziesmu. Rīgai tā būs Ē. Ešenvalda 
komponētā „My Song” ar indiešu 
dzejnieka, Nobela prēmijas laureā-
ta Rabindranata Tagores vārdiem. 
Himna stāsta par dziedāšanas spēju 
cilvēku celt spārnos un dot spēku 
izšķirīgos brīžos. Himna izskanēja 
arī 7. jūnija koncertā Līgo parkā. 

Koncerta „Dziesma un deja ma-
nam novadam” dalībnieku greznie 
tautastērpi, interesantie deju raksti, 
niansētā dziedāšana un smaidošās 
sejas radīja īpaši pacilātu un emo-
cionālu gaisotni. Pēc koncerta dau-
dzi klausītāji un tā dalībnieki teica 
atzinīgus vārdus par brīnišķīgo kon-
certu. Mīļš paldies visiem koncerta 

dalībniekiem – katram dziedātājam 
un katram dejotājam! Mīļš paldies 
visu kolektīvu brīnišķīgajiem vadītā-
jiem! Ļoti liels paldies Aigai Mednei 
par režisorisko piesitienu pasākuma 
tapšanas procesā! Paldies koncerta 
brīnišķīgajiem klausītājiem! Paldies 
Stopiņu novada domei par radošo 
un finansiālo atbalstu pasākuma no-
risei! Un visbeidzot – paldies Rajai 
par gardo zupu!

Koncerta izskaņā dejotāji mūs 
priecēja ar nedaudz maģisko deju 
„Jāņu nakti gunis dega”, tādējādi pie-
tuvinot Līgo svētku vakara burvību. 

Līgo vakarā – 23. jūnijā – visus 
līgotgribētājus un teātra draugus 
priecēja Baltinavas teātris ar Sto-
piņu novadā jau plaši pazīstama-
jiem personāžiem – Antonu un 
Anni. Ar interesi sekojām līdzi 
viņu jaunajiem, aizraujošajiem 
piedzīvojumiem. Kā jau saulgrie-
žu laikam piedien, neiztika arī bez 
burvestībām un mistikas. Bet finālā 
viss beidzās laimīgi, visi smaidīja 
un dziedāja līgodziesmas. Kā jau 
katru gadu, pasākuma apmeklētājus 
sagaidīja un cienāja Stopiņu nova-
da Jāņatēvs un Jāņamāte. Jāņatēvs 
arī aizdedza jāņuguni un lielo Jāņu 
nakts ugunskuru. Pie tā visi Jāņu 
nakts balles dalībnieki varēja sasil-
dīties līdz pat rīta gaismai.

Jānīt`s sēda ozolā
Vaska sveces rociņā;
Tās dedzina Jāņu nakti,
Lai redz ceļu jāņabērni.
Iestādīju ozoliņu
Jāņa tēva pagalmā,
Lai tas auga, lai zaļoja
Līdz citiemi Jānīšiem. 

Inta Kalniņa, 
stopiņu novada 

kultūras dzīves vadītāja

„Dziesma vieno tautas” – ar šo 
Pasaules kora olimpiādes de-
vīzi 9. jūlijā Rīgā atklās 8. Pa-
saules koru olimpiādi („World 
Choir Games”).

Rīga 2014. gadā ir ne tikai Eiropas 
kultūras galvaspilsēta, bet arī Pa-
saules koru galvaspilsēta. Pasaules 
koru olimpiāde ir lielākais koru 
sacensību notikums, kas no 2000. 
gada notiek katru otro gadu ikreiz 
citā kontinentā. Šajos mūzikas svēt-
kos piedalās gan profesionāli, gan 
amatieru kori no visas pasaules. 

Pirmā Pasaules koru olimpiāde 
notika 2000. gadā Lincā (Austrija), 
kurā piedalījās 342 kori no 60 pa-
saules valstīm. Nākamās pilsētas, 
kas uzņēma vairāk nekā 20 tūksto-
šus dziedātāju, bija Busana (Koreja), 
Brēmene (Vācija), Xiamen (Ķīna). 
Bet 2012. gadā koru olimpiāde notika 
Sinsinati pilsētā ASV. Cīņā par 2014. 
gada Pasaules koru olimpiādes nori-
ses vietu iesaistījās gan eksotiskā Bali, 
gan tālā Keiptauna, tomēr tieši Rīga 
kā krustpunkts koru tradīcijām bagā-

tajām Eiropas un Āzijas valstīm pār-
liecināja starptautisko žūriju. Beidzot 
piepildījās profesora Imanta Kokara 
(kurš bija pirmais Latvijas pārstāvis 
„World Choir Games” padomē un 
žūrijā) sen lolotais mūža sapnis (kuru 
diemžēl viņš nepiedzīvoja) šo olim-
piādi noorganizēt Latvijā. Un 2014. 
gadā 8. Pasaules koru olimpiāde 
notiks Rīgā no 9. līdz 19. jūlijam. 
Sabrauks 480 kori no 73 valstīm ar 
vairāk nekā 27 000 dziedātāju. No 
Latvijas Olimpiādē piedalīsies 102 
kori ar 10 000 dziedātājiem. Starp 
tiem būsim arī mēs – Stopiņu nova-
da jauktā kora „Ulbroka” un sieviešu 
kora „Madaras” dziedātāji.

Abi kori piedalīsies olimpiādes 
galvenajā notikumā – Pasaules koru 
olimpiādes Lielkoncertā 13. jūlijā 
Mežaparka Lielajā estrādē. Skanēs 
gan latviešu kora dziesmas Latvijas 
kordziedātāju izpildījumā, gan citu 
tautu mūzika (Dienvidāfrikas, Indo-
nēzijas, Ķīnas, Latīņamerikas u.c.), 
ko atskaņos daudzi tūkstoši ārzemju 
koru dziedātāju. Šim koncertam gata-
vojamies visa gada garumā gan pašu 

mājās, gan kopmēģinājumos Ogrē.
Jauktais koris „Ulbroka” piedalī-

sies arī grandiozajā olimpiādes no-
slēguma ceremonijā 19. jūlijā „Arē-
nā Rīga”. Noslēguma ceremonijā, 
plīvojot visu dalībvalstu karogiem, 
Pasaules koru olimpiādes oficiā-
lais simbols tiks nodots nākamajai 
olimpiādes rīkotājpilsētai un pasā-
kuma dalībniekus vienos emociju 
kulminācijas brīdis. Pasākuma kop-
koris kopā ar izciliem solistiem un 
orķestri izpildīs vokāli simfoniskās 
mūzikas meistardarbus – no Hen-
deļa „Hallelujah” līdz jaunāko hitu 
un popūriju – ABBA „Medley”, „We 
are the World”, „Fantazy”, „Conquest 
of Paradise”, „Shosholoza”, „Oceans 
Away” u.c. – aranžējumiem INTER-
KULTUR mākslinieciskā direktora 
Gabora Hollerunga vadībā. Šī pro-
gramma mūsu korim sagādāja lielas 
grūtības, jo bija jāiemācās dziedāt ne 
tikai angļu valodā, bet arī japāņu, 
grieķu, spāņu, latīņu valodā un pat 
Dienvidāfrikas dialektā, protams, 
arī ar attiecīgu temperamentu un 
izpildījuma manieri. Latviešu koriem 

Jūnijs – dziesmu un deju laiks Līgo parkā!

Dziesma vieno tautas tas ir „smagi sagremojams”, bet mū-
zika ļoti skaista, bija vērts pūlēties. 
Pie izdevības interesantākos aran-
žējumus ceram nodziedāt novada 
ļaudīm kādā rudens koncertā.

Mežaparka Lielajā estrādē 13. 
jūlijā un noslēguma ceremonijā 19. 
jūlijā skanēs Ērika Ešenvalda jaun-
darbs „MY SONG” ar Rabindranata 
Tagores dzeju, šī dziesma būs neofi-
ciālā olimpiādes himna. 8. Pasaules 
koru olimpiādes atklāšanas un no-
slēguma koncerts tiks ieskandināts 
ar jaunu ceremoniālo mūziku, ko 
speciāli tai komponējis mūsu kom-
ponists Zigmars Liepiņš. Fanfaras 
un ceremoniju mūzika ir viens no 
svarīgākajiem šā koru festivāla sim-
boliem, Zigmara Liepiņa komponētā 
mūzika skanēs gan 8. Pasaules koru 
olimpiādē Latvijas Nacionālā sim-
foniskā orķestra izpildījumā, gan 
tā tiks izmantota arī turpmākajās 
Pasaules koru olimpiādēs.

Olimpiādes laikā notiks neskai-
tāmi koru konkursi, draudzības 
koncerti, meistarklases un semināri, 
čempionu un svētku koncerti. Šī fan-
tastiskā piedzīvojuma kulminācija būs 
apbalvošanas ceremonija, kurā tiks 

sveikti visi konkursa kori un nosaukti 
Pasaules koru olimpiādes čempioni.

Otrdien, 15. jūlijā, plkst. 17.00 
Rīgas centrā notiks krāšņs olim-
piādes dalībnieku gājiens. Piedalī-
ties olimpiādes pasākumos, kā arī 
skatīties un klausīties no malas būs 
aizraujoši un interesanti, nepalaidiet 
garām iespēju ieelpot pasaules elpu.

INTERKULTUR un Pasaules 
koru olimpiādes prezidenta Gintera 
Tiča uzruna olimpiādes rīkotājiem un 
dalībniekiem: „Mēs augstu vērtējam 
šīs skaistās Baltijas reģiona pilsētas 
apbrīnojami bagātās kordziedāšanas 
tradīcijas. Rīga – pilsēta, kur ik dienu 
skan mūzika, – ir lieliska koru olim-
piādes norises vieta. Pasaules korus 
Rīgā sagaidīsit jūs, kam dziesma ir 
ne tikai nacionālās neatkarības sim-
bols, bet arī dziļi sirdī glabāts vērtību 
un spēka simbols. Dalība olimpiādē 
iedvesmo un palīdz koriem veidot 
starptautiskus kontaktus un kultūru 
mijiedarbību. Dalība olimpiādē ir 
lieliska iespēja un augsts gods!”

Lai piepildās olimpiādes devīze –  
„Dziesma vieno tautas!”.

Ina Ekarte,
jauktā kora „ulbroka” diriģente
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rēja arī Annas Logackas ierādītie 
vainadziņu pīšanas paņēmieni. 
Pēc pasākuma visus ziedu vai-
nadziņus varēja aplūkot kopīgi 
veidotā izstādē.

Projekta īstenošanā brīvprātī-
gi iesaistījās 24 cilvēki: Upesleju 

ciemata jaunieši, bērnu vecāki un 
atsevišķi pārstāvji no Cekules, Ul-
brokas, Rīgas, Jumpravmuižas un 
Grobiņas novada. Projektā līdz-
darbojās arī Melisa no Austrālijas, 
kurai jaunieši uzdāvināja skais-
tu vainagu un stāstīja par Jāņu 
tradīcijām. Lielā Jāņu ugunskura 
izveidi uzņēmās Anrijs Rancāns, 
Eduards Višņevskis, Juris Kuz-
jomkins, Mārtiņš Manfelds un 
Aigars L.

Svētku tapšanā un ikdie-
nas darbiņos palīdzēja Iveta 
un Romāns Kuzjomkini, Agris 
Muižnieks, Ance Pūliņa, Daina 
Zviedre, Ritvars Jevtejevs, Irēna 
un Aleksandrs Krastiņi, Sigita 
Ercika, Jānis Lapiņš, Inese Sīlīte, 
Linda un Kristaps Ješkevici u.c.

Kopīgiem spēkiem ciemata 
centrā veidojām Jāņu rotājumu: 
tā vidū bija novietots uguns 
trauks, kurā par prieku ciemata 
iedzīvotājiem un viesiem no pulk-
sten 16.00 līdz pieciem rītā dega 
uguns. Trauku darināja Sergejs 
Petrovs un pēc svētkiem to uz-
dāvināja Upesleju dienas centram.

Paldies jums visiem, visiem! 
Lai jums laba veselība, sirds-

degsme un mīlestība, citus Jāņus 
sagaidot!

Stopiņu novada dome izsaka 
pateicību projekta idejas auto-
riem un realizētājiem. Novēlam 
arī turpmāk būt tikpat aktīviem 
un radošiem!

Ināra Deičmane,
Ilze Pūliņa

Jūnijā Upeslejās noritēja pro-
jekts „Jāņi latviešu tautas tra-
dīcijās”, kurā darbojās 17 bērni 
vecumā no diviem līdz 11 ga-
diem. Projekta ietvaros bērni 
izstaigāja augu un čūsku takas, 
nostiprināja zināšanas dabas 
aizsardzības un augu vākšanas 
jautājumos. Bērni iepazinās ar 
saulgriežu un Jāņu tradīcijām, 
mācījās līgodziesmas un rota-
ļas, vēroja dabu „caur atslēgas 
caurumu” un tālskati un redzēto 
iemūžināja zīmējumos, izmē-
ģināja spēkus tautasdziesmu 
sacerēšanā un apciemoja cie-
matniekus, kuriem pašu spē-
kiem līdz pļavai grūtāk aiziet.

22. jūnijā tika iekurts kopīgais 
ugunskurs, ap kuru pulcējās bēr-
ni, viņu vecāki, ciemata jaunieši. 
Patīkami bija vērot brīžus, kad 
mātes ar meitām nāca no pļavas 
ar košiem ziedu vainadziņiem 
galvā. Mazajām meitenēm node-

14. jūnijā Ulbrokas Meža kapos 
notika atceres brīdis politiskajās 
represijās cietušajiem.

1941. gada 14. jūnijā no savām 
mājām tika aizvesti daudzi jo 

daudzi Latvijas iedzīvotāji, tālu-
mā, svešumā, nešķirojot – bērns, 
pieaugušais vai sirmgalvis.

Paldies mūsu novada iedzī-
votājiem – represētajiem un viņu 
ģimenēm –, paldies Stopiņu no-

vada Politiski represēto biedrī-
bai un biedrības vadītājai Mārai 
Zebauerei, kas katru gadu aicina 
novada iedzīvotājus pulcēties pie 
pieminekļa Okupācijas upuriem 
Ulbrokas Meža kapos, lai piemi-

nētu traģiskos notikumus un ar 
klusuma brīdi godināt upurus.

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/36370.html?t=foto. 

Stopiņu novada 
pašvaldība

12. jūnijā Cekules ciematā un 13. 
jūnijā Sauriešu ciematā norisinājās 
„Burbuļu pēcpusdiena”. Pasākumā 
tika organizētas ātruma un atjau-
tības stafetes. Pēc fiziskām aktivi-
tātēm notika lielā burbuļu pūšana, 
kurā ar aizrautību piedalījās visi 
bērni un jaunieši. Pasākuma no-
slēgumā notika svinīga kliņģera 
ēšana, kvasa dzeršana un saldumu 
baudīšana. Pasākumu vadītāji bija 
brīvprātīgā jauniete no Moldovas 
Diana Rotaru un jaunatnes lietu 
speciālists Aivis Šibajevs.

Angļu klubiņš

Jūnijā notika „Angļu klubiņš”, kurā 
jauniešiem tika nodemonstrēta jau-
na angļu valodas apgūšanas me-
tode un jaunieši dalījās ar savām 
zināšanām un vēlmēm par Stopiņu 
novada aktivitātēm jauniešiem un 
izteica savas domas par Jauniešu 
dienu, kas ir paredzēta augustā.

Piedāvā iespējas 
brīvprātīgo 
darbam

26. jūnijā dienas centrā „Saurieši” 
viesojās BRF (Baltijas Reģionālais 
fonds) izveidotās jauniešu studijas 
„BaMbuss” 8 pārstāvji un EBD 
(Eiropas brīvprātīgais darbs) brīv-
prātīgie Stass no Baltkrievijas un 
Marija no Francijas. Šajā tikšanās 
reizē jaunieši tika informēti par 
iespējām darboties kā brīvprātī-
gajiem dažādās valstīs un dažādās 
jomās, kā arī dalījās savā pieredzē, 
kas ir pozitīvākais un svarīgākais, 
kļūstot par EBD veicēju, un kas 
ir jāzina, pirms iesaistīties EBD. 
Kopīgi tika apgleznoti divi karogi 
ar Stopiņu novada un „BaMbusa” 
logo, kurus izvietos abos centros. 
Paldies Sauriešu jauniešiem, kuri 
viesmīlīgi uzņēma ciemiņus un 
ar lielu interesi piedalījās visās 
aktivitātēs, uzdodot daudz un 
dažādus jautājumus par EBD.

Aivis Šibajevs,
jaunatnes lietu speciālists

Piemiņas brīdis represijās cietušajiem

Māra Zebauere – Stopiņu nova-
da Politiski represēto biedrības 
vadītāja.

Ziedu nolikšana pie pieminekļa 
Okupācijas upuriem Ulbrokas 
Meža kapos.

Mazie un lielie Upeslejās svin Saulītes svētkus

Jauniešu aktivitātes•
Burbuļu 
pēcpusdiena
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Cekules dienas centrs strādā jau 
astoto gadu trīs dienas nedēļā. 
Bērni un pusaudži to apmeklē 
regulāri, lai gan ciemā ir iespē-
jas nodarboties arī ar citām 
aktivitātēm rotaļu laukumā, 
kā arī darboties ar jaunajiem 
trenažieriem. 

Bieži viņus var redzēt braucam ar 
riteņiem, skrituļslidām vai skri-
tuļdēļiem. Ja vien ārā ir labs laiks, 
tad šādas sportiskas aktivitātes 
es atbalstu vairāk nekā sēdēšanu 
dienas centrā pie datora. 

Ja laika apstākļi nav labvēlīgi spē-
lēm pagalmā, tad bērni nāk uz die-
nas centru, kur viņi var datorā spēlēt 
kādu spēli, uzspēlēt lielo vai mazo 
biljardu, hokeju vai novusu. Kopš 
dienas centrā nonāca spēle „Mo-
nopols”, jau trešo nedēļu tā ir topā. 
Kopā spēlē gan bērni, gan jaunieši – 
sākot no 12 gadu vecuma līdz pat 19 
gadiem. Un visiem iet jautri. 

Reizi mēnesī dienas centrā 
tiek organizēta kāda darbnīca, 

kuras laikā tiek gatavotas dāva-
nas vai pārsteigumi uz svētkiem, 
kas notiek šajā mēnesī.

Tā kā janvāris ir visai tumšs 
mēnesis, tad tajā mēs tinām sve-
ces no vaska plāksnītēm. Febru-
āris ir Valentīndienas mēnesis, 
tāpēc pirms tās mēs gatavojām 
Valentīndienas apsveikumu kar-
tītes, kuras bērni pēc tam varēja 
uzdāvināt sev tuviem un mīļiem 
cilvēkiem. Marts mums visiem 
saistās ar 8. martu, un, atbalsot 
šos svētkus, mēs gatavojām pār-
steigumus savām mammām un 
māsām. Šoreiz tās bija pašdarinā-
tas smaržīgas ziepes. 

Aprīlī svin Lieldienas un visi 
krāso un dekorē olas. Mēs šoreiz 
ne tikai krāsojām olas, bet, kā jau 
arī iepriekšējos gadus, gatavojām 
interesantus olu groziņus. Tā kā 
dienas centrā tikko bija beigu-
šies kursi dekupāžā, tad šoreiz 
plastmasas bļodiņas mēs dekorē-
jām tieši šajā tehnikā. Iznāca ļoti 
jaukas! Ielikām tur krāsotas olas 

un vēl vienu paštaisītu cālīti, tad 
Lieldienu dekors bija gatavs.

Maijā ir Mātes diena, un bēr-
niem gribas pasniegt dāvanas savām 
mammām, tāpēc šoreiz izdomā-
jām pagatavot „konfekšpušķus” –  
tie ir dekoratīvi pušķi no konfek-
tēm ziedu vietā. Mums ļoti pavei-
cās, ka saņēmām nelielu ziedoju-
mu – veselu puskasti ar dažādām 
konfektēm, no tām tad arī taisījām 
pušķus. Tika izgatavoti 9 šādi puš-
ķi. Liels paldies ziedotājiem!

Šī pusgada laikā divas reizes pie 
mums ir viesojušies Diana Rotaru,  
brīvprātīgā no Moldovas, kura šo-
brīd strādā Sauriešu dienas centrā, 
un jaunatnes lietu speciālists Aivis 
Šibajevs. Viņu pirmais pasākums 
bija veltīts interesentu iepazīstinā-
šanai ar Moldovu un tās tradīcijām. 
Bērni skatījās video par valsti, gata-
voja tās ģerboni un no krāsainām 
salvetēm veidoja Moldovas karogu 
uz viņu valsts kontūrām. Pēc tam 
bija popkultūru dejas un saldumu 
ēšana. Otrreiz viņi atbrauca un or-

ganizēja sportiskas aktivitātes die-
nas centra pagalmā, kā arī līdzi bija 
atveduši daudz un dažādus ziepju 
burbuļu pūšamos, ar kuriem bērni 
spēlējās vairāk nekā stundu. No-
slēgumā visi – gan dalībnieki, gan 
skatītāji – tika pacienāti ar kliņģeri 
un kvasu.

Tā ir izveidojies, ka mūsu die-
nas centra galvenie apmeklētāji ir 
bērni, taču tiek organizēti kursi, 
kuru galvenā mērķauditorija ir 
pieaugušie. Pēdējie un garākie kur-
si, kas norisinājās Cekules dienas 
centrā, un tos vēlējās paši Cekules 
iedzīvotāji, bija latviešu valodas ap-
mācība. Tā norisinājās no februāra 
sākuma līdz aprīļa beigām. 

Tagad sākusies vasara un at-
vaļinājumu laiks, arī dienas cen-
triem. Tāpēc visiem novēlu jauku 
vasaru un labu atpūtu! Augustā 
sāksim strādāt no jauna, un ir 
doma organizēt stikla apglezno-
šanas kursus vienu reizi nedēļā. 

 Inese Lopuhina,
dienas centra „Cekule” vadītāja

2014. gada 9. jūnijā Līču dienas 
centrā viesojās dzīvnieku pat-
versmes „Ulubele” un dzivnie-
kupolicija.lv komanda ar diviem 
jaukiem suņiem. Šajā dienā vi-
siem pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja samīļot bez mājām 
palikušos suņubērnus.

Tikšanās laikā dzīvnieku patver-
smes komanda iepazīstināja ar pat-
versmes darbību – kā darbojas pat-
versmes un kāpēc; kādi dzīvnieki 
patversmē ir sastopami un kādi ne; 
kurā situācijā ir jāzvana dzīvnieku 
patversmei un dzīvnieks jāglābj, bet 
kurās situācijās dzīvniekam ir jāļauj 
iet savu ceļu, piemēram, kāpēc ne-
vajag nest uz mājām pa ceļam sa-
staptu ezi. Noskaidrojām arī, ka visi 
patversmē nonākušie dzīvnieki tiek 
sakopti – nomazgāti, izķemmēti un, 
ja nepieciešams, arī ārstēti, visi tiek 
sapotēti un sačipēti, kas nozīmē, ka 
dzīvniekam tiek ievadīts atpazīšanas 
čips, pēc kura vēlāk var atrast dzīv-
nieka saimnieku, pie nosacījuma, ja 
saimnieks dzīvnieku ir reģistrējis 
attiecīgajā reģistrā.

Pasākumā ar savu pieredzi da-
lījās arī Haralds Burkovskis, kura 
saimniecībā dzīvo suns, kaķis, glie-
meži un sliekas, bet nācies sadzīvot 
arī ar zelta zivtiņām un papagaiļiem. 
Haralds ir par atbildīgu attieksmi 
pret visu, ko cilvēks ir uzņēmies 
darīt. Ja cilvēks paņem suni –  
tad viņam par to ir jārūpējas, un 
nevar būt situācijas, kad mājas suns 
viens pats klaiņo pa apkārtni.

Bērniem bija iespēja arī izmē-
ģināt, kā sagatavot sludinājumu par 
atrasto dzīvnieku. Bērni mācījās 
fotografēt suņus, bet tas nenācās 
viegli, jo – kā panākt, lai suns kādu 
brīdi mierīgi sēž vai stāv un skatās 
objektīvā? Paņēmieni ir dažādi – 
dzīvnieku patversmes komanda 
palīdzēja sasniegt veiksmīgu rezul-
tātu, lai pēc tam varētu uzrakstīt 
sludinājumu un ievietot to tīmeklī 
vai izdrukāt uz lapas un izlīmēt pie 
sludinājumu dēļiem. Izrādās – dau-
dzi dzīvnieki tiek atrasti, tikai patei-
coties drukātajiem sludinājumiem.

Kā mums gāja, var apskatīt: 
http://www.stopini.lv/public/36354.
html?t=foto.

Paldies dzīvnieku patversmes 
komandai par interesanto un lietde-
rīgo pēcpusdienu – mēs uzzinājām 
tik daudz! Paldies arī par gardajiem 
cepumiem! Paldies visiem pasākuma 
dalībniekiem un īpašajam viesim 
Haraldam, katra pieredze ir vērtīga, 
un arī šeit bija daudz, ko mācīties!

I. Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

20. jūnijs – 
Pasaules bēgļu diena
Šajā dienā Sauriešu dienas centrā 
sniedzām informāciju par bēg-
ļiem un patvēruma meklētājiem 
Latvijā un citās ES valstīs, par pa-
tvēruma meklētāju izmitināšanas 
centra „Mucenieki” izveidošanu un 
uzturēšanu. Noskatījāmies video-
filmas „Četri veiksmes stāsti” un 
„Reiz piedzima cilvēks”. Pārrunājām 
arī par imigrantiem Latvijā – kā 
palīdzēt, lai viņi vieglāk integrētos 
mūsu sabiedrībā, par to, ka arī 
daudzi cilvēki no Latvijas pašreiz 
brauc strādāt un dzīvot uz citām 
ES valstīm.

Patvēruma meklētāju izmitinā-
šanas centrs „Mucenieki” atrodas 
Ropažu novadā, Muceniekos, 17 
kilometru no Rīgas. 1998. gada 
decembrī tika izmitināti pirmie 
patvēruma meklētāji. Centrā var 
izmitināt aptuveni 200 iemītnieku. 
Izmitināšanas centra galvenais uz-
devums ir nodrošināt patvēruma 
meklētājus ar mājokli laikā, kamēr 
viņu lietas tiek izskatītas un pie-
ņemts lēmums. 

Patvēruma meklētājs ir cilvēks, 
kas savā dzimtenē tiek vajāts poli-
tisku, reliģisku vai etnisku iemeslu 
dēļ un meklē patvērumu citā zemē.

Bēgļi ir personas, kurām ir pa-
matotas bailes no vajāšanas viņu 
rases, reliģijas, tautības, piederības 
pie konkrētas sociālās grupas vai 
politisko uzskatu paušanas dēļ. Tā-
dēļ viņi bijuši spiesti pamest dzim-
teni (http://lv.wikipedia).

Centrā mitinās bēgļi un patvē-
ruma meklētāji no šādām valstīm: 
Afganistānas, Angolas, Armēnijas, 
Baltkrievijas, Irākas, Kenijas, Ka-
zahstānas, Kongo (Zairas), Krievi-
jas, Marokas, Nigērijas, Pakistānas, 
Slovākijas, Tadžikistānas, Ukrainas. 

Vislielākais skaits patvēruma meklē-
tāju Latvijā ir bijis 2011. gadā – 335 
personas, bet 2013. gadā tikai 185 
personas (www.pmlp.gov.lv).

Pašreiz Latvijā patvēruma mek-
lētāju skaits nav liels salīdzināju-
mā ar citām valstīm. 2013. gadā 
patvēruma meklētāju pieteikumi 
iesniegti 38 Eiropas valstīs, kopumā 
tie bija 484 600 pieteikumi – sa-
līdzinājumā ar 2012. gadu pietei-
kumu skaits pieaudzis par trešdaļu. 
Visvairāk patvēruma pieteikumus 
saņēma Vācija – 109 600. Daudz 
pieteikumu saņēma arī Francija 
(60 100) un Zviedrija (54 300). 
Sīrijas krīzes ietekmē Turcija paš-
laik ir tā Eiropas valsts, kura uz-
ņēmusi visvairāk bēgļu (18. martā 
reģistrētā Sīrijas bēgļu populācija ir  
640 889 cilvēki); šī valsts 2013. 
gadā saņēmusi 44 800 patvēruma 
pieteikumus lielākoties no Irākas 
un Afganistānas iedzīvotājiem. Itā-
lija saņēma 27 800 pieteikumu un 
Grieķija – 8200 (http://www.diena.
lv/pasaule). 

Itāļu valodas nodarbības
Brīvprātīgā jauniete Diāna dienas 
centrā „Saurieši” 7 mēnešus vadīja 
bezmaksas itāļu valodas kursus. 
Dalībnieki ar lielu interesi nāca uz 
nodarbībām un domā arī turpmāk 
pilnveidot savas zināšanas. Itāļu 
valodas nodarbības atsāksies au-

gustā, aicinām visus interesentus 
tās apmeklēt.

5. jūnijā dienas centrā visi itāļu 
valodas kursu dalībnieki sanāca uz 
kopīgu pasākumu, kas bija veltīts 
Itālijas Republikas dienai. Noskatī-
jāmies dokumentālo filmu par Itā-
liju, mākslas filmu, iepazināmies ar 
itāļu tradīcijām, dziesmām, dejām 
un nobaudījām dažāda veida itāļu 
picas. Kopīgi pavadītais vakars bija 
interesants un izglītojošs. Valodas 
nodarbības atsāksies augustā.

Latviešu valodas 
nodarbības
Projekts „Daudzpusīgi risināju-
mi sabiedrības izglītošanai un 
integrācijai„ noslēdzās šī gada 
30. jūnijā. Šo projektu līdzfinan-
sēja – 75% Eiropas Trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas fonds 
un 25% valsts no valsts budžeta 
līdzekļiem. Projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība.

 Stopiņu novada Ulbrokas un 
Sauriešu ciema 18 iedzīvotāji šī 
projekta ietvaros Sauriešu die-
nas centrā apguva latviešu valo-
das prasmes, saņēma apliecības 
par latviešu valodas programmas 
apguvi 120 stundu apmērā, jū-
nijā lika eksāmenus kategorijas 
iegūšanai, un vasaras mēnešos 7 
dalībnieki vēlas nokārtot eksāme-
nu, lai iegūtu Latvijas pilsonību.

Lai veicinātu trešo valstu 
valstspiederīgo līdzdalību sabied-
rības procesos un nodrošinātu piln-
vērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptāci-
jas un integrācijas pakalpojumiem 
Latvijā, nevalstiskās organizācijas 
„Patvērums „Drošā māja”” un „Sa-
biedriskais politikas centrs „PRO-
VIDUS”” jau kopš šā gada janvāra 
projekta „Daudzpusīgi risinājumi 
sabiedrības izglītošanai un integrā-
cijai 2” ietvaros organizēja dažādus 
integrācijas pasākumus Rīgā, Ozol-
niekos, Olainē, Salaspilī, Stopiņos 
un Liepājā.

Stopiņieši bija aktīvi dalīb-
nieki integrācijas pasākumos. 
Noslēdzošajā informatīvajā dienā 
„Riču raču” dalībnieki iespaidus 
guva gan apmeklējot lielāko un 
modernāko zaļās enerģijas ražo-
tāju Latvijā – Getliņu ekoloģisko 
poligonu –, gan turpinot ekskur-
siju Stopiņu novada Upesleju in-
ternātpamatskolas – rehabilitācijas 
centra parkā, kur ikvienam bija 
iespēja piedalīties „Sprīdīša skolas” 
sarīkojumā „Teici, teici, valodiņa”.

Tā ietvaros gan lielie, gan 
mazie projekta dalībnieki latvie-
šu valodas zināšanas papildināja 
dažādās radošajās darbnīcās – va-
lodas izzinošajās nodarbībās, labo 
vārdu vārdnīcas veidošanas darb-
nīcā, putnu valodas nodarbībās, 
putnu gatavošanas darbnīcā, zeķu 
putnu spēļu darbnīcā, mūzikas un 
dejas valodas darbnīcā. Folkloras 
ansambļa „Reiz bija” no Liepājas 
koncertā klausītāji tika aicināti mī-
lēt un godāt katrs savu pilsētu. Pa-
sākuma noslēgumā īpaši pozitīvas 
emocijas klātesošie saņēma, kopā 
ar organizatoriem un brīvprātīga-
jiem apgūstot latviešu deju soļus!

Aija Šibajeva, 
sauriešu dienas centra vadītāja

Cilvēka labākais 
draugs viesojas 
Līču dienas centrā

Ko šogad esam darījuši Cekules dienas centrā

Aktivitātes Sauriešu dienas centrā

Sauriešu bibliotēkā
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Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi  
novērtējuma procedūras nepiemērošanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2014. gada 26. jūnijā ir pieņēmis lēmu-
mu Nr.37 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ne-
piemērošanu stopiņu novada sauriešu ciema daļas lokālplānojumam.

Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” 23.3pantā noteikto, izvērtēja stopiņu novada domes 
2014. gada3. jūnija vēstuli Nr.01-16/E1518 un tai pievienoto dokumen-
tāciju par Lokālplānojuma izstrādi. Ņemot vērā iesniegto informāci-
ju un likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktos 
stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas 
iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, kā arī ņe-
mot vērā MK noteikumu Nr.157 5. punktā veikto konsultāciju rezultā-
tus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka Lokālplānojums attiecas 
uz nelielas teritorijas izmantošanu vietējās pašvaldības līmenī un tā 
īstenošana nav saistīta ar papildus būtiskām vides ietekmēm, tādējādi 
Lokālplānojums attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
4. panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem 
stratēģisko novērtējumu neveic.

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 – attie-
cībām, draudzībai un labam ga-
rastāvoklim!

Uz tikšanos jaunos lasījumos!

Dzeja un daba aicina

Tematiskā izstāde „Dzeja un 
daba aicina” ir dzejnieka un 
dabas pētnieka Jāņa Baltvilka 
(1944–1999) un jūlija jubilāra 
nebēdnīgā dzejas rotaļa ar zie-
diem pļavā, putniem debess jumā 
un notiekošo mežmalā. Dabā 
ieraudzīto lietu un parādību 
stāstījums liek kļūt vērīgākiem, 
sirsnīgākiem un atbildīgākiem. 
Valodas krāsu spēle un notikumu 
asprātīgā darbība atklāj dažādus 
interesantus noslēpumus, ja vien 
esam nolēmuši lasīt kādu no au-
tora darbiem. 

Izstāde – tikšanās ar 
Eduardu Pāvulu
Tematiskā izstāde „Piederība” ir 
tikšanās ar latviešu teātra un kino 
aktiera Eduarda Pāvula (1929–
2006) skatuvisko meistarību, fi-
lozofisko domu dziļumu un pie-
derību savai tautai un dzimtenei. 
Pieminot skatuves mākslinieka 
85. dzimšanas dienu – gan toreiz, 
gan tagad – visam pāri ir cilvēcība, 

vienkāršība un nesavtīga kalpoša-
na virsvērtībām.

Augšdaugavas musturdeķis
Ar rakstiem un zīmēm Naujenes 
Novadpētniecības muzejs ikvie-
nu aicina veidot Lielo Augšdau-
gavas musturdeķi.

Musturdeķa veidošanas mērķis 
ir vairāku gadu desmitu garumā iz-
veidot lielāko musturdeķi Latvijā, 
vietā, kur upes sašaurinājums ir vien 
500–600 m, varētu pārklāt Daugavu 
no viena krasta līdz otram, iesaistot 
šā deķa veidošanā pēc iespējas vairāk 
cilvēku un iekļūstot arī Ginesa rekor-
du grāmatā.

Mums ir sava pieredze nova-
da jostas aušanā.

Šoreiz nepieciešamais rok-
darbs ir adījums, tamborējums vai 
mezglojums. Aicinām ikvienu in-
teresentu piedalīties lielā mustur-
deķa fragmenta veidošanā!

 Lai iesaistītos akcijā, nepie-
ciešams jebkurā tehnikā un krāsā 
noadīt, noaust vai notamborēt 10 
x 10 cm vai 20 x 20 cm lielu rok-
darba fragmentu(s) (kvadrātu). 
Klāt pievienot zīmīti ar savu vār-
du, uzvārdu.

Sagatavotos kvadrātus līdz 20. 
augustam lūgums nodot Ulbro-
kas bibliotēkā un dienas centrā 
„Upeslejas”, lai plānotās 24. au-
gusta ekskursijas „Latgales šarms 
kopā ar Janīnu Kursīti” ietvaros 
tos nogādātu Naujenes Novad-
pētniecības un etnogrāfijas mu-
zejā. Kontaktinformācija – Daiga 
Brigmane, tālr. 26590932, Anna 
Logacka, tālr. 67956939.

Tautas atmiņu lāde
Daugavpils novada Naujene 
vienlaikus sāk jaunu akciju – 
„Tautas atmiņu lāde”. Ikvienam, 
gatavojoties Latvijas valsts 100 
gadu jubilejai, ir iespēja piepildīt 
Tautas atmiņu lādi ar atmiņām 
par konkrētām Latvijas vietām 
un ar šīm vietām saistītiem noti-
kumiem.

Akcijas mērķis ir līdz 2018. 
gada novembrim savākt vienko-
pus pēc iespējas vairāk atmiņu, 
kurās parādās Latvijas vietvārdi, 
un ar šo atmiņu palīdzību Lat-
vijas kartē iezīmēt katru mūsu 
tēvzemes nostūri. Latvijas ie-
dzīvotājiem ir iespēja izpausties 
rakstiski – veidojot sava veida 
atmiņu krātuvi par pagātni vai 
tagadni, kas dara dzīvu mūsu 
tautas vēsturi.

Tautas atmiņu lāde pildīsies 
līdz Latvijas simtgadei – 2018. 
gadam, informācija tiks digita-
lizēta un būs pieejama ikvienam 
vēstures pētniekam un jebkuram 
interesentam.

Minētās ekskursijas „Latgales 
šarms kopā ar Janīnu Kursīti” lai-
kā Tautas atmiņu lādē tiks nodoti 
sešpadsmit Stopiņu novada seno 
māju dokumentētie stāsti. 

Kontaktinformācija – Daiga 
Brigmane, tālr. 26590932, Inese 
Skrastiņa, tālr.  67910546.

Jūlijā Sauriešu bibliotēkā 
skatāmas trīs literatūras 

izstādes:

„Atver burvju durtiņas!”
Dzejniekam 

Jānim Baltvilkam – 70

„Atkal atceros, kas esmu...”
Jaunākās paaudzes 
dzejniekam Kārlim 

Vērdiņam – 35

„Dziesmu svētki laiku 
lokos”

Sestdien, 26. jūlijā, plkst. 19.00

Līgo parka estrādē viesojas
ĀDOLFA ALUNĀNA JELGAVAS TEĀTRIS 

AR VIGITAS PUMPURES KOMĒDIJU 

„KAIMIŅU BŪŠANA”
Publiku izklaidēs un smīdinās teātra pieredzes bagāti aktieri – Vil-

nis Auza, Skaidrīte Rāta-Adamoviča, Andrejs Pelūde, Maija Matisa, 
Andrejs Vītoliņš, Sintija Krēģe-Haiko, Zaiga Melkerte, Elita Majevska, 
Baiba Zaķevica, Linda Baumane un Elīna Skutele, skatuves ietērps uz-
ticēts scenogrāfam Ivaram Pirvicam, bet dejas un kustības horeogrāfes 
Baibas Sokolovas pārziņā.

Pēc izrādes - Zaļumballe 
 kopā ar grupu „FABRIKAS SKURSTENIS”

Ieeja uz pasākumu: 2,50 eiro, pensionāriem un represētajiem: 1,50 
eiro, bērniem līdz 7 gadu vecumam: ieeja brīva
Bērniem un jauniešiem no 8 līdz 18 gadiem: ieeja 1,- eiro
Ieeja tikai uz balli (visiem): 3,- eiro

Sestdien, 9. augustā
Līgo parka estrādē

• Plkst.11.00
Ditas Balčus teātris ar 
izrādi bērniem „Buratīno”

• Pēc izrādes – ap plkst. 12.00
Koncertšovs „Ķertais profesors”

• Plkst.19.00
Baltinavas amatieru teātris 
ar izrādi „Antons izklaidējas”

Sīkāka informācija par pasākumiem un ieejas cenām – 
pasākumu afišās, Stopiņu novada mājaslapā un augusta 
„Tēvzemītes” numurā.

Ulbrokas bibliotēkā•
Jūlija aktualitātes

BIBLIOTĒKAS VASARAS DARBA LAIKS JŪLIJĀ
PIRMDIEN: 11.00 – 19.00
OTRDIEN: 10.00 – 17.00

CETURTDIEN: 11.00 – 19.00
PIEKTDIEN: 10.00 – 17.00

Sauriešu bibliotēkā•

9. jūlijā plkst.18.00 Līgo parka estrādē

Akordeona mūzikas koncerts
Piedalās:
Orijakas (Aurilacc) mūzikas skolas akordeonistu ansamblis, Francija
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas akordeonistu ansamblis, Latvija
Ulbrokas Kultūras nama akordeonistu ansamblis „Akcents”, Latvija
Ieeja bez maksas!

19.jūlijā plkst.11.00 Līgo parka estrādē

Izrāde bērniem „Madagaskara. Sākums.”
Jūs gaida smieklīga un nepārspējama komēdija bērniem par dzīvi 

zooloģiskajā dārzā. 
Tajā būs gan lauva Alekss, burvīgā nīlzirdziene Glorija, zebra Mārtijs un 
žirafe Melmans. Protams, arī pērtiķi, pingvīni un ļoti neparasts zooloģiskā 
dārza apsargs. Tas viss garantē traku notikumu virkni, kuras beigās dzimst 
neprātīgā ideja par došanos uz Madagaskaru.

Lomās: Krišjānis Salmiņš, Mārtiņš Lūsis, Imants Strads, Agnese Kalniņa 
vai Ilze Lieckalniņa, Atis Bētiņš, Kārlis Neimanis un Ivo Martinsons.

Režisors: Imants Strads.
Izrādes garums: 1 st. 10 min (bez starpbrīža). 
Mērķauditorija: bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem.
Ieejas maksa: bērniem – EUR 1; pieaugušajiem – EUR 1,50; 

pensionāriem un represētajiem – EUR 1.
Trūcīgu, maznodrošinātu ģimeņu bērniem, daudzbērnu ģimeņu 

bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošiem bērniem, bērniem invalīdiem 
ieeja bez maksas!
 

19.jūlijā plkst.19.00 Līgo parka estrādē

Muzikāls šovs „Spēlmaņu Akts”
Šova pamatā tādu lielisku mūziķu kā Imants Točs, Gunārs Geduševs, 
Emīls Zilberts, Mārtiņš Roziņš, Elīna Krastiņa u.c. izpildītā džeza mūzikas 
pavadījumā tiek izspēlēti deviņi skeči, kuros atainotas dažādas komiskas 
ikdienas situācijas.
Lomās Valmieras Drāmas teātra aktieri: Krišjānis Salmiņš, Imants Strads, 
Mārtiņš Lūsis, Oskars Morozovs, Ilze Lieckalniņa, Māra Mennika, Ivo Mar-
tinsons, Ģirts Rāviņš, Māris Bezmers.
Režisors: Imants Strads
Izrādes garums: 2 h 20 min
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SPORTA PASĀKUMI 

5. jūlijā plkst. 10.30 notiek Sto-
piņu novada „Velo foto orientē-
šanās 2014” un Stopiņu novada 
2014. gada uzņēmumu un ies-
tāžu darbinieku un iedzīvotāju 
vasaras sporta spēles „Stopiņu 
novada Piedzīvojuma diena ar 
auto”. 

Pulcēšanās un starts no Ul-
brokas Sporta kompleksa stadiona 
stāvvietas.

Velo foto orientēšanās sacen-
sībās komandā ir jābūt 3 dalīb-
niekiem, kuriem ir velosipēdista 
vai autovadītāja tiesības. Viens no 
tiem ir komandas kapteinis, kurš 
uzņemas atbildību par komandu.

Sporta spēļu „Piedzīvojumu 
diena ar auto” komandā ir jābūt 
4 dalībniekiem, komandā var pie-
dalīties divi jaunieši, kas sasnie-
guši 14 gadu vecumu, bet vismaz 
diviem komandas dalībniekiem 
jābūt pilngadīgiem. Viens no tiem 
ir komandas kapteinis, kurš uzņe-
mas atbildību par komandu.

Sacensību nolikumi: http://
www.stopini.lv/public/31153.html. 

Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV 2130
Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktore: Anna Imbrate-Siliņa, tālr. 67910518
e-pasta adrese: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada Domē sekretārei,
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Makets: Kristīne Šterna. Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”
Tirāža: 2200 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2014. gada 3. jūlijā.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

 SVEICAM  JAUNDZIMUŠOS !
Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,

Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,

Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,

Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,

Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.
/I. Ziedonis/

Emmu Dobeli, Annu Avotiņu, Santu Kuliginu,  
Indru Puzo, Hannu Dmitrijevu, Ievu Grosvaldi.

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Gadi kā Gaujā ūdeņi aiztek,

Iemetot matos ievziedu vizmu,
Bezgala skaists un trauksmains arvien,

Ir tas patiesais cilvēka mūžs.
/O. Vācietis/

Artūru Lullu, Pēteri Evarsonu, Maiju Karitāni, Valentīnu Puzuli, 
Vladimiru Jansonu, Janīnu Lukšu, Nikolu Dimitrovu, 

Annu Babuļinu, Tamāru Dušinsku, 
Vitāliju Elstu, Uldi Mūrnieku, Jāni Tropu, Toniju Kundziņu, 

Valiju Ozoliņbeiku, Agripinu Panačevsku.
Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Paliek mums siltas atmiņu dzirkstis,

Dienām un gadiem pāri kas tiek,
Šodien ziedus – tev pēdējos ziedus,

Draugi, radi un kaimiņi liek.
/N. Dzirkale/

Tamāra Berezina, Andrejs Fedosovs, Vasilijs Lapo, 
Aleksandrs Naidenkovs, Valdis Pelcmanis, Boriss Pivovarovs, 

Harijs Mednis, Indra Lipāne, Aina Beldava, 
Pēteris Laganovskis, Nikolajs Mihajevičs, Ivans Tagiļs.

Skumjās esam kopā ar tuviniekiem.

20. jūlijā plkst. 15.00
ULBROKAS MEŽA KAPOS 

KAPUSVĒTKI
KATOĻU DRAUDZEI

Stopiņu novada politiski represēto biedrība organizē 
braucienu uz 

VISLATVIJAS POLITISKI 
REPRESĒTO SALIDOJUMU, 

kas notiks Ikšķilē
16. augustā plkst. 13.00.

Autobuss: 10.30 Dome; 10.35 Līči;10.40 Upeslejas; 
10.45 Saurieši. 

Pēc pasākuma autobuss mājupceļam ~ 18.00.
Pieteikšanās pa tālr. 28890339, Māra.

Sestdien, 26. jūlijā, 
plkst. 12.00

Līgo parkā
Pasākums ar gardu 

piesitienu

ANNAS DIENA – 
SAIMNIEČU 

DIENA!
Pasākuma ietvaros – 
• ēdienu degustācija 
(žūrijas kompetence) 

•mūzika 
• amatnieku tirdziņš
• un citas izdarības

Saimnieces un amatniekus 
lūgums pieteikties 

līdz 17. jūlijam 
pa tālr. 26439377

Neturi sveci zem pūra!
Pagatavo savu gardāko 
ēdienu no kartupeļiem 

vai burkāniem, kāļiem vai 
jēra gaļas vai sacep mai-
zīti un atnes uz Līgo par-

ku Annas dienā!
Parādi savas prasmes un 
iemāci citus vai palūko-
jies, pagaršo un mācies 

no citas saimnieces! 

Būs konkursiņš! 
Būs godalgas! 

Būs pārsteigumi!
Ieeja brīva! 

Piedalās:

ANDREJS UN DRAUGI NO CĒSĪM
„DAKOTA”,  

„APVEDCEĻŠ”
„KANTORIS 04”,

„JŪRKANT”, 
„CREDO”

„OTRA PUSE”, 
„TĒVA NAMS”

Ieeja no plkst. 18.00
Pasākums no plkst. 19.00 līdz 03.00

Ieeja pasākuma dienā Līgo parkā: 7,- eiro
Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīzes” 

kasēs un Stopiņu novada domē: 5,- eiro
Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja brīva!

Piektdien, 8. augustā, 
Ulbrokas ezera diena!

• No plkst. 14.00 Ģimeņu sporta diena, uz disciplīnām tiek aicināti visi 
individuālie dalībnieki.
• No plkst. 18.00 disciplīnās īpaši tiek aicinātas piedalīties ģimenes.
• Plkst. 21.00 – Madlienas pūtēju orķestra koncerts.
• Pēc koncerta – ulbrokas ezera gaismu spēles!
sīkāka informācija – pasākuma afišās un stopiņu novada mājaslapā.

Sestdien, 12. jūlijā, plkst.17.00
Līgo parka estrādē

Koncerts

„Rakstu zīmes Līgo parkā ieskandina 
lauku kapelas” 

Ieeja brīva! 

Jau trešo gadu pēc kārtas 
skaisti iekārtotu un sakop-
tu zemnieku saimniecību 
īpašnieki aicināti pieteikties 
konkursam „Skaistākā lauku 
saimniecība 2014”, kuru or-
ganizē piena pārstrādes uz-
ņēmums „Food Union” un žur-
nāls „Ievas Māja”. 

Šogad pirmo gadu pieteikumus 
var iesniegt ne tikai saimniecību 
īpašnieki, bet ikviens to zinātājs, 
sadarbības partneris, kaimiņš, 
draugs vai rads, vēsta konkursa 
rīkotāji.

„Gaume, izpratne par sakop-
tu vidi un tradīciju pārmantoja-
mību ir mūsu spēks un vienlai-
kus pārliecība par to, ka Latvijas 
zemē vienmēr būs visskaistākās 
lauku saimniecības,” uzsver Lat-
vijas Valsts prezidents, konkur-
sa „Skaistākā lauku saimniecība 
2014” patrons Andris Bērziņš.

Konkursā aicināts pieteikties 
ikviens zemnieku saimniecības 
īpašnieks, kurš veic lauksaim-
niecisko darbību un ir izveidojis 
skaistu, sakoptu lauku sētu. Šo-
gad konkursā zemnieku saim-
niecības var pieteikt arī citi – šo 
saimniecību īpašnieku radi, 
draugi, paziņas, kaimiņi vai sa-
darbības partneri. Lai pieteiktos, 
jāsūta zemnieku saimniecības 
nosaukums, saimnieka vārds, 
uzvārds, adrese un kontakti, kā 
arī pieteicēja vārds, uzvārds un 
kontakti uz saimnieks@santa.lv 
līdz šī gada 30. jūlijam.

Priecīgs un gandarīts par 
dalību un uzvaru pērnā gada 
konkursā „Skaistākā lauku saim-
niecība 2013” ir Kocēnu novada 

„Mazdzērvīšu”  saimnieks Jānis 
Ločmelis. Viņš uzsver sakoptas 
sētas nozīmi saimniecības pēc-
tecības nodrošināšanā: „Uzvara 
konkursā ir liels pagodinājums. 
Bet lielākais gandarījums, ka 
saimniecībā strādā mūsu trīs 
dēli. Jaunā paaudze nav aizbēgusi 
no laukiem, jo viņiem nav bijis 
jābrien dubļi līdz namdurvīm.”

Konkursa „Skaistākā lauku 
saimniecība 2014” uzvarētājs 
balvā no „Food Union” saņems 
apmaksātu braucienu divām per-
sonām uz Berlīnes Zaļo nedēļu –  
pasaules lielāko starptautisko 
pārtikas, lauksaimniecības un 
dārzkopības izstādi 2015. gada 
16.–25. janvārī, kā arī citas vērtī-
gas dāvanas no „Food Union” un 
žurnāla „Ievas Māja”. Visi kon-
kursa finālisti tiks aicināti uz svi-
nīgo apbalvošanu īpašā pieņem-
šanā pie Valsts prezidenta.

Konkursā tiks vērtēts gan 
saimniecības tēls, sākot no ceļa 
rādītāja un izpļauta grāvja līdz 
pagalmā lepni paceltam karo-
gam, gan tas, kā saimniekošana 
sadzīvo ar koptu dārzu. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta latviešu 
tradicionālo un kultūrvēsturis-
ko elementu saglabāšanai, kā arī 
jaunām, neparastām idejām, at-
radumiem un risinājumiem. Par 
konkursa dalībniekiem tiks stās-
tīts žurnālā „Ievas Māja”, „Ieva” 
un „Ievas Dārzs”. Detalizēts 
konkursa nolikums atrodams: 
http://www.manizurnali.lv/IE-
VAS_MAJA/SKAISTAKA_LAU-
KU_SAIMNIECIBA/.
Informāciju sagatavoja

Linda Ļisicina, „Food Union” sa-
biedrisko attiecību konsultante

Aicina pieteikties konkursam 
„Skaistākā lauku saimniecība 2014”

Piektdien, 
1. augustā

Līgo parka 
estrādē

LĪGO PARKA 
LIELAIS VASARAS 

FESTIVĀLS


