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Sveicam novada izglītības iestāžu vadītājus, pedagogus un 
darbiniekus jaunajā mācību gadā! 

Vēlam profesionālu gandarījumu, prieku un radošu enerģiju!
Sveicam visus skolēnus, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus un 
vecākus ar jaunā mācību gada sākumu! Lai veiksmīgs zinību ceļš!

Stopiņu novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs

Migla rīta rasā veļas, stārķi baros 
pulcējas, bērza zaros zelts jau 
iemirdzas, un sārti āboli uz galda 
kārtojas... Viegliem soļiem pār 
vasaras ziedošo pļavu ir pienācis 
jaunais mācību gads.

28. augustā Latvijas Nacionālā 
bibliotēka jaunās ēkas atvērša
nas pasākumu ietvaros orga
nizēja Novadu dienas.

Arī Stopiņu novads tika aicināts 
piedalīties Vidzemes programmā. 
Izmantojot šo unikālo iespēju, 
mēs piedalījāmies ar vairākām 
projektu prezentācijām un amatu 
prasmju darbnīcām. 

Novadu dienu laikā prezen-
tējām Stopiņu novada jostu jau-
nā formā – uzvedumā „Stopiņu 
novada jostas stāsts”. Uzvedumā 

izstāstījām, izdejojām, izdzie-
dājām un koklētāju ansambļa 
pavadījumā izspēlējām mūsu 
novada jostas tapšanu no idejas 
līdz pat šodienai – kad josta jau 
dzīvo savu dzīvi, ievijoties novada 
notikumos. Paldies visiem mūsu 
novada cilvēkiem, kas palīdzēja 
mums izstāstīt šo stāstu – Haral-
dam Burkovskim ar meitām Da-
nielu un Lindu, tautas daiļamata 
meistarei Baibai Kurzemniecei, 
Stopiņu novada domes priekšsē-
dētājam Jānim Pumpuram, Stopi-
ņu novada domes priekšsēdētāja 

vietniecei Vitai Paulānei, Ulbrokas 
bibliotēkas vadītājai un projekta 
vadītājai, uzveduma scenārija au-
torei Daigai Brigmanei, scenārija 
līdzautorei, pirmsskolas mūzikas 
skolotājai Līgai Kurzemniecei, 
tautas lietišķās mākslas studijas 
„Ulbroka” vadītājai Ārijai Vīto-
liņai, Stopiņu novada vēstures 
muzeja vadītājai Renātei Priedei, 
sabiedrisko attiecību speciālistei 
Inesei Skrastiņai, Ulbrokas kultū-
ras nama vadītājai Intai Kalniņai. 
Izsakām pateicību mūsu novada 

Stopiņu novads – 
Novadu dienās 
Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā

Turpinājums  2. lpp.

Apsekošanas rezultātā tika kon-
statēts, ka Stopiņu novada vēlē-
šanu iecirknis Nr.799 (Upeslejas, 

„Upeslejas 9”, Stopiņu novads) 
nav pieejams personām ar in-

Mainīta Upesleju vēlēšanu 
iecirkņa Nr.799 adrese
2014. gada 6. augustā Centrālā vēlēšanu komisija, piedaloties 
Stopiņu novada vēlēšanu komisijas (turpmāk – Komisija) priekš
sēdētājai, veica Stopiņu novada vēlēšanu iecirkņu apsekošanu, 
lai tiktu noskaidrota iecirkņu pieejamība personām ar invalidi
tāti (pamatojums: Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija 
par personu ar invaliditāti tiesībām).

Turpinājums  2. lpp.
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kolektīviem – koklētāju ansam-
blim „Tīne”, vadītāja Vita Pinne, 
vidējās paaudzes deju kolektīvam 
„Stopiņš”, vadītāja Aiga Medne. 

Kā otru prezentējām Ulbrokas 
bibliotēkas realizēto projektu „Se-
nās mājvietas Stopiņu novadā” un 
projekta laikā tapušo LTV video-
filmu „No sētas uz sētu”. Visiem 
filmas skatītājiem bija iespēja 
tuvāk iepazīt Stopiņu novadu, 
mūsu cilvēkus, mājas un priekš-
metus, kas glabā vēsturiskas laika 
liecības. Paldies Ulbrokas biblio-
tēkas vadītājai Daigai Brigmanei, 
mākslas vēsturniecei Vitai Bangai 
un Sauriešu bibliotēkas vadītājai 
Kristīnei Cimdiņai par skaisto 
projekta prezentāciju.

Paralēli projektu prezentāci-
jām visu vakara daļu no plkst. 
18.00 līdz 21.00 ar darbu skati, 
amatu prasmju demonstrāciju 
un darbnīcām Novadu dienas 
kuplināja tautas lietišķās māks-
las studijas „Ulbroka” meistares 
vadītājas Ārijas Vītoliņas vadībā. 
Visiem pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja izmēģināt savas pras-
mes aušanā un citos rokdarbos, 
un darbnīca izpelnījās ļoti lielu 
atsaucību – stelles bija aizņemtas 
visu pasākuma laiku. Paldies vi-

sām studijas „Ulbroka” meistarēm, 
kas piedalījās un izturēja garās 
stundas aktīvā un rosīgā darbībā.

Novadu dienu dalībnieki Gais-
mas pilī tika uzņemti sirsnīgi un 
atsaucīgi. Esam pateicīgi Ievai par 
atbalstu Stopiņu novada program-

mas organizēšanā, mūsu koordi-
natorēm Sanitai un Alisei par at-
balstu visa pasākuma norises laikā 
un lielisko un izzinošo ekskursiju 
mūsu dalībniekiem Gaismas pilī. 

Lielu pateicību izsakām PA 
„Saimnieks” transporta daļas va-

dītājam Atim Senkānam, visiem 
šoferīšiem un stiprajiem vīriem, 
kas palīdzēja nogādāt nepiecieša-
mos materiālus pasākumam.

Pievienojam Baibas Biernes 
(LNB Bibliotēku attīstības in-
stitūts, Bibliotēku konsultatīvais 

centrs, galvenā bibliotekāre) pa-
teicības vārdus visiem Novadu 
dienas dalībniekiem: „Sakām lielu 
paldies visiem Novadu dienas 2. 
stāva aktivitātēs iesaistītajiem – 
novadu domes priekšsēdētājiem 
un priekšsēdētājām, novada do-
mes darbiniekiem, bibliotēku di-
rektoriem un metodiķiem, kul-
tūras centru vadītājiem, tūrisma 
informācijas centru, muzeju un 
mūzikas skolu darbiniekiem un 
jūsu uzrunātajiem kolektīviem –  
par atbalstu un atsaucību Vidze-
mes programmas tapšanā un no-
drošināšanā, par to, ka bijāt tik 
dažādi, tik krāsaini, tik sirsnības 
pilni, katrs ar sev raksturīgo kni-
fu, par saņemto enerģiju, pozitīvo 
lādiņu un jaukajiem vārdiem, kas 
ar smaidu un prieku palīdzēs so-
ļot tālāk!”

Stopiņu novada pašvaldība

validitāti, kā arī nokļūšana līdz 
iecirknim varētu radīt grūtības 
gados vecākiem cilvēkiem (ie-
cirknis atrodas otrajā stāvā, uz 
pirmo stāvu arī ir pakāpieni).

Republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ie-
cirkņu komisiju likuma 1. panta 
3. daļā ir noteikts: „Vēlēšanu iecir-
kņu skaitu un to atrašanās vietu 
pēc republikas pilsētas domes 
vai novada domes priekšlikuma 
apstiprina Centrālā vēlēšanu ko-
misija.”

Komisija 2014. gada 7. au-
gusta sēdē izvērtēja apsekošanas 
laikā konstatēto un pārrunāto, kā 
arī tika ņemts vērā esošā iecirkņa 
nodrošinājums: internets, iespēja 
izmantot datortehniku, darba tel-
pas iecirkņa komisijai. 

2014. gada 13. augusta Sto-
piņu novada domes sēdē tika at-
balstīts priekšlikums par Stopiņu 
novada vēlēšanu iecirkņa Nr.799 
(Upeslejas, „Upeslejas 9”, Stopiņu 
novads) adreses maiņu, nosakot 
jauno adresi: „Internātpamat-
skola”, Upeslejas, Stopiņu nov., 

LV-2118.
Ar 2014. gada 14. augusta 

Centrālās vēlēšanu komisijas lē-
mumu Nr.89 (http://cvk.lv/pub/
public/30955.html) ir veikti gro-
zījumi 2008. gada 3. jūlija lēmu-
mā Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu 
sarakstu” un mainīta Upesleju 
iecirkņa Nr.799 adrese:  „Inter-
nātpamatskola”, Upeslejas, Sto-
piņu novads, tālr. 67356400 12. 
Saeimas vēlēšanu iecirkņu darba 
laikā.

2014. gada 4. oktobrī Latvijā 
notiks kārtējās parlamenta vēlē-

šanas, kurās vēlēsim 12. Saeimu. 
Stopiņu novadā darbojas trīs 

vēlēšanu iecirkņi:
789. – Ulbrokas kultūras 

nams, Institūta iela 1, Ulbroka, 
Stopiņu novads;

799.  –  „Internātpamatsko-
la”, Upeslejas, Stopiņu novads;

800. – Gaismas speciālā inter-
nātpamatskola, Kaudzīšu iela 31, 
Rumbula, Stopiņu novads.

Vēršam uzmanību, ka at-
bilstoši 2014. gada 14. au-
gusta Centrālās vēlēšanu ko-
misijas lēmumam Nr.89 ir 

mainīta Upesleju vēlēšanu ie-
cirkņa (Nr.799) adrese.

Stopiņu novada dome vēlēša-
nu dienā 2014. gada 4. oktobrī 
nodrošinās autobusu no Līčiem 
uz Upesleju iecirkni.

Autobusa sākuma pieturvieta: 
c. Līči, laukumā pie veikala „Mel-
nais suns”.

Autobusa galamērķa pietur-
vieta: Upesleju iecirknis Nr.799.

Izbraukšana: plkst. 10.00 un 
12.00.

Stopiņu novada  
vēlēšanu komisija

Stopiņu novads – Novadu dienās 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Mainīta Upesleju vēlēšanu iecirkņa Nr.799 adrese
Sākums  1. lpp.

Sākums  1. lpp.
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28. augustā pie Ulbrokas vi
dusskolas pulcējās novada 
izglītības iestāžu vadītāji un 
skolas darbinieki, lai atklātu 
skolas siltināto ēku un reno
vēto skolas iekšpagalmu. 

Tika atklāta jauna skolas nosau-
kuma plāksne.

Renovētajā vidusskolas iekšpa-
galmā svinīgi tika iestādīta eglī-
te, ko kopīgiem spēkiem paveica 
Ulbrokas vidusskolas direktors 
Normunds Balabka, Stopiņu no-
vada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pumpurs un Stopiņu novada do-
mes priekšsēdētāja vietniece Vita 
Paulāne.

Veiksmīgu jauno mācību gadu 
renovētajā skolā!

Stopiņu novada pašvaldība

2014. gada 27. augusta domes sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma 
lēmumu   par brīvpusdienu piešķiršanu Stopiņu pamatskolas un 
Ulbrokas vidusskolas skolēniem no šā gada septembra (p.4.4.1., 
Protokols Nr.33).

Atgādinām, ka iepriekšējā mācību gadā brīvpusdienas tika 
piešķirtas skolēniem līdz 6. klasei.

Stopiņu novada pašvaldība

No šā gada septembra visiem 
Ulbrokas vidusskolas un 
Stopiņu pamatskolas skolēniem 
piešķirtas brīvpusdienas

Ulbrokas vidusskolā pabeigta ēkas siltināšana 
un iekšpagalma rekonstrukcija
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Aizturēti jaunieši, kas lietojuši 
narkotiskas vielas. Līgo parkā 
pamanīti jaunieši, braukājot ar 
skrituļdēli pa estrādes skatuvi. 
Ierodoties notikuma vietā, aiz 
skatuves pamanīti četri jaunieši, 
vienam jaunietim bija folijas ga-
baliņš ar kādu vielu maisījumu, 
kuru jaunietis uzreiz noslēpa. Uz 
pašvaldības policijas darbinieku 
jautājumiem par to, kas atrodas 
folijā, jaunieši nav atbildējuši. Tā 
kā bija aizdomas, ka jaunieši ir 
narkotisko vielu reibumā, tika no-
skaidrotas jauniešu personības un 
notikuma apstākļi, kas atklāja, ka 
jaunieši ir iegādājušies narkotiskās 
vielas. Informācija nodota Valsts 
policijas (VP) Salaspils iecirkņa 
darbiniekiem.

Līgo parkā izklaides pasākuma 
laikā aizturēti nepilngadīgi jaunie-
ši alkohola reibumā.

Aizturēti vīrieši, kas atradās 
alkohola reibumā sabiedriskā vie-

tā. Līčos vairāki vīrieši sabiedriskā 
vietā atradās alkohola reibumā ar 
atvērtiem alkohola iepakojumiem 
un lietoja alkoholu. Divi vīrieši 
tika nogādāti pašvaldības policijas 
iecirknī, kur abiem tika noteikta 
alkohola koncentrācija, un viņi 
tika saukti pie administratīvās 
atbildības.

Notverts velosipēda zaglis. 
Veicot patrulēšanu Upeslejās, pie 
pašvaldības policijas darbiniekiem 
vērsās vīrietis ar informāciju, ka 
viņam ir nozagts velosipēds, kas 
bija novietots velostāvvietā pie 
pasta nodaļas. Vīrietis aprakstīja 
nozagto velosipēdu, un, vadoties 
pēc pazīmēm, pašvaldības polici-
jas darbinieki apsekoja tuvāko ap-
kārtni un pie Ulbrokas vidussko-
las pamanīja atbilstošu velosipēdu. 
Apskatot Ulbrokas vidusskolas 
apsardzes kameru ierakstu, tika 
atpazīts vīrietis, kas piebrauca un 
novietoja zagto velosipēdu. Patei-

coties aktīvai policijas darbinieku 
rīcībai, tika aizturēts velosipēda 
zaglis un nodots VP Salaspils  
iecirkņa darbiniekiem.

Ulbrokā aizturēts dzērājšofe-
ris un nodots VP Ceļu policijas 
darbiniekiem.

Novērstas nekārtības viesu 
namā. Svinību laikā viesu namā 
pēc pusnakts ieradies aptuveni 
20 jauniešu pulks, kas vēlējās 
pievienoties svinībām. Tā kā 
šie jaunieši svinību rīkotājiem 
bija sveši un uz viesībām netika 
aicināti, viņiem tika lūgts 
doties prom, uz ko jaunieši nav 
reaģējuši. Izsaukta pašvaldības 
policija un viesu nama saimniece, 
un tikai pēc vairākkārtējiem 
aicinājumiem jaunieši devušies 
projām. Par notikušo informācija 
nodota VP Salaspils iecirknim.

Informācija sagatavota, iz-
mantojot pašvaldības policijas 
materiālus.

Nr.15, 2014. gada 12. augustā. Izskatīti 105 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā palīdzība 7418,81 Eur (septiņi 
tūkstoši četri simti astoņpadsmit EUR, 81 cents).

Nr.16, 2014. gada 26. augustā. Izskatīti 89 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā palīdzība 6357,15 Eur 
(seši tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi  Eur, 15 centi).

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

Jau vairākus gadus bērniem 
un jauniešiem vecumā no 13 
līdz 18 gadiem vasarā ir iespē
ja strādāt pašvaldības organi
zētos labiekārtošanas darbos 
un saņemt atalgojumu.

Šogad jūlijā un augustā dažādos 

darbos jaunieši strādāja:  Ul-
brokas bibliotēkā – 2; Sauriešu 
bibliotēkā – 2; Līčos – 14; PII 
„Pienenīte” – 39; SIA „EKO Get-
liņi” – 2; Upesleju internātpamat-
skolā-rehabilitācijas centrā – 22; 
Ulbrokas vidusskolā – 24; Sau-
riešos  – 25; Ulbrokā – 1. Kopā 

izmaksātais atalgojums sastāda 
34 245,37 EUR.

Paldies visiem bērniem un 
jauniešiem par padarīto sava 
novada labā un uz tikšanos nā-
kamajā vasarā!

Stopiņu novada 
pašvaldība

Jau vairākus gadus pēc kār
tas katru vasaru PII „Pienenī
tē” čakli rosās novada jaunieši 
vecumā no 13 līdz 18 gadiem. 
Šajā vasarā strādāja īpaši liels 
jauniešu skaits – jūlijā 24, bet 
augustā 14 jaunieši.

Meitenes strādāja grupās par 
skolotāju un auklīšu palīdzēm, 
darba procesā viņas apguva tel-
pu uzkopšanas un gultu klāša-
nas iemaņas, trauku mazgāšanu 
trauku mazgājamā mašīnā, kā arī 
praktizējās darbā ar pirmsskolas 
vecuma bērniem. 

Meitenes kopā ar bērniem 
spēlēja dažādas kustību un sižeta 
lomu spēles, palīdzēja mazajiem 
bērniem veidot pašapkalpošanās 
iemaņas, kā arī uzkrāja pieredzi 

no skolotāju darba pienākumiem. 
Zēni pārvietoja mēbeles, mazgāja 
logus un sakopa teritoriju. Daži 
jaunieši neslēpa to, ka šādus dar-
bus darīja pirmo reizi dzīvē. Bet 
katrs apgūtais darbiņš noderēs 
ģimenē, veicot mājsaimniecības 
darbus, gan arī citā darbavietā. 

Jaunieši sniedza neatsverami 
svarīgu palīdzību grupu telpu sa-
kārtošanā pēc veiktajiem remont-
darbiem. Bez novada jauniešu 
darbaspēka mums būtu daudz 

grūtāk iestādi sakopt un sagatavot 
jaunajam mācību gadam, jo vasa-
ras periodā lielākā kolektīva daļa 
atrodas atvaļinājumā un iestādē 
strādā tikai viens apsaimnieko-
tājs. Šajā darba procesā jaunieši 
apguva ne tikai darba iemaņas, 
nopelnīja algu, bet arī iemācījās 
darba kultūru, kas ir svarīgi, vei-
cot jebkuru darbu. Vasaras laikā 
apgūtās iemaņas noderēs arī tā-
lākajā darba karjeras veidošanā. 

Tādēļ saku lielu paldies gan 
savā vārdā, gan darba vadītāju 
Evijas Kubiles un Santas Šikas, kā 
arī visa kolektīva vārdā jaunie-
šiem, kuri labiekārtošanas darbus 
veica PII „Pienenīte”. Gaidīsim 
jūsu atbalstu arī nākamajā vasarā! 

Lelde Sturme,
 PII „Pienenīte” vadītāja

30. jūlija 13. un 27. augusta sēžu 
lēmumi (Protokoli Nr.31., 32. un 33.)
30. jūlija 13. un 27. augusta 
sēžu lēmumi (Protokoli Nr.31., 
32. un 33.)

• Sociālā dienesta sagatavotie 
ieteikumi par materiālo pabal-
stu – skolas piederumu iegādei 
2014./2015. m.g. atsevišķām so-
ciālajām grupām.
Stopiņu novada domes Sociālais 
dienests iesniedz bērnu skolnie-
ku skaitu pa sociālajām grupām 
2014./2015. mācību gadā.

Nr.p.k. Sociālā grupa/
bērni

Skolēnu 
skaits

1 bērni invalīdi 30
2 aizbildnībā esošie 11
3 audžuģimenēs 6

4 pēc ārpus ģimenes 
aprūpes 2

5 trūcīgās ģimenēs 31

6 maznodrošinātās 
ģimenēs 42

7 daudzbērnu 
ģimenēs 232

Kopā: 354
Nolemj:
1. Piešķirt vienreizējos pabal-
stus skolas piederumu iegādei 
2014./2015. m.g. šādām sociāla-
jām grupām: 
1.1. Ģimenei, kura audzina perso-
nu ar invaliditāti līdz 18 gadu ve-
cumam – skolnieku – 72,00 EUR 
(septiņdesmit divi euro, 00 centu) 
katram bērnam skolniekam.
1.2. Ģimenei, kura audzina bērnu, 
kurš slimo ar celiakiju – skolnie-
ku – 72,00 EUR (septiņdesmit divi 
euro, 00 centu) katram bērnam 
skolniekam.
1.3. Aizbildnībā esošiem skolnie-
kiem – 72,00 EUR (septiņdesmit 
divi euro, 00 centu) katram bēr-
nam skolniekam.
1.4. Audžuģimenēs ievietotiem 
bērniem – 72,00 EUR (septiņdes-
mit divi euro, 00 centu.) katram 
bērnam skolniekam.
1.5. Personām, bērniem pēc ārpus 
ģimenes aprūpes beigšanās, kuri 
mācās – 72,00 EUR (septiņdesmit 
divi euro, 00 centu).
1.6. Trūcīgo un maznodrošināto 
ģimeņu skolniekiem – 72,00 EUR 
(septiņdesmit divi euro, 00 centu) 
katram bērnam skolniekam.
1.7. Daudzbērnu ģimeņu skolnie-
kiem – 72,00 EUR (septiņdesmit 
divi euro, 00 centu) katram bēr-
nam skolniekam.
2. Gadījumā, ja bērns, persona vai 
ģimene pieder pie vairākām soci-
ālajām grupām, pabalsts tiek iz-
maksāts par vienu sociālās grupas 
kategoriju. Šādā gadījumā perso-
na var izvēlēties, kāda veida soci-
ālās grupas pabalstu vēlas saņemt.
3. Personām, kas vēlas saņemt pa-
balstu, Stopiņu novada domes So-
ciālajā dienestā jāiesniedz skolas 
izdota izziņa, no kuras secināms, 
ka bērns mācās.
4. Pabalsts izmaksājams par bēr-
nu skolnieku (atbilstoši noteikta-
jai sociālajai grupai), kura dzīves-
vieta deklarēta Stopiņu adminis-
tratīvajā teritorijā.

• Apstiprināt Ulbrokas Sporta 
kompleksa nolikumu un Iekšējās 
kārtības noteikumus.
• Apstiprināt Stopiņu novada 
Būvvaldes nolikumu.
• Piešķirt līdzfinansējumu 331,57 
EUR apmērā (129,43 EUR, kas ir 
10% no projekta attiecināmajām 
izmaksām un PVN – 224,61 EUR) 
projekta „Kokapstrādes pieeja-
mība” īstenošanai, kā arī nodro-
šināt projekta priekšfinansējumu 
1294,25 EUR apmērā, paredzot to 
Ulbrokas vidusskolas 2015. gada 
budžetā.
• Veikt izmaiņas saistošajos no-
teikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu 
novada budžetu 2014. gadam” 
pielikums Nr.1 „Pamatbudžeta ie-
ņēmumu plāns 2014. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos no-
teikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu 
novada budžetu 2014. gadam” 
pielikums Nr.2 „Pamatbudžeta iz-
devumu plāns 2014. gadam”.
• Veikt izmaiņas saistošajos no-
teikumos Nr.1/14 „Par Stopiņu 
novada budžetu 2014. gadam” 
pielikums Nr.3 „Speciālā budže-
ta ieņēmumu un izdevumu plāns 
2014. gadam”.
• Iepirkumu komisijas ziņojums.
Stopiņu novada domes adminis-
trācijas un pašvaldības iestāžu 
darbinieku veselības apdrošinā-
šana.
Iepirkumu komisija nolēma: lī-
guma slēgšanas tiesības piešķirt 
un par uzvarētāju atzīt – AAS 
„BALTA”, reģ. Nr. 40003049409, 
juridiskā adrese: Raunas iela 
10/12, Rīga, LV-1039.
Kopējā līgumcena uz vienu ap-
drošināšanas periodu (1 gads) par 
visiem pašvaldības iestāžu darbi-
niekiem - 94 785,00 EUR bez PVN. 

Ulbrokas kultūras nama vien-
kāršotā renovācija
Iepirkumu komisija nolēma: lī-
guma slēgšanas tiesības piešķirt 
un par uzvarētāju atzīt – SIA 
„TG CONSTRUCTION”,  reģ.
Nr.4010372313, juridiskā adrese: 
Jersikas iela 29-2, Rīga, LV-1003. 
Kopējā līgumcena 39  824,34 
EUR bez PVN. 
Pamatojums: piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, viszemākā 
cena.
Konstatēts: Stopiņu novada 
domes „Iepirkumu komisijas 
nolikuma” (apstiprināts Stopi-
ņu novada domes 26.06.2013. 
sēdē (Protokols Nr.3, 11.p.)) 
4.13.punkts nosaka, ka komisija 
sniedz informāciju domei par ie-
pirkumu procedūru rezultātiem, 
kuru līgumcena ir vienāda vai lie-
lāka par Ls 10 000, t.i., 14 228,72 
EUR.

Ar domes sēžu protokoliem pilnā 
redakcijā var iepazīties Stopiņu 
novada mājas lapā www.stopini.lv

Sociālā dienesta sēžu protokoli•

Pašvaldības policijas fiksētie pārkāpumi augustā
Informē pašvaldības policija•

Par Dienvidu ielas asfaltēšanu
sakarā ar to, ka a/s „Latvijas gāze” plāno veikt vidējā spiediena sadales gāzesvadu izbūvi Dienvidu ielā, 
Dzidriņās, šogad plānotie asfaltēšanas darbi tiek pārcelti uz 2015. gadu un tiks veikti pēc gāzesvada izbūves 
darbu pabeigšanas.

M. Griščenko, izpilddirektors

Bērni un jaunieši vasarā čakli strādājuši

Stopiņu novada jaunieši –
labiekārtošanas darbu veicēji PII „Pienenīte”
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Latgales šarms.. šarms.. „sav
dabīga, neatvairāma pievilcī
ba, valdzinājums”... Manuprāt, 
šis ir ļoti precīzi izvēlēts no
saukums, jo divu dienu laikā 
Latgale apbūra 42 cilvēkus, 
dažus pirmo reizi, citus jau 
atkal Ulbrokas bibliotēkas 
vadītājas Daigas Brigmanes 
organizētajā ekskursijā.

Latgalē ir daudz ko apskatīt, tāpēc 
šķiet, ka nedaudz pietrūka laika, lai 
vienā vai otrā vietā pabūtu nedaudz 
ilgāk vai apskatītu arī vēl kādu 
maršrutā neiekļautu vietu. Tomēr 
apskatījām mēs daudz, sākot ar 
Kalsnavas arborētumu – koku un 
krūmu kolekciju –, kura apskate 
šķita kā pastaiga mežā, kuras laikā 
vēl uzzina par visu, ko redz, tur-
klāt nelielais lietutiņš, manuprāt, 
vēl vairāk pastiprināja visu augu 
smaržu. Lietus mūs pavadīja arī 
Andrupenes sētā, taču tas nemaz 
netraucēja sēdēt pie lielā saimes 
galda, ēst Latgales kulinārā manto-

juma ēdienus un klausīties folkloras 
kopas „Sovoļņiki” muzicēšanā, kā 
arī izsmieties par mūsu pašu ap-
dziedāšanu. Man šķiet, ka gandrīz 
katra braucēja mājās tagad ir kāds 
māla pods vai trauks no Ušpeļu 
darbnīcas, kurā par podu veidoša-
nu visu klausījāmies latgaļu valo-
dā. Šī ekskursija deva man iespēju 
atgriezties vietā, no kuras paveras 
viens no visskaistākajiem skatiem 
Mākoņkalnā. Vakara grandiozākais 
un, iespējams, pat gaidītākais ap-
skates objekts – Latgales vēstniecība 
„Gors”. Jāsaka, ka par „Goru” gan 
radās dalītas jūtas. Jā, tas ir plašs, 
ļoti funkcionāls, un māksliniekiem 
ir radīta maksimāli ērtāka vide, 
tomēr nezin kādēļ, tur atrodoties, 
neradās tā svinīguma un grandiozi-
tātes sajūta, mute apbrīnā „nepalika 
pavērta”. Tomēr man patika nelielās 
detaļas, kā kāpņu telpu nosaukša-
na pēc notīm un uz stikla durvīm 
attēlotie latgaliešu valodas burti. 
Savukārt svētdienas rītā apmeklētā 
Sarkaņu baznīca iespaidoja it visus. 

Miers, svaigs akas ūdens, neliela 
baznīciņa un pašu iezvanīts zvans 
pie tās. Šo noskaņu turpināja arī 
būšana Ludzā, tās sakoptība pārstei-
dza daudzus, uzkāpšana pilskalnā 
un brauciens ar plostu pa Ludzas 
ezeru ļāva apbrīnot Ludzas daiļu-
mu. Atzīstu, skats no pilskalna ir 
vienlīdz skaists skatam no Mākoņ-
kalna. Punkts uz „i” bija Naujienes 
Novadpētniecības un etnogrāfijas 
muzejs, kurā atstājām savu devu-
mu Latgalei, – papildinājām Tautas 
atmiņu lādi, kā arī Augšdaugavas 
musturdeķim pievienojām vēl 120 
rokdarbu gabaliņus.

Tikpat ļoti kā Latgale mani 
ieinteresēja arī tik dažādās per-
sonības, kas brauca vienā au-
tobusā. Ļoti zinoši, inteliģen-
ti, asprātīgi, dedzīgi, dziedāt 
mīloši cilvēki ar tūkstošiem 
stāstu azotē, kuros dalījās arī 
ar citiem. Kā sacīt jāsaka –  
„raiba” kompānija, taču tajā pašā 
laikā apbrīnojami saliedēta katrs 
ar savu spilgto personību neaiz-

ēnojot citus. Un visu neremdinā-
mā vēlme vēl šī brauciena laikā 
uzzināt nākamā gada galamērķi, 
vēlme atkal ceļot šādu cilvēku 
kompānijā. Pat garie pārbrau-
cieni ne brīdi nešķita garlaicīgi, 
pateicoties Janīnas Kursītes inte-
resantajiem stāstiem un sarunām 
ar pašiem braucējiem. Šī man bija 
pirmā pieredze, kad cilvēkus ne 
tikai laiž pie mikrofona, bet pat 
aicina runāt, dalīties ar iespaidiem 
un braucienam atbilstošiem stās-
tiem, anekdotēm, dziesmām. To 
bagātināja gides Anitas stāsti, le-
ģendas un dziesmu vācele, ar ku-
riem viņa dalījās, un solījums vie-
soties Stopiņos, lai arī citi novada 

iedzīvotāji dzirdētu vēl neizstāstītos 
stāstus un neizdziedātās dziesmas.

Varētu jau teikt – ekskursija 
kā ekskursija, taču tas būtu me-
lots. Tās bija divas baudīšanas 
dienas – dabas, miera, skaistuma, 
tradīciju, folkloras, kultūras, vies-
mīlības, šmakovkas, kopābūšanas. 
Latgales šarma, absolūti savdabī-
ga un neatvairāma valdzinājuma, 
baudīšanas. Pēc tik piepildītām 
dienām jau vairs atliek tikai viens:

„Шишкин, Мишкин, 
Марушкин, Поехали домой!”

Elīza Cimdiņa,
stopiņu novada ulbrokas 

bibliotēkas ceļotāju grupas viena 
no jaunākajām dalībniecēm

Saulainā 22. augusta dienā 
Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēkas sistēmbibliotekā
re Ivita Duļbinska un Sauriešu 
bibliotēkas vadītāja Kristīne 
Cimdiņa piedalījās Pierīgas 
novadu bibliotekāru profe
sionālās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Līvānu novada 
bibliotēkām un Latgales Māk
slas un amatniecības centru, 
kas atrodas Līvānos. 

Viesojāmies divās no deviņām 
novada bibliotēkām – Līvānu 
novada Centrālajā bibliotēkā un 
Turku pagasta bibliotēkā, kas ir 
mazākā bibliotēka novadā.

Viesmīlīgi tikām uzņemtas 
Turku pagasta bibliotēkā, kas at-
rodas brīnišķīgā, jaunā, skaistā, 
majestātiskā ēkā ar nosaukumu 
„Saieta nams”. „Saieta nams” dur-
vis vēra 2010. gadā. Tajā mājvietu 
raduši arī pagasta pašdarbības ko-
lektīvi un amatierteātris.

Interesanta ir Turku pagasta 
nosaukuma leģenda. Domājams, 
ka Turku nosaukums cēlies tālajā 
18. gadsimtā, kad krievu – tur-
ku kara laikā šeit tikuši izmitināti 
turku karagūstekņi.

Līvānos mūs laipni sagaidī-
ja Līvānu Centrālās bibliotēkas 
direktore Inta Vērdiņa. Līvānu 
Centrālā bibliotēka ir piedzīvo-
jusi milzīgas pārmaiņas, tās ēka 
ir renovēta, var teikt, ka uzbūvēta 
pilnīgi no jauna, un tagad to dro-
ši var saukt par Līvānu Gaismas 
pili. Īpaši skaisti bibliotēkas ēka 
izgaismojas diennakts tumšajā 
laikā, kad ir iedegts telpu apgais-
mojums. Bibliotēkas ēka aizņem 
trīs stāvus, tā ir mūsdienīga un 

moderna celtne, kas rotā Līvānu 
pilsētas vidi un priecē Līvānu 
pilsētas un novada iedzīvotājus, 
sniedzot kvalitatīvus informācijas 
pakalpojumus. Tikām izvadātas 
pa bibliotēkas telpām un varējām 
priecāties par to skaisto un pievil-
cīgo interjeru un novērtēt Līvānu 
bibliotēkas kolēģu ieguldīto dar-
bu, un smelties atsevišķas idejas 
savam turpmākajam darbam.

Latgales Mākslas un amat-
niecības centrā, kas atrodas 
gleznainā vietā Daugavas krastā, 
kādreizējās Līvānu muižas Lī-
venhofas vietā, aplūkojām eks-
pozīciju „Amatnieki Latgalē 19. 
un 20. gadsimtā”. Tajā skatāmi 
daudzi interesanti darbarīki un 
priekšmeti, ko radījuši amatnieki. 
Ekspozīcijā skatāma arī unikālā 
94 metrus garā tautiskā Krustpils 
josta, kas tika darināta kā dāva-
na Līvānu pilsētai tās jubilejā. 
Vēsturiskā Latgales Mākslas un 
amatniecības centra ēka organiski 
savienojas ar jauno piebūvi, kurā 
mājvietu radis vēsturiskais Līvānu 
Stikla muzejs, kas iepazīstina ar 
Līvānu Stikla fabrikas vēsturi un 
kurā var aplūkot apmēram 3000 
stikla mākslas darbus.

Paldies brauciena organizētā-
jiem par interesanto programmu 
un saturīgi pavadīto dienu.

Ivita Duļbinska,
ulbrokas bibliotēkas 

sistēmbibliotekāre

Šīs vasaras ietvaros Ulbrokas 
bibliotēkas lasītājiem tika 
piedāvāta iespēja iesaistīties 
lasīšanas akcijā „Aklais randiņš 
ar grāmatu”. 

Ne vienmēr grāmatas vāks spēj 
atspoguļot tās saturu, tādēļ atse-
višķas bibliotēkas grāmatas tika 
rūpīgi iesaiņotas. Iesaiņotās grā-
matas varēja ņemt lasīšanai ar no-
teikumu, ka attīt tās drīkst vienīgi 
mājās. Šī literārā spēle rosināja 
mazliet citādāku pieeju lasīšanas 
procesam, paļaujoties tikai uz ko-
dolīgu anotāciju un bibliotekāru 
ieteikumu.

Akcijas nolūks bija vēlēšanās 
aktualizēt bibliotēkas krājumu, 
atgādinot par grāmatām, kuras 
labi aizmirstas vai vispār paliku-
šas neievērotas, jo tās nav izdotas 
atkārtoti, vai arī to ārējais nofor-
mējums nav pietiekami atraktīvs. 
Grāmatu piedāvājums bija diezgan 
plašs, pārsvarā aptverot pieaugu-
šo un bērnu literatūras klasiku vai 
godalgotus autorus. „Aklajā randi-
ņā” varēja doties ar Stefana Cveiga 
novelēm, Aleksandra Čaka prozu 
vai tādām grāmatām kā Luīzas 
Mejas Elkotas „Mazās sievietes”, 
Arunhati Rojas „Mazo lietu dievs”, 
Džīnas Vebsteres „Garkājtētiņš” un 

vēl daudzām citām.
Vairākiem lasītājiem azartu 

sagādāja vien mēģinājumi uzmi-
nēt, kuras grāmatas ir iesaiņotas. 
Interese par akciju bija diezgan 
plaša, bet ne visi bija gatavi ris-
kēt. Paldies visiem lasītājiem, kas 
šo nestandarta iespēju izmantoja. 
Atsauksmes, kā jau nereti gadās, 
īpaši pēc aklajiem randiņiem, bija 
dažādas, visbiežāk tomēr pozitī-
vas; prieks, ka lielākā daļa lasī-
tāju, kas jau bija devušies aklajā 
randiņā ar grāmatu, labprāt spēlē 
iesaistījās atkārtoti.

Ieva Nagle, 
ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre

Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēka papildinājusi savu 
krājumu ar LNB Bibliotēku at
tīstības institūta, LNB Atbalsta 
biedrības un Lauku bibliotēku 
atbalsta biedrības dāvināta
jiem izdevumiem. 

To kopskaits ir 21 izdevums. Kā allaž 
šie dāvinātāji priecē mūsu – biblio-
tekāru – acis ar grāmatām dažādās 
zinātņu nozarēs, tostarp valodniecībā, 
teātra zinātnē, vēsturē un citās. Ne 
tikai šo, bet arī citu grāmatu apskatus 
iespējams apskatīt Stopiņu novada 
mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas 
apakšsadaļā Informācijas resursi – 
Jaunāko grāmatu apskats. Apkopo-
tais resurss skatāms norādītās saites 
http://www.stopini.lv/public/30710.
html sadaļā, kur atradīsiet dāvināto 
grāmatu apskatus. Atgādinām, ka 
lasītājam saistoši var būt arī citi šeit 
ievietotie resursi, kas slēpjas zem 
sadaļām Datubāzes, Laikraksti un 
žurnāli, Izstādes un Noderīgas saites.

Ne tikai iestādes un uzņēmumi 
bibliotēkai dāvina savas grāmatas, 
dāvinātāji ir arī privātpersonas. Al-
laž ir patīkami saņemt no mūsu 
bibliotēkas lasītājiem jaunus, gan-
drīz tikko no tipogrāfijas saņem-
tus izdevumus. Tāpat noderīgas 
ir tās grāmatas, kuras nepiecieša-
mas bērniem lasīšanai vasarā, kā 
arī atsevišķi sējumi, kas papildina 
iztrūkstošos eksemplārus dažādos 
krājumos. Šoreiz piedāvājumā at-
radīsiet Luisa Kerola „Alises pie-
dzīvojumi brīnumzemē” un vēl 
vienu eksemplāru Astrīdas Lin-
dgrēnes darbam „Mēs – Sālsvārnas 
salas vasarnieki”, kā arī Mirdzas 
Kļavas grāmatu „Raibā vasara”. 
Interesentiem piedāvāsim arī en-
ciklopēdiju „Pasaules dzīvnieki” 
un grāmatu „Tuksneša iemītnieki.”

Bet pieaugušos varbūt ieinte-
resēsim ar nupat iznākušo Pētera 
Brūvera dzeju un atdzejojumu 
jaunizdevumu „Mācos rakstīt”, 
kas Pēterdienā svinīgi tika atklāts 

dzejnieka mājās „Kalējos”. Grāmata 
ilustrēta ar dzejnieka jaunības foto-
grāfijām. Tostarp arī dzejolis:...vairs 
putnu mēles neatskan virs šitās ma-
zās zemes strēles, kur avots no nekā 
uz nekurieni skrien. Te jāpiemin, ka 
LNB Bibliotēku attīstības institūta 
dāvinātās grāmatas „Vilipsons. Gra-
fika” autors ir arī Pētera Brūvera 
kapu pieminekļa veidotājs.

Grāmatu dāvinājumā ir arī citas 
dažādas nozares aptverošas grāmatas. 
Piedāvājumā – atsevišķas grāmatas 
angļu un vācu valodā – Ketrīnas 
Stoketas „The Help”, Roberta Lūsia 
Stīvensona „The Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde” un Milēnas Agus 
„Die Frau im Mond”. Ir padomāts arī 
par lasītājiem, kuri gribēs vienkārši 
atpūsties, un te noderēs citu lasītāju 
sagādātie romāni. Aicinām grāmatu 
pasaules piedāvājumā rast intelektuāli 
draudzīgu sabiedroto!

Ieva Mūrniece,
stopiņu novada ulbrokas 

bibliotēkas bibliotekāre

Stopiņu novada bibliotekāru profesionālās 
pieredzes apmaiņas brauciens uz Līvāniem

Grāmatu dāvinājumi Ulbrokas bibliotēkā

Aklais randiņš – attiecībām, draudzībai un labam garastāvoklim!

Latgales šarms kopā ar Janīnu Kursīti
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Vai zinājāt, ka Mazā Jugla nav 
nemaz tik maza? Mazā Jugla, 
kā izrādās, ir desmitā garākā 
upe Latvijā, kas tek caur Taur
upes, Ogres, Ikšķiles, Salaspils, 
Stopiņu un Garkalnes novadu. 
Tā ir līkumota, ar krācēm un 
aizsprostiem, tās krastos ir ne
lieli smilšakmens un dolomīta 
atsegumi, un, protams, tā ir 
ūdenstūristu iecienīta.

Jau iepriekš gribu teikt lielu pal-
dies Salaspils daudzbērnu ģimeņu 
biedrības „Mārtiņsala” vadītājai 
Lindai Čakšei par ierosinātu ini-
ciatīvu un sadarbības iespējām, 
realizējot Stopiņu novada domes 
atbalstītu un finansētu projektu 
„Mazā Jugla – Stopiņu novada 
lielākā upe!”, biedrībai „Stopi-
ņu un Salaspils partnerība”, kur 
ELFLA LEADER programmas 
ietvaros tika īstenots projekts 
„Ūdenstūrisma inventāra iegāde” 
un iegādātas kanoe laivas, airi, 
vestes, īpašie ūdens ceļošanai 
nepieciešamie maisi, lai ceļošana 
pa ūdeni būtu droša un patīkama 
izklaide – īpaši jau ģimenēm ar 
bērniem. LEADER projekta no-
rises laikā laivu īre daudzbērnu 
ģimenēm ir bez maksas, kas ir 
ļoti atbalstāma aktivitāte, tādē-
jādi sniedzot iespēju ģimenēm, 
īpaši daudzbērnu ģimenēm, kopā 
ar bērniem pilnvērtīgi, aktīvi un 
kvalitatīvi kopā pavadīt brīvo 
laiku.

Tā 9. augusta rītā laivu brau-
cienā pa Mazo Juglu posās daudz-
bērnu ģimeņu biedrības „Māra” 

kuplais ceļotāju skaits – kopumā 
30 gan lieli, gan mazi laivotāji. 
Noskaņojums laivotājiem bija 
ļoti satraucošs, jo tikai retais no 
mums bija laivojis iepriekš. Īpašs 
prieks bija redzams bērnu acīs, 
kas ātri vien piemēroja īpašās 
vestes, pieteicās par labākajiem 
airētājiem un ar nepacietību gai-
dīja ceļojuma sākumu. Tik lielai 
kompānijai uzsākt ceļojumu ne-
bija nemaz tik viegli – bez spieg-
šanas jau nu neiztika! Kad tomēr 

visi veiksmīgi bijām sasēdušies 
laivās, airi rokās un pareizais vir-
ziens noteikts, varējām doties īstā 
ūdenstūrisma ceļojumā pa mūsu 
novada lielāko upi!

Iesākumā Mazā Jugla plūda 
rāmi un mierīgi, ļaujot mums 
priecāties par upes krastu dabisko 
skaistumu, taču drīz vien saklau-
sījām krāču tuvošanos, kas lika 
saturēt stiprāk airus un galvenais 
iemācīties darboties komandā – 
airētājam un stūrmanim. Viegli 

jau nebija, dažreiz iestūrējām tur, 
kur pavisam nebija iecerēts iestū-
rēt, taču – no kļūdām mācāmies, 
paliekam zinošāki un gudrāki. 
Kad akmeņainais upes posms 
bija galā, upei mainījās raksturs –  
tā kļuva rāma savā plūdumā, un 
mūsu skatam pavērās līkumotie, 
gleznainie Juglas krasti. Izbrau-
cām cauri pieciem tiltiem, no 
kuriem iespaidīgākais, protams, 
bija vecais Dzelzceļa tilts. 

Mūsu ceļojums ilga 3,5 stun-

das pa upi. Izkāpjot krastā, bija 
iespēja visiem kopā uz ugunskura 
cept desiņas, izpeldēties, izšūpo-
ties un tā pa īstam sasildīties īpa-
šā pirtī – lielas alus mucas veido-
lā! Paldies visiem, kas iesaistījās 
šajā avantūrā, par kopā būšanas 
iespēju, un esmu pārliecināta, ka 
šāda veida pasākumu ģimenes 
gribēs piedzīvot vēl citu reizi!

Anda Višķere, 
stopiņu novada daudzbērnu ģi-
meņu biedrības „Māra” vadītāja

12. augustā pie Ulbrokas eze
ra norisinājās Stopiņu novada 
Jauniešu diena, kas tika rīkota 
par godu Starptautiskai Jau
niešu dienai. 

Šajā dienā jaunieši piedalījās 
dažādās viņiem īpaši paredzē-
tās aktivitātēs. Jaunieši piedalī-
jās pludmales volejbola turnīrā 
un sumobolā, kas ir futbols 
sumo kostīmos. Pasākumā bija 
pieprasīts Baltijas Reģionālā fonda 
(BRF) informatīvais stends, kurā 
jaunieši varēja iegūt dažādu in-
formāciju par Latvijā īstenotajiem 
projektiem, ko finansē Eiropas 
Savienība, piemēram, Erasmus+. 

Pasākuma gaitā bija iespēja 
iepazīties ar Dzīvnieku patver-
smes „Ulubele” darbību un uz-
zināt vairāk par tās četrkājaina-
jiem draugiem, kas tur mīt, un 
kā mūsu novada jaunieši var pa-
līdzēt. Radošākiem dalībniekiem 
tika izveidotas vairākas radošās 
darbnīcas, kurās varēja veidot ro-

kassprādzes, gredzenus un dau-
dzas citas jaukas lietas. Brīvprā-
tīgā no Moldāvijas Diāna Rotaru 
pasniedza itāļu un spāņu valodas 
nodarbības, kuras ļoti ieinteresēja 
pasākuma dalībniekus, un Rudens 
Stencil – grafiti mākslinieks – ar 
ieinteresētajiem dalībniekiem vei-
doja grafiti mākslas darbus. 

Pasākuma noslēgumā ar 
mūzikas priekšnesumu uzstājās 
Stopiņu novada muzikanti: „The 
Citizens”, NeoStas, Granaidd un 
Andrejs Loginovs. 

Liels paldies Stopiņu novada 
domei par šī pasākuma atbalstu 
un paldies visiem, kas piedalījās 

šajā pasākumā!
Pasākuma fotogrāfijas var ap-

skatīt šeit: http://www.stopini.lv/
public/36550.html?t=foto. 

Līdz nākamajai Stopiņu 
novada Jauniešu dienai 2015. gadā!

Aivis Šibajevs,
jaunatnes lietu speciālists

23. augustā Upeslejās notika pie-
turas atjaunošanas darbi, kur jau-
nieši aktīvi ķērās klāt krāsošanas 
darbiem un deva pieturai jaunu, 
skaistu izskatu. Paldies visiem, kas 
piedalījās! Turpināsim mūsu labos 
darbus, lai arī turpmāk pietura 
nezaudētu savu jauko izskatu!

22. augustā aicinājām dienas 
centrā „Saurieši” nobaudīt 
itāļu tradicionālo ēdienu – 
sendviču panini.

Visi dalībnieki gatavoja sendvičus 
no tradicionālajiem itāļu produk-
tiem: „Milami salami”, „prosci-
utto” – itāļu žāvētas, dūmotas 
gaļas, salātiem, tomātiem, siera, 
majonēzes, kečupa. 

Arī bērni aktīvi piedalījās 

sendviču gatavošanā – viens grie-
za tomātus, cits lika sieru, smē-
rēja kečupu, un galvenais – tika 
arī saskaitīts, ka izgatavojām 60 
garšīgus panini.

Šos sendvičus pagaršoja 60 
gardēži – gan pieaugušie, gan 
bērni. Visi bija sajūsmā par gar-
šīgo ēdienu. Varēja iepazīties arī 
ar pagatavošanas receptēm.

Aija Šibajeva, 
sauriešu dienas centra vadītāja

Airu laivās pa Mazo Juglu!

Jauniešu diena StopiņosItāļu tradicionālais 
ēdiens Sauriešos
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Šovasar valdošajā tveicē dau
dzi stopiņieši ar lielu prieku un 
gandarījumu izbaudīja Ulbro
kas ezera pievilcību. 

Ulbrokas ezers tiešām vilina, ar 
katru gadu kļūstot sakoptāks un 
jauniem „objektiem” bagātāks. 
Līdz šim mūs priecēja ezera jaunā 
laipa, bet šovasar atklājām jauno 
Ulbrokas ezera strūklaku. Tas 
notika Ulbrokas ezera dienas ie-
tvaros. 8. augusta vakarā muzicēja 
Madlienas pūtēju orķestris, jaunā 
strūklaka zaigoja visās varavīks-
nes krāsās, un vakara noslēgumā 
uzmirdzēja krāšņs salūts. Tādējā-
di tika turpināta Ulbrokas ezera 
koncertu brīnišķīgā tradīcija, kas 
nākamgad atkal tiks radoši bagā-
tināta. Paldies visiem pasākuma 
dalībniekiem un apmeklētājiem!

Inta Kalniņa,
kultūras dzīves vadītāja

15. augustā dienas centrā sa
nācām uz Neptūna svētkiem. 
Kā tas arī pienākas, šie svētki 
uzreiz sākās ar lielu lietusgā
zi, taču tas mums netraucēja 
aktīvi darboties, jo atradām 
Sauriešu ciematā nojumi, kur 
noorganizēt konkursus un sta
fetes. 

Uz mūsu pasākumu bija ieradies 
arī īsts Neptūns (Māris), viņš 

kontrolēja mūsu konkursu gaitu 
un noteikumus, kuri bija jāievē-
ro pasākuma dalībniekiem. Viņš 
pastāstīja, kas ir Neptūna diena, 
ko šajā dienā dara. Bija dažādi 
konkursi un stafetes, kas bija 
saistītas ar ūdens tēmu, koman-
dām vajadzēja piepildīt krūzes, 
nesot ūdeni ar karotēm, no lie-
las bļodas ar muti izķert ābolus, 
ķert zivis. Starp komandām bija 
arī zīmējumu konkurss – katrai 

komandai bija jāuzzīmē kopīgs 
liels zīmējums, un mūsu stingrais 
Neptūns vērtēja kopīgi tapušos 
darbus. Šos zīmējumus izstādījām 
dienas centrā apskatei. Dāvanās 
par kopīgi paveikto darbu da-
lībnieki saņēma jūras medaļas –  
lielus gliemežvākus, saldumus, 
grāmatas, karodziņus.

Aija Šibajeva, 
sauriešu dienas 
centra vadītāja

Ulbrokas ezera vilinājums…

Neptūna svētki Sauriešu dienas centrā
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Stopiņu novada sieviešu korim 
„Madara” šī ir bijusi karsta vasara gan 
tiešā, gan pārnestā nozīmē. 

13. jūlijā pārstāvējām savu novadu Pasaules 
koru olimpiādē Mežaparkā, kur ģenerāl-
mēģinājumā, dziedot M. Brauna „Saule, 
Pērkons, Daugava”, debesis mūs sveica ar 
pamatīgu lietu, pērkona dārdiem, saules 
staru starp melnajiem mākoņiem, „Dauga-
vu” zem kājām un pāri skatītāju sēdvietām 
brīnišķīgu varavīksni!

No 25. līdz 29. jūlijam „Madara” pie-
skandināja tūrisma autobusu, apceļojot 
Sanktpēterburgu. Gan dienas, gan naktis 
bija ļoti karstas, bet „Madaras” dalībnieces 
tas nebiedēja. Milzīgajā pilsētā apskatījām 
skaistākos dārzus, katedrāles, imperatores 
Katrīnas vasaras rezidenci, kas apbūra ar 
savu baroka stila greznību.

Ermitāžā pieaugušie baudīja slavenāko 
mākslinieku darbus, bet bērnu uzmanību 
piesaistīja īsta mūmija, imperatoru ģimenes 
tērpi, kā arī bruņinieki īstos zirgu izbāzeņos.

Ar lielgabala zalvi Petropavlovskas cie-
toksnī sagaidījām pusdienlaiku un uzzinā-
jām, ka arī Sanktpēterburgā ir Zaķu sala 
tāpat kā Rīgā.

Leģendārais kreiseris „Aurora” joprojām 
atradās savā vietā, gatavs iepozēt tūristu 
fotoaparātiem.

Tie, kas bija Sanktpēterburgā pirmo 
reizi, kā arī tie, kas jau šeit bijuši, ar inte-
resi un neviltotu sajūsmu vēroja Ņevas tilta 
pacelšanos. Daži guva atbildi uz urdošo 
jautājumu – kas notiek ar elektrības va-
diem, kad tilts sadalās uz pusēm? Svied-
riem līstot, jo ārā divos naktī bija +26 grā-
di, pacēlām šampanieša glāzes par skaisto 
pilsētu nakts ugunīs. 

Punktu uz „i” mūsu karstajam ceļoju-
mam pielika Pēterhofas strūklaku dārza 

apmeklējums. Skaistums neaprakstāms, 
kas jāredz katram pašam savām acīm. Kad 
gida interesantais stāstījums bija galā, brīvo 
laiciņu pavadījām, veldzējoties strūklakās 
un pamērcējot pirkstgalus Baltijas jūras 
citā krastā. 

Mājupceļā vēl tika apēsts pēdējais Krie-
vijas saldējums ar dabīgo bērnības garšu, 
uzdziedāta kāda sērīga krievu balāde un 
pārspriesti spilgtākie iespaidi.

Ar to kora vasaras aktivitātes nebei-
dzās. Tuvojās nu jau par tradīciju kļuvušās 
„Madaras” vārdadienas svinības. Šī bija ne-
tradicionāla vārdadiena, jo tika izsludināta 
kā „Pirmās Madaru sporta spēles”. Kā jau 
sportā, bija gan individuālās sacensības – 
zābaka mešana, šautriņas, „Madaru bullīši”, 
daiļbadmintona dueti –, gan komandu spē-
les. Sīva cīņa norisinājās starp alta un sop-
rāna komandu – nācās apēst ne vienu vien 
konfekti, pārvietoties maisos, izkāpelēties 
pa bļodām, dancināt čiekuru un zaudēt 
neskaitāmus ūdens balonus. Lai noteiktu 
uzvarētāju, tika piešķirti vairāki papildlaiki, 
bet tomēr uzvarēja DRAUDZĪBA!

Apbalvošanas ceremonijā neviens nepa-
lika bez diploma. To saņēma gan daiļākā 
badmintona sitiena īpašniece, gan naskākais 
lapseņu ķērājs.

Prieks par mūsu diriģenti Zani, kas 
bullīšos vinnēja visus vīriešu dzimtes pār-
stāvjus.

Lai spēki tiktu atjaunoti un saglabāti, 
par mūsu vēderpriekiem rūpējās Guntis ar 
savu izcilo soļanku, kas tika ēsta vairākiem 
piegājieniem, arī nākamajā dienā. 

Šobrīd „Madara” atpūšas, krāj spēkus 
jaunai dziesmotai sezonai un gaida arī tevi 
savā pulkā!

Ja vēlies pievienoties, zvani Zanei pa 
tālr. 29486544 vai Kristīnei – 26537679.

Inga Egle

„Madara” zied un dzied vasarā
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Vizītes laikā notika tikšanās ar 
Stopiņu novada domes priekš-
sēdētāju Jāni Pumpuru, priekš-
sēdētāja vietnieci Vitu Paulāni, 
domes juridisko padomnieci Lailu 
Kundziņu un attīstības un plā-
nošanas speciālisti Inesi Pivari. 
Tikšanās laikā tika pārrunātas 

aktuālās problēmas un to iespē-
jamie risinājumi Stopiņu novada 
pašvaldībā. Einārs Cilinskis ie-
pazīstināja ar VARAM tuvākajā 
laikā plānotajām aktivitātēm paš-
valdību attīstībā.

Pēc tikšanās domē VARAM 
pārstāvji devās apskatīt PII „Pie-

nenīte” jauno piebūvi, sporta lau-
kumus pie Ulbrokas ezera, Ulbro-
kas vidusskolu un peldbaseinu.

Vizītes noslēgumā Jānis Pum-
purs atzina, ka šī tikšanās ir bijusi ļoti 
produktīva un ir jūtams tiešs minis-
trijas atbalsts pašvaldības darbā.

Stopiņu novada pašvaldība

2. septembrī darba vizītē Stopiņu novada 
domē viesojās VARAM parlamentārais 
sekretārs Einārs Cilinskis

16. augustā Ikšķile jau 16. reizi 
viesmīlīgi uzņēma Latvijas 
Politiski represēto apvienības 
(LPRA) salidojuma dalībniekus.

Bija pavēls sestdienas rīts, kad 
mēs, bariņš politiski represēto 
no Ulbrokas, devāmies Ikšķiles 
virzienā. Īpaši nesteidzāmies, jo 
gadu gaitā jau ir izstrādājusies 
zināma kārtība, arī mūsu apme-
šanās vieta ir nemainīga – vairāki 
stalti noauguši bērzi pļaviņā pie 
estrādes. Ar prieku noskatījāmies, 
ka mums ir radušies sekotāji un 
jau šur tur zālē noklāto segu vietā 
parādījušies krēsli. Patīkami, ka 
policists, kurš regulēja transporta 
novietošanu, piedāvāja palīdzēt 
iekārtoties.

Ceturksni pāri vieniem LPRA 
priekšsēdētājs Gunārs Resnais 
atklāja salidojumu. Tika ienests 
apvienības karogs, nodziedāta 
himna un ar klusuma brīdi godi-
nāti aizgājušie. 2013. gadā aizsaulē 
pavadītas 926 represēto dvēselītes.

   Savā uzrunā G. Resnais, kā 
allaž, bija tiešs un lakonisks. Viņš 
pateicās pašvaldībām par sniegto 
atbalstu, bez kura nebūtu iespē-
jams sarīkot šādu salidojumu. 
Gandarījumu sagādā arī tas, ka 
politiski represēto kopai nekas ne-
tika atņemts pat krīzes gados. Māc 

bažas par Ukrainu un ar šiem no-
tikumiem saistītām sekām. Daudz 
vairāk būtu gribējies sagaidīt no 
mūsu drošības struktūrām. Nu ne-
var atļaut runāt nicinoši par valsti 
un tautu! Mēs ļaujam ņirgāties par 
sevi. Mums jātiek uz kājām saim-
nieciskajā dzīvē pašiem, negaidot 
investīcijas no malas.

  Valsts prezidents Andris 
Bērziņš savā uzrunā uzsvēra bū-
tiskākos virzienus, proti, ka jā-
stiprina savas pašvaldības. Kār-
tība un viss pārējais jānodrošina 
pašvaldībām. Būtu vēlams mainīt 
valdības veidošanas mehānismu. 
Prezidents atsaucās uz Igaunijas 
piemēru, kur ministrus izvēlas 
premjerministrs. Jāatbalsta par-
tijas, kuras spēj realizēt valstij 
svarīgas lietas. Savu uzrunu viņš 
nobeidza ar vēlējumu: „Lai mums 
skaidrs prāts un skaidri mērķi!”

Viesu vidū bija un apsveiku-
ma runas teica Saeimas priekšsē-
dētāja Solvita Āboltiņa, Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma, 
Nacionālās apvienības līdzpriekš-
sēdētājs Raivis Dzintars, Eiropar-
lamenta deputāte Sandra Kalniete, 
fonda „Sibīrijas bērni” vadītāja, 
režisore Dzintra Geka, Ikšķiles 
novada domes priekšsēdētājs In-
dulis Trapiņš. L. Straujuma uzsvē-
ra, ka finansējuma prioritātes šo-

brīd ir pensiju indeksācija, valsts 
drošība un veselības aizsardzība. 
Sandra Kalniete pateicās visiem, 
kas balsojuši par viņas kandidatū-
ru Eiroparlamentā. Atsaucoties uz 
savu personīgo pieredzi, viņa uz-
svēra, ka pats galvenais ir Latvijas 
drošība un ka izsūtīto pieredzei 
jābūt tai, kas jaunajai paaudzei 
atvērtu acis uz pašlaik notiekošo 
Ukrainā un diktatūras draudiem. 
Nobeigumā S. Kalniete aicināja 
balsot par tādu partiju, kas darbos 
ir apliecinājusi savu tautiskumu.

Dzintra Geka informēja par 
kārtējo braucienu pa represiju 
upuru vietām. Šoreiz tās ir Vor-
kuta un Kazahstāna. Vienam no 
brauciena dalībniekiem ir 90 
gadu. Dz. Geka lūdza turēt par 
viņiem īkšķus, lai „laimīgi aizli-
dojam un atgriežamies Latvijā”.

Pēc oficiālās daļas sekoja kon-
certs, kuru sniedza solisti Ieva 
Parša, Krišjānis Norvelis un kon-
certmeistars Aldis Liepiņš. Pēc kon-
certa salidojuma dalībniekus pļa-
viņā sagaidīja grupa „Kreicburgas 
ziķeri” no Jēkabpils. Arī lietus bija 
mitējies, un cerīgi uzspīdēja saule.

Turēsim īkšķus par mums 
visiem un Latviju! Un tiksimies 
atkal nākošvasar Ikšķilē!

Guna Dēliņa, 
represēta 1941. gada 14. jūnijā

Tiksimies Ikšķilē!

No 27. jūlija līdz 6. augustam 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas akordeonistu ansamblis 
un Ulbrokas kultūras nama 
akordeonistu ansamblis „Ak
cents” devās uz Francijas kal
naināko Overņas reģionu, lai 
sadarbības projekta ietvaros 
ar nu jau iepazītajiem akor
deonistiem no Orijakas Mūzi
kas un dejas konservatorijas 
kopīgi muzicētu un piedalītos 
akordeona mūzikas festivālā 
Rolakā, Francijā.

Ir agrs 27. jūlija rīts, visi vēl 
„miegojas”... Bet jaunie Ulbrokas 
akordeonisti dodas tālā ceļā. Šo-
reiz mūsu ceļš veda uz Kantāles 
departamentu Francijā, kur pieda-
lījāmies divos Rolakas akordeonu 
festivāla koncertos – Rolakas baz-
nīcā un Orijakas pilsētas mērijā. 
Spēlējām kopā ar mūsu franču 
draugiem, kuri jūlija sākumā vie-
sojās Stopiņu novadā. Šie koncerti 
bija ilgi gaidīti un rūpīgi gatavoti. 
To varēja sajust un izjust – aktīvie 
un spriedzes pilnie mēģinājumi, 
miers un nopietna noskaņošanās 
pirms koncerta, skanīgais kon-
certs un skatītāju ovācijas, kādas 
sen nebija dzirdētas pēc koncerta.

Protams, iepazinām arī Fran-
cijas vēsturi un kultūru, priecājā-
mies par brīnišķīgajiem skatiem 
no izdzisušo vulkānu virsotnēm, 
baudījām franču virtuvi, vienkārši 
dažas dienas jutāmies kā īsti franči.

Apmeklējām Orijakas Mūzikas 
un dejas konservatoriju, kur mācās 
bērni no septiņu gadu vecuma. Vi-
dējo (konservatorijas) mūzikas iz-
glītību var iegūt desmit gados, ja esi 
kārtīgi mācījies un visas program-
mas apguvis paredzētajā laikā. Ir 
pieejamas dažādas programmas un 
dažādi apmācības līmeņi. Galvenais 
uzsvars tiek likts uz vēlēšanos ar 
prieku apgūt mūzikas instrumentu, 
bet profesionālajā līmenī (vidussko-
las) mācības ir ļoti nopietnas un 
pilnībā sagatavo jauniešus studijām 
augstākajam līmenim. Mūsu skolas 
audzēkņiem ļoti interesanti likās 
telpu nosaukumi konservatorijā, 
tie nosaukti komponistu vārdos. 
Savukārt skolotājiem bija interesanti 
uzzināt, kā notiek pats apmācības 
process, kā arī spraigi diskutēt par 
mūzikas izglītības kvalitāti.

Ikvienā Kantāles departamen-
ta kalnu pilsētiņā mūs sagaidīja 
mērs, lai personīgi iepazīstinātu 
ar skaistākajām vietām un pale-
potos ar sasniegto. Mums Francija 
atmiņā paliks kā siera dzimtene, 
jo Kantāle ir izslavēta ar savām 
īpašajām siera šķirnēm.

Pa ceļam uz Franciju iegrie-
zāmies Dienvidvācijas pilsētā 
Freiburgā, kur latviešu centrā 
„Bērzaine” sniedzām koncertu. 
Pēc koncerta visi kopā dziedājām 
populāras latviešu dziesmas un 
jutāmies kā mājās. Te noteikti jā-
piemin mājas saimnieku teiktais – 
jūtieties kā viesos, bet atcerieties, 
ka esat mājās. Bet, ja kādreiz ceļš 
aizvedīs uz viesmīlīgo „Bērzaines” 
māju, nebrīnieties, ka kādai no 
viesu istabām ir dots Stopiņu vai 
Ulbrokas nosaukums.

Esam atkal mājās. Pilna gal-
va ar radošām idejām, tāliem 
mērķiem un jauniem sapņiem. 
Šis koncertceļojums ir izskanējis, 
kuru ar skaitļiem varētu rakstu-
rot šādi – gandrīz 6300 km, 11 
dienas un naktis, 3 ļoti skanīgi 
un īpaši koncerti, apmēram 30 
frāzes un vārdiņi franču valodā 
(dažiem daudz vairāk), vairāki 
desmiti mēģinājumu, tūkstošiem 
emociju, neskaitāmi smaidi un 
smieklu šaltis.

Koncertceļojums izdevās, pa-
teicoties Stopiņu novada pašvaldī-
bas atbalstam, tāpēc īpašu paldies 
sakām priekšsēdētāja vietniecei 
Vitai Paulānei.

Par projekta koordinēšanu jā-
pateicas mūsu skolas direktores 
vietniecei mācību darbā Santai 
Podgaiskai. Paldies akordeona 
spēles skolotājai Anitai Riekstai 
un mūziķiem – Henrijam, Ie-
vai, skolotājai Ingai, Kasparam, 
Kristapam, Kristīnei, Mārtiņam, 
Montai Megijai, Ričardam, Ro-
bertam, Taisijai – par ieguldīto 
darbu, sagatavojot skaisto kon-
certprogrammu.

Paldies visiem par piepildī-
tiem sapņiem!

Fotogalerija: http://www.
umms.lv/sadarbibas-projekts-
francija/?theme_style=dark.

Henrijs Vīgants,  akordeonistu 
ansambļa „Akcents” dalībnieks,

Vita Pinne,  ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore

UMMS aktualitātes•

Akordeonistu 
atkaltikšanās Francijā!
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Mūsu novadā Anniņa ir pazīsta-
ma jau no septiņdesmitajiem ga-
diem, kad viņa uzsāka skolotājas 

gaitas Meža skolā, tagad Upesleju 
internātpamatskola-rehabilitācijas 
centrs. Jau 11 gadus Anniņa vada 

Upesleju dienas centru, kurš, pa-
teicoties viņas ieguldītajam dar-
bam un sirds degsmei, ir kļuvis 
par Upesleju ciema galveno kul-
tūras notikumu centru.

Stopiņu novada 
pašvaldība

Augusts aizritējis sportiskās 
noskaņās vairākos novadu 
ciemos.

8. augustā „Ulbrokas ezera diena” 
sākās ar Ģimeņu sporta dienu. 
Jau no plkst. 14.00 Ulbrokas ezera 
krastā pulcējās jaunieši, bērni un 
ģimenes uz dažādām sportiskām 
aktivitātēm. Visiem bija iespē-
ja izmēģināt spēkus volejbolā, 
futbolā un strītbolā. Komandas 
spēja sadarboties tika pārbaudīta 
arī Veselības trasē. Ģimenēm un 
komandām īpaši jautra bija dalī-
ba stafetē „Reāls piedzīvojums”, 
kur rezultāts bija atkarīgs gan no 
kopā veiktiem uzdevumiem, gan 
no katra dalībnieka individuālā 
snieguma. Arī pašiem mazākajiem 
dalībniekiem bija iespēja kopā ar 
vecākiem veikt dažādus sportiskus 
uzdevumus. Šogad pirmo reizi 
puišiem bija iespēja uznest kalnā 
savas meitenes, un šajā aktivitātē 
piedalījās drosmīgākie pāri.

Upeslejās 13. augustā mazie 
riteņbraucēji jau otro gadu sa-
centās „Velokrosā bērniem un 
jauniešiem”. Aktīvākie velobrau-
cēji pulcējās uz gājēju celiņa un 
sacentās riteņbraukšanas prasmēs 
un veiklībā.

Sporta diena Līčos 16. au-
gustā norisinājās aktīvā gaisotnē. 

Apsveicam Annu Logacku 
80 gadu jubilejā!

Vasara sportiskā garā

27. augustā Anna Logacka svinēja skaistu dzīves jubileju. Mūsu 
Anniņu sirsnīgi sveica arī Stopiņu novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pumpurs un priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne.

Iedzīvotājiem bija iespēja pieda-
līties komandu spēlēs futbolā un  
volejbolā, notika individuālās 
spēles futbola soda sitienos, pie-
vilkšanās sacensībās. Sportot bija 
ieradušies ne tikai Līču iedzīvo-
tāji, bet arī komandas no citiem 

Stopiņu novada ciematiem: Sau-
riešiem, Upeslejām, Ulbrokas.

Visās Sporta dienās uzvarē-
tāji saņēma medaļas, kausus un 
pārsteiguma dāvanas, bet ganda-
rījums par paveikto bija katram 
dalībniekam. Paldies visiem nova-

da iedzīvotājiem par aktīvo dalību 
sporta aktivitātēs novadā. Jau 20. 
septembrī norisināsies Ģimeņu 
sporta diena Upeslejās, bet oktob-
rī – Veselības nedēļa. Uz tikšanos!

A. Vaičulens, 
sporta organizators
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Stopiņu novada Tūrisma un 
rekreācijas tematiskā plānojuma 
izstrādes ietvaros notiek aptau-
ja par Tūrisma attīstību Stopiņu 

novadā. Līdz 22. septembrim 
aicinām iedzīvotājus aizpildīt 
anketu un sniegt savus priekšli-
kumus. Aptaujas anketa pieeja-

ma: http://www.jotformpro.com/
form/42295979035971.

Stopiņu novada 
pašvaldība

Izstādes:
• Latvijas valsts pirmajam pre-
zidentam – Jānim Čakstem 155
• „Atklāj pasauli!” – Eiropas va-
lodu diena (26.09.) un Pasaules 
Tūrisma diena (27.09.)
Pasākumi:
• Sauriešu bibliotēka 13.09. plkst. 
12.00 aicina Bērnu, Jauniešu un 
Vecāku žūrijas ekspertus uz tik-
šanos radošajā darbnīcā „Izlasīju, 
izdomāju, izveidoju”. Gūsim iero-
smi radošām idejām, lai oktobrī 
„atdzīvinātu” savu redzējumu par 

izlasītajiem darbiem.
• Ikviens interesents vēl var pie-
vienoties ekspertu komandai, jo 
LIELĀ LASĪŠANA turpināsies 
līdz decembrim.
• „Aicināti trollīšu Muminu pie-
dzīvojumu pasaulē!” – Sauriešu 
bibliotēkā viesosies Stopiņu pa-
matskolas PII grupu „Zīļuki” 
15.09. un „Taurenīši” 22.09. Ko-
pīgi ielūkosimies jaukās troļļu 
Muminu ģimenes piedzīvojumos, 
kurus radījusi Somijas zviedru 
bērnu rakstniece Tūve Jānsone.

Ik gadu 8. septembrī tiek atzīmēta 
starptautiskā Rakstpratības die-
na, tāpēc šī gada izstādei, kas 
skatāma bibliotēkas abonementā, 
dots nosaukums „Rakstīšana”. 
Aicinām uzlabot lasītprasmi un 
valodas lietotprasmi – iedziļino-
ties, analizējot un izvērtējot lasīto. 
Rakstītprasmes uzlabošanai izstā-
dē redzēsiet dažādas noderīgas 
vārdnīcas un citus izdevumus. 
Informēsim par rakstības izcelsmi 
un vēsturi, kā arī pievērsīsimies 
rakstībai mūsdienās. Sveicam jau-
najā mācību gadā un aicinām uz 
sadarbību zinību apguvē!

Aicina uz sarunu ar 
rakstniekiem 
Valdi RŪMNIEKU un 
Andreju MIGLU

Ulbrokas bibliotēka Stopiņu 
novada lasītājus piektdien, 19. 
septembrī, plkst. 18.00 Ulbrokas 
bibliotēkā aicina uz sarunu ar 
rakstniekiem Valdi Rūmnieku un 
Andreju Miglu par tematu „Kam 
rada tēlnieks – tautai, karaļiem 
vai sev?”

Programmā:
Latviešu prozas meistari V. 

Rūmnieks un A. Migla „Trīs 
zvaigznes”. 

Biogrāfisks romāns par Kārli 
Zāli (1888–1942).

Vēstījums par tēlnieka perso-
nisko un radošo dzīvi, kurā iz-

sekots tēlnieka gaitām, sākot ar 
skološanos Kazaņas māk slas sko-
lā beidzot ar ievērojamo Mākslas 
akadēmijas Tēlniecības meistar-
darbnīcas vadītāja vietu.

Darba pamatā raits stāstījums, 
spilgtas laikmeta ainas, iejūtīgas 
pārdomas un vēsturiskas liecības.

Ulbrokas bibliotēkas lasītāju 
atzinība un novērtējums lasīt vei-
cināšanā un lasīt priekā – nomi-
nāciju pasniegšana. 

Ikgadēja akcija, kas novēro-
ta bibliotekāru un apmeklētāju 
saskarsmē. 

Nacionālās un laikmetīgās 
identitātes mijiedarbība Ulda 
Sterģa Akmens rakstu darbnīcā 
un videostāstā „No sētas uz sētu”.

Projekts „Senās mājvietas 
Stopiņu novadā” ir pierādījis, ka 
personas tāpatība var turpināties, 
arī mainoties tās ārienei, intelek-
tuālajām spējām, atmiņai, sagla-
bājot priekšstatu par sevi kā par 
vienreizēju lietu, kas atšķiras no 
citām, taču mijiedarbībā saglabā 
kultūrainavisko rokrakstu, cilvēku 
gājumu un notikumu virknējumu. 
Seno māju kontekstā pašā Rīgas 
pievārtē atradīsiet koka ēkas, 
senus pagrabus, uzzināsiet noti-
kumus un stāstus, kas raksturo 
vietu, laiku un cilvēkus Stopiņu 
novadā.

Rudens priekšnojautās – tēja, 
sarunas un domu apmaiņa.

„Miķeļu umurkumurs”

„Miķeļu umurkumurs”. Tā šo krā-
saino un dzīvespriecīgo rudens 
svētku izstādi, kas izvietota lasītavā, 
esam nosaukuši mēs – bibliotekāri. 
Šie svētki iezīmējas ne tikai ar ru-
dens gadatirgiem, bet arī ar rudens 
saulgriežu laiku, kuram piedien savi 
ticējumi, mīklas, tautasdziesmas. 
Miķeļos var rotāt telpas un gatavot 
ēdienus – pladas, pūteļus, pildītus 
ābolus un cept karašas. Viss aici-
nāt aicina ar prieku un mīlestību 
sagaidīt rudeni! 

Sauriešu bibliotēkā septembrī•

Ulbrokas bibliotēkā septembrī•

Līdz 1. oktobrim norisinās kan
didātu pieteikšana atzinībai 
„Stopiņu novada Goda Pilso
nis” 2014. gadā.

Tā ir augstākā Stopiņu pašvaldī-
bas atzinība, ko piešķir par seviš-
ķiem nopelniem Stopiņu novada 
labā fiziskām personām, kas var 
izpausties valsts, pašvaldības, sa-
biedriskajā, kultūras, izglītības, 

zinātnes vai saimnieciskajā un citā 
darbā. Par nopelniem uzskatāms 
gan izcils darbs, gan ilgstoša, 
priekšzīmīga un panākumiem 
bagāta darbība. Atzinību „Sto-
piņu novada Goda Pilsonis” var 
piešķirt ne tikai Stopiņu novada 
iedzīvotājiem, bet arī Latvijas 
un ārvalstu personām. Atzinībai 
nevar izvirzīt Stopiņu novada 
domes amatpersonas – domes 

priekšsēdētāju, domes priekšsē-
dētāja vietnieci, esošā sasaukuma 
domes deputātus. 

Pieteikuma anketu un atzinī-
bas piešķiršanas nosacījumus 
meklējiet: http://www.stopini.
lv/public/32883.html, kā arī pa-
pīra formātā – novada domē, 
novada bibliotēkās un dienas 
centros.

Aicinām pieteikt 
Goda Pilsoņa kandidātus

Atgādinām, ka līdz 1. novem
brim gaidām pieteikumus 
konkursam „Stopiņu novada 
izcilākie sportisti”. 

Konkurss tiek organizēts, lai 
apzinātu un popularizētu Stopi-
ņu novadā dzīvojošus izcilākos 
sportistus (esošos un bijušos, 
jebkurā vecuma grupā) vai ar 
Stopiņu novadu saistītus spor-

tistus, kuri savas dzīves laikā ir 
sasnieguši aug stus sasniegumus 
sportā. Konkursā aicinām iesniegt 
autobiogrāfiskus aprakstus par 
sportistu dzīves gaitām, sportis-
kajiem sasniegumiem, iegūtajiem 
apbalvojumiem, fotomateriālus 
un/vai citus vizuālos materiālus 
par sportistu sasniegumiem (vi-
deoierakstus, diplomu, apbalvoju-
mu kopijas, publikāciju kopijas), 

izveidotus fotoalbumus par sporta 
vai sporta un dzīves gaitām utt. 
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. 
gada 1. novembrim  personīgi 
Stopiņu novada domē sekretā-
rei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta 
adresi: novada.dome@stopini.lv. 
Konkursa nosacījumus meklējiet: 
http://www.stopini.lv/public/36069.
html.

Gaidām pieteikumus konkursam 
„Stopiņu novada izcilākie sportisti”

10. oktobrī plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā

Stopiņu novada pašdarbības kolektīvu
SEZONAS ATKLĀŠANAS SVĒTKI

Tuvāka informācija – pie kolektīvu vadītājiem un pie pasākuma galvenā 
organizatora – VPDK „Stopiņš”!

Aptauja par tūrisma attīstību

Kultūras pasākumi•

20. septembrī 
no plkst. 8.00 līdz 14.00

Ulbrokā, Sporta laukumā 
pie Stopiņu novada domes

RUDENS GADATIRGUS
„Burkāniņš, kāpostiņš – 

rudens laika kārumiņš!”
Dalības maksa tirgotājiem 2,50 eiro. Stopiņu novada 

iedzīvotājiem dalība bez maksas. Ar soliem un galdiem 
organizatori dalībniekus nenodrošina. 

Vietas tirgotājiem tiks ierādītas pasākuma dienā. 
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 
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Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV 2130
Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Inese Skrastiņa, tālr. 67910518
e-pasta adrese: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada Domē sekretārei,
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūksala”
Tirāža: 2200 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2014. gada 4. septembrī.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

Pasākumi septembrī•

DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
• 2. un 9. septembrī plkst. 18.00 
– itāļu valoda pieaugušajiem.
• 6. un 13. septembrī plkst. 
11.00–15.00 Stopiņu novada do-
mes finansētais projekts gleznoša-
nas plenērs „Vasaras iedvesmai”, 
vada gleznotāja Maija Brašmane. 
• 20. septembrī – atvadu ballīte 
„Paldies, Diāna!”, pateiksimies 
mūsu brīvprātīgajai jaunietei no 
Moldāvijas Diānai Rotaru par 12 
mēnešu ieguldīto darbu Sauriešu 
dienas centrā, prezentācija par pa-
veiktajām aktivitātēm.
• 5., 12., 19. un 26. septembrī 
piektdienās plkst. 15.00 spēļu 
un pasaku terapijas nodarbības 
bērniem un skolēniem „Lielais 
kosmosa ceļojums”, vada psiho-
loģe Irina Šmiģeļska. 
• Sākot ar 3. septembri plkst. 15.00 
un turpmāk trešdienās dekupāžas 
nodarbības (ar salvetēm, plēksnēm, 
smiltīm) bērniem un skolēniem.
• 27. septembrī Pasaules tūrisma 
dienai veltīts pasākums. 
Oktobrī plānotas rotu darināšanas 
nodarbības, lūgums pieteikties.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
• Pirmdienās „Mozaīka” – puķu 
podu apdare ar dažādiem ma-
teriāliem no 16.00 līdz 20.00. 
Vēderdejas no plkst. 17.30 līdz 
20.00. Otrdienās „Mozaīka” no 
plkst. 16.00 līdz 20.00. Galda te-
niss pieaugušajiem no plkst. 17.00 
līdz 20.00.
• Trešdienās „Mozaīka” no plkst. 
16.00 līdz 20.00. • Vēderdejas no 
plkst. 17.30 līdz 20.00. 
• Ceturtdienās „Mozaīka” no 
plkst. 16.00 līdz 20.00. Galda te-
niss pieaugušajiem no plkst. 17.00 
līdz 20.00. Piektdienās projekts 
„Pašu rokām darinātas, skaistas 
un greznas lietas” no plkst. 17.00, 
vada Aleksandra Dobrjanska. 17. 
septembrī projekta darbu izstāde.
• No 26. septembra plkst. 17.00–
20.00 projekts „Mazā šūšanas 
skoliņa”. Vada Silvija Eriņa.
• Sestdienās – galda teniss pie-
augušajiem.
• 27. septembrī plkst. 12.00 fil-
miņu rīts „Bērnu vasaras piedzī-
vojumi Upeslejās”.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
• 13. septembrī – „Aktīvā darbnī-
ca sienu gleznošanā” sociālās mā-
jas gaitenī. Otas un krāsas tiks ie-
dotas, jāpadomā par apģērbu, kuru 
nebūtu žēl nosmērēt ar krāsu.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
• Krāsainu magnētiņu veidošana 
no ģipša.
• Novusa turnīrs.
• Rudens lapu ziedu pušķu ga-
tavošana. 
• Sākot ar 25. septembri, ceturt-
dienā no plkst. 18.00 līdz 20.00 
10 nodarbību cikls floristikā. Pie-
teikšanās dienas centrā vai pa tālr. 
28373398.
• Katru otrdienu un ceturtdienu 
no plkst. 12.00 līdz 13.45 – nū-
jošanas nodarbības.
• Sestdienās no plkst. 9.30 līdz 
14.00 – rotu gatavošana, izšuvu-
mi, tamborējumi, pērļošana un 
citas radošas aktivitātes.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
• 13. septembrī plkst. 16.00 ra-
došo darbu izstāde „Pērļošanas 
tehnikas pamati”. Projekts tiek fi-
nansēts Stopiņu novada projektu 
ietvaros.
• 20. septembrī radošo darbu 
izstāde „Rudens” (darbus, lūdzu, 
iesniegt līdz 18.09.).
• 20. septembrī plkst. 16.00 pie-
redzes apmaiņas pasākums „Ru-
dens dārzā un burciņās”. Līdzi jā-
ņem konservēšanas/marinēšanas 
piemērs un recepte.
• 27. septembrī plkst. 15.00 
individuālās spēles galda tenisā. 
Pieteikšanās no plkst. 14.00.
• Pirmdienās plkst. 17.00 rado-
šas nodarbības bērniem.
• Otrdienās plkst. 17.00 pērļo-
šanas nodarbības.
• Ceturtdienās plkst. 17.00 „Grā-
matu vakari”. (Lasītāji līdzi var 
ņemt arī savu grāmatu.)
• Sestdienās plkst. 12.00–14.00 
nūjošana.
Dienas centra „Līči” darba laiks 
no 2014. 1. septembra: pirmdie-
nās, otrdienās, ceturtdienās plkst. 
14.30–21.00, sestdienās plkst. 
12.00–20.30.

• Dienas centrā apmeklētājiem 
ikdienā ir iespēja ne tikai pieda-
līties dienas centra organizētajās 
aktivitātēs, bet arī pavadīt laiku, 
lasot jaunāko laikrakstu „Neatka-
rīgā Rīta Avīze”, dažādus žurnālus, 
spēlējot novusu, galda tenisu, da-
žādas galda spēles.

SPORTA PASĀKUMI
• 20. septembrī plkst. 11.00 Ģi-
meņu sporta diena Upeslejās. 
Pulcēšanās Upesleju internātpa-
matskolas-rehabilitācijas centra 
sporta laukumā.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,

No tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies

Un visu mūžu audz.
Artūru Azarovu, Timuru Ēvarsonu, Izabellu Kaštaļjanu,  

Deividu Konstantinovu, Otto Krasovski, Danielu Ščekoldinu, 
Dianu Šibatovsku, Darju Šīranti, Rihardu Zālīti

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

Līdzjūtības•

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt …

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei 
Annai Čerņavskai, tēvu mūžībā aizvadot.

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” kolektīvs

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Jekaterinai Lolai, 
māti mūžībā aizvadot.

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” kolektīvs

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu –
Nav rītdienas, ir tikai vēja balss.

Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Skumju brīdi esam kopā ar Solveigu Kviesi, 
māmiņu smiltainē guldot.

P/A „Stopiņu ambulance” kolektīvs

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
 Un piemiņa kā saules zieds.

(J. Silazars)
Skumju brīdī esam kopā ar skolas darbinieci Zoju Romanovsku, 

māti mūžībā aizvadot.
Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

7. septembrī plkst. 13.00

LUTERĀŅU KAPUSVĒTKI 
Ulbrokas Meža kapos

AUTOBUSA GRAFIKS 
2014. GADA 4. OKTOBRĪ 
UZ VĒLĒŠANU IECIRKNI 

UPESLEJĀS

2014. gada 4. oktobrī Latvijā no-
tiks kārtējās parlamenta vēlēšanas, 
kurās vēlēsim 12. Saeimu. 
Stopiņu novada dome vēlēšanu 
dienā 2014. gada 4. oktobrī no-
drošinās autobusu no Līčiem uz 
Upesleju iecirkni.
• Autobusa sākuma pieturvieta: c. 
Līči, laukumā pie veikala „Mel-
nais suns”.
• Autobusa galamērķa pieturvieta: 
Upesleju iecirknis Nr.799.
• Izbraukšana: plkst. 10.00 un 
12.00.

Stopiņu novada  
vēlēšanu komisija

Stopiņu novada domes PII 
„Pienenīte” aicina pieteikties 

pirmsskolas 
MŪZIKAS SKOLOTĀJU
 amatam uz 1,5 gadiem 
(uz aizvietošanas laiku).

 Darba laiks katru dienu 6 stun-
das, atbilstoši 1 darba slodzei. 
Var pieteikties arī attiecīgās spe-
cialitātes neklātienes studenti, kā 
arī pedagogi amatu apvienošanas 
kārtībā. Sīkāku informāciju jūs 
varat saņemt pie iestādes vadītājas 
vai pa tālr. 67910984, 26558646. 
Pretendentus lūdzu pieteikties pie 
iestādes vadītājas darba laikā no 
plkst. 9.00 līdz 18.00.

19. septembrī, piektdien
stopiņu novada Politiski 

represēto biedrības rīkotā
EKSKURSIJA UZ
 LIKTEŅDĀRZU. 

Dalības maksa 12,00 eiro. 
Pieteikšanās un samaksa līdz 

10. septembrim. 
tālr. 28890339, Māra.

AICINA UZ SMILŠU TERAPIJAS 
NODARBĪBĀM

Stopiņu novada daudzbērnu ģi-
meņu biedrība „Māra” Borisa un 
Ināras Teterevu fonda atbalstītā 
projekta „Stopiņu novada mā-
miņu radošā izglītošanās daudz-
bērnu biedrībā „Māra”” ietvaros 
aicina vecākus kopā ar bērniem 
vecumā no 7 līdz 12 gadiem uz 
smilšu terapijas nodarbībām. No-
darbību ciklu uzsāksim 20. sep-
tembrī plkst. 11.00–12.00 un tur-
pināsim sestdienās no plkst. 11.00 
līdz 12.00, nodarbības notiks In-
stitūta ielā 12, 2. stāvā, biedrības 
„Māra” telpās, sertificētas psiho-
loģes vadībā. Pieteikšanas pa tālr. 
28373398.

Sludinājumi•

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Šī diena pēdējā, šis stars, ko saule dala,

Ir rimis viss, un tecēt stājies laiks.
Tu gana steidzies, darbi nu jau galā,

Un rāmu mieru ieguvis tavs vaigs.
/K. Apškrūma/

Pelageya Dmitrieva, Viesturs Jurjuris, Vera Kazinačikova, 
Jekaterina Kijakovska, Jānis Koroļkovs, Dmitrijs Mazitans, 
Monika Skulte, Marija Šmeļova, Enārs Tone, Jānis Tunnis,  

Vija Veinberga, Edmunds Začs
Skumjās esam kopā ar tuviniekiem.

SVEICAM JUBILEJĀ!
Nu tu stāvi savu gadu kalnā,

Taču apvārsni vēl neredz skats, 
Tu vēl spītē visām dzīves salnām,

Lai cik ātri griežas dzīves rats.
Jeļenu Ņefjodovu, Raisu Ratjkovu, Āriju Skulti, Valdi Lefleru, 

Dzidru Rožkalni, Irēnu Čerņavsku, 
Irēnu Grigali, Ojāru Cerbuli, Pēteri Leimanu, Allu Solu, 

Valdi Straumīti, Vilni Zeltiņu
Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!


