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Šogad Lielajā talkā Stopiņu 
novadā piedalījās daudz ie
dzīvotāju. Talkas vietas bija 
pieteiktas gandrīz no visiem 
novada ciemiem. 

Jau nedēļā pirms Lielās talkas 
dienas talkoja izglītības iestādes. 
Ulbrokas vidusskolas 8.a klases 
audzēkņi salasīja atkritumus gar 
ceļa malām no skolas uz Dzidri
ņu ciemu. 

PII „Pienenīte” Eko padome 
stādīja kokus bērnudārza terito
rijā, piedaloties kopīgajā Ekosko
lu akcijā, kas noritēja visā Latvijā. 

Kajaks.lv turpināja iepriekšē
jā gadā aizsākto tradīciju savākt 
atkritumus Piķurgā un Ulbrokas 
ezerā, kuriem var piekļūt tikai ar 
laivu.

Ulbrokā talcinieki vāca atkri

tumus meža teritorijās aiz daudz
dzīvokļu mājām, kur ikdienā do
das pastaigāties daudzie māju ie
mītnieki, Piķurgas krastos un ap
kārtējās teritorijās, veidoja jaunas 
puķudobes un uzkopa publiskās 
teritorijas. Lielu darbu Ulbrokā 
paveica arī Ulbrokas vidusskolas 
jaunsargi.

Jaunieši pulcējās pie Līču dienas 
centra, kur kopīgi gatavoja putnu 
būrīšus, bet vēlāk devās savākt 
atkritumus gar Mazās Juglas kras
tiem. Viens putnu būrītis jau tika 
uzlikts kokā pie dienas centra.

Līču ciema iedzīvotāji cītīgi 
sakopa apkārtējās teritorijas. Arī 
Cekules, Rumbulas un Dreiliņu 
ciema iedzīvotāji čakli talkoja un 
saposa savu apkārtni.

Upeslejās dienas centra jaunie
ši kopīgi bija sagatavojuši talkas 

karti un „iedvesmojošas” fotog
rāfijas ar atkritumiem dažādās 
vietās ciema tuvumā. 

Atbilstoši uzdevumiem cie
ma iedzīvotāji sakārtoja nogāzi 
ciema malā, palīdzot PA „Saim
nieks” vīriem tika savākti un sa
dedzināti lielo koku nokaltušie 
zari. Vīriešu un jauniešu koman
da sakārtoja gājēju taciņu, kas no 
ciema ved uz mazdārziņiem un 
upmalu. Vecāki kopā ar bērniem 
tīrīja sporta laukumu un kalniņu, 
no kura ziemā visi labprāt laižas 
ar ragaviņām un pa ceļam izmet 
arī kādu papīriņu.

Dzidriņu ciema iedzīvotāji jau 
tradicionāli talku sāka ar Cepļa 
ielas malu un grāvmalu satīrīša
nu, kā arī tuvējo meža teritorijas 
sakopšanu.

Fotogalerija: http://www.stopi-

Lielajā talkā stādīti koki, 
vākti atkritumi, labiekārtoti celiņi un puķu dobes

Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka,
Abas vienu labumiņu:
No saulītes silti rīti, 
No māmiņas mīļi vārdi.

Sirsnīgi sveicam Māmiņdienā!
Stopiņu novada pašvaldības vārdā

domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs

ni.lv/public/37538.html?t=foto. 
Talkas nedēļā mūsu novads 

kļuva tīrāks un košāks. Vēlējums 
visiem – lai nākamgad mums nav 
jāvāc citu atstātie atkritumi, jo at

kritumu vienkārši nebūs! Mēs va
rēsim ierīkot kādu skaistu puķu 
dobi, sakārtot celiņus un iestādīt 
kokus!

Stopiņu novada pašvaldība
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25. aprīlī Latvijas Lielās talkas 
ietvaros arī Stopiņu novada 
Jauniešu dome organizēja tal
ku Līču ciematā. Lai gan sinop
tiķu solītā saulīte uzspīdēja ti
kai īsu brīdi, talciniekiem tas 
neliedza doties darbos.

Aptuveni 40 talcinieku sakopa 
Mazās Juglas upes krastus, apkai
mi ap vecajām dzirnavām, kla
jumiņu aiz dienas centra, bērnu 
laukumu un dienas centra teri
toriju.

Gan lielajiem, gan mazajiem 
talciniekiem bija iespēja izveidot 
putnu būrīšus. Viens būrītis tika 
pielikts pie bērza dienas centra 
teritorijā, daļa devās līdzi saviem 
meistariem, bet pārējie tiks izvie
toti pa visu novada teritoriju.

Stopiņu novada Jauniešu 
dome saka lielu paldies visiem, 
kas nebijās darba un palīdzēja sa
kopt mūsu novada teritoriju. Lielu 
pateicību izsakām Aināram Vai
čulenam par putnu būrīšu gatavo
šanas ideju, kā arī SIA „WoodArt.
lv” par sagādātajiem materiāliem 
būrīšu izgatavošanai. Par talcinie
ku izsalkuma remdēšanu pateica
mies Stopiņu novada domei un 
pavārēm – Zandai un Valentīnai.

Tiekamies atkal nākamgad 
Lielajā talkā!

Jauniešu dome

Talka Līčos kopā ar 
Jauniešu domiIr pavasaris. Daba mostas no 

ziemas miega. Mežā vītero 
putni, pagalmos un ceļa malās 
zied pirmās puķītes, kokiem 
plaukst lapas. Stārķis atgriežas 
no dienvidiem un sakopj savu 
pērnā gada ligzdu, kurmis 
meklē jaunus, plašus laukus, 
kur celt savas melnās zemes 
mājeles, arī cilvēks iziet savā 
pagalmā un uzkopj to. Mēs 
katrs sakopjam savu sētu, bet 
kas sakops aiz tās? 

Kopš 2008. gada Latvijā notiek 
Lielā talka, kas aizsākta ar aicinā
jumu sakopt dzimteni pirms tās 
90 gadu neatkarības atzīmēšanas 
svētkiem. Ar katru gadu interese 
par šo akciju kļūst lielāka. Sakop
jot Latviju, talko gan sabiedrībā 
pazīstami cilvēki, gan uzņēmumu 
darbinieki, gan politiķi, gan ģime
nes un draugi. Talko ikviens, kam 
rūp sakoptas Latvijas tēls.

Talkojām arī mēs – Ulbrokas 
vidusskolas 3.a klases skolēni ar 
brāļiem un māsām, audzinātāja 
un bērnu vecāki. Izvēlējāmies pa
līdzēt sava novada piemājas zoo 
„Brieži” saimniecei, sanesot zarus 
no vietējā meža ēzelīša, ponija, 
kazu un āžu aplokiem. Zari ir 
liels gardums, ko dzīvnieki lab
prāt pavasarī grauž.

Ar lielu darba sparu 2015. 
gada 25. aprīļa drēgnajā rītā bērni 
un viņu vecāki ķērās pie darba. 
Katrs nesa tik daudz zaru, cik 
bija pa spēkam. Meitenes kopā 
ar skolotāju Gunu Mūriņu, krā
sainiem grābekļiem rokās, sakopa 

kazu un zosu aploku. Darbs ri
tēja veikli un organizēti. Ne par 
velti saka: darbs vieno. Bērni bija 
draudzīgi, atbalstīja un palīdzēja 
cits citam. Mēs kopīgiem spēkiem 
palīdzējām saimniecei Signei Utā
nei, iepriecinājām mazos zoo ie
mītniekus, padarot darbus, kam 
ikdienā pietrūkst laika, spēka un 
darba roku. 

Pēc kārtīga darba sekoja arī 
kārtīga atpūta, cepot desiņas sa
koptajā piemājas zoo teritorijā, 
šūpojoties, apskatot un samīļojot 
mazos dzīvnieciņus. Paldies saim
niecei Signei par iespēju redzēt, 
paturēt rokās un pabarot dažas 
dienas vecu jēriņu, par laipno uz
ņemšanu un konstruktīvo darba 
dalīšanu! Paldies Kristīnai Anma
nei par ideju un organizatorisko 
darbu, lai mēs visi sanāktu kopā! 
Paldies visiem vecākiem, 3.a kla
ses audzinātājai Gunai Mūriņai un 
čaklajiem skolēniem, viņu māsām 
un brāļiem par darba prieku, atbil
dīgo darba veikšanu, kopā būšanu. 

Lielā talka ir diena, kad Lat
vija vienojas darbā. Kas vienreiz 
kopis, nesteigsies piegružot, kas 
palīdzējis, neļaus citam to darīt. 
Strādājot, esot kopā ar citiem cil
vēkiem, palīdzot, atbalstot mēs 
kļūstam par labāku, stiprāku, at
bildīgāku tautu. Kā Rainis teicis: 
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies.” Mēs 
esam par zaļāku, tīrāku, skaistā
ku Latviju, lai 2018. gadā Latvijas 
100. dzimšanas dienā tā tiešām 
būtu sakoptākā valsts pasaulē. Vai 
tu esi ar mums?

3.a klases vecāki

Talko liels, un talko mazs

 Nr.
p.k. Projekta nosaukums Projekta realizētājs

1. „praktiskas apmācības vecākiem par 
bērnu attīstību un audzināšanu”

NVO „Izglītība un atbalsts 
Latvijas ģimenēm”

2. „mēs esam diži – mēs esam koki!” Elīna siliņa
3. „Annas diena – saimnieču diena” Ingrīda balode
4. „Streetart ulbroka” Edgars podgaiskis

5. projekts veltīts stopiņu novada 
jaundzimušajiem „Labo sapņu spilventiņš” Dienas centrs „Līči”

6. „kalējs kala debesīs” ulbrokas bibliotēka

7. Gleznošanas plenērs „Gleznošana attīsta 
personību” maija brašmane

8. Vecāku apmācības programma „bērnu 
emocionālā audzināšana” pII „pienenīte”

9. „jauno māmiņu spiets stopiņu novadā” marina Ancāne
10. „jaunieši, izzināsim mazās juglas upi!” Arnis kļaviņš

11. „Zvanu instrumenta apmācība dienas 
centrā „saurieši”” sIA „Zvanu skola”

Stopiņu novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2014. gadā reģistrēti 60 
jaundzimušie – 32 zēni un 28 
meitenes.

Par vistīkamāko dzemdību iestādi 
savu mazuļu sagaidīšanai 32 ga
dījumos  izraudzīts Rīgas Dzem

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 
2015. gadā apstiprināti 11 projektu pieteikumi
Stopiņu novada pašvaldības 
finansēto projektu konkursā 
2015. gadā saņemti  24 pro
jektu pieteikumi. Izvērtējot 
iesniegtos pieteikumus, at
balstīti 11 projekti.

Projektu iesniegšana notika no 
2015. gada 16. februāra līdz 16. 
martam, projektu realizācija pa
redzēta līdz 30. decembrim. Aici
nām sekot informācijai un pieda
līties projektu aktivitātēs.
Apstiprinātie projekti:

Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas 
ziņas par 2014. gadu

dību nams. Nākamā populārākā 
vieta bijusi Paula Stradiņa Klī
niskās universitātes slimnīca un 
Jūrmalas slimnīca.

21 ģimenē jaundzimušais ir bi
jis pirmais bērniņš, 24 ģimenēs 
sagaidīts otrais mazulis, 11 ģime
nēs – trešais, un 4 ģimenēs tas ir 
bijis ceturtais mazulis.

58 gadījumos mazuļi reģistrēti 
kā Latvijas Republikas pilsoņi, 
vienā gadījumā kā nepilsonis, un 
vienā bērniņš tika reģistrēts bez 
valstiskās piederības.

49 gadījumos norādīta tautī
ba latvietis/latviete, 8 gadījumos 
tautība – krievs/krieviete, 1 uk
rainis, 1 irānis, 1 – neizvēlēta.

Jaundzimušo bērnu vecāki ir 
bijuši ļoti apdomīgi vārdu izvēlē, 
un nevar izcelt kādu īpaši popu
lāru vārdu.

Zēniem dotie vārdi: Tomass, 
Renārs, Timurs, Gustavs, Ed
vards, Vitauts, Vladlens, Deivids, 
Otto, Mikus, Matvejs, Elgars, 
Raimonds, Ričards, Jurijs, Artins, 
Eduards, Toms, Viljams, Artems, 
Antons, Regnārs, Andris, Mar
tins, Arno, Pauls, Daniels, Vims, 
Kārlis, Rihards.

Meitenēm dotie vārdi: Sabīne, 
Anna, Elizabete, Odrija, Hanna, 
Mila, Arina, Sofija, Nikola, Elīna, 
Alīna, Jekaterina, Melānija, Kei
ta, Milana, Santa, Samanta, Me
gija, Alisa, Rūta, Amanda, Indra, 

Ance, Vladlēna, Emīlija, Loreta, 
Vladimira, Amēlija.

2014. gadā Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā saņemti 25 
iesniegumi par laulības reģistrēšanu.

21 gadījumā laulība tika reģis
trēta dzimtsarakstu nodaļā, un 4 
laulības noslēgtas baznīcā.

Laulības reģistrēšanai visbie
žāk izvēlēti jūnijs, jūlijs un au
gusts. Svētku noskaņās un gadu
mijā aizvadīts arī decembris, kas 
popularitātes ziņā neatpaliek no 
vasaras mēnešiem.

2014. gadā Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
85 miršanas.

Mūžībā aizgājuši 43 vīrieši un 
39 sievietes, trijos gadījumos iz
sniegtas atkārtotas apliecības.

2014. gadā 798 personas dekla
rējušas savu dzīvesvietu Stopiņu 
novadā.

 Uz 2014. gada 31. decembri 
Stopiņu novadā savu dzīves vietu 
deklarējuši 10 484 iedzīvotāji.

Informāciju apkopoja 
stopiņu novada

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inga BrantaČepule
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klasifikācijas 
kods rādītāju nosaukums Gada plāns Izpilde no gada 

sākuma
Izpilde % pret 

gada plānu (2./1.)
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 2 132 514 605 936 28,41

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (Dabas 
resursu nodoklis) 2 000 000 572 962 28,65

18.6.2.0. pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim (Autoceļu fonds) 131 914 32 974 25,00

II. KOPĀ IZDEVUMI 4 181 630 467 161 11,17
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 4 181 630 467 161 11,17

06.000 teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 4 176 630 466 225 11,16
10.000 sociālā aizsardzība 5 000 936 18,72

klasifikācijas 
kods 

rādītāju nosaukums Gada plāns
Izpilde no gada 

sākuma

Izpilde % pret 
gada plānu 

(2./1.)
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 19 397 101 4 457 838 22,98

1.0. Nodokļu ieņēmumi 9 160 577 2 392 815 26,12

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 7 591 044 1 755 743 23,13
1.4. Īpašuma nodokļi 1 569 533 637 072 40,59

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 1 569 533 637 072 40,59
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 686 884 338 365 49,26
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 437 528 187 244 42,80
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 445 121 111 463 25,04
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 1 658 590 63 072 3,80

8.6.0.0.
procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, 
valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu

700 0 0,00

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 41 250 9748 23,63
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 2 250 430 19,11
9.5.0.0. pašvaldību nodevas 39 000 9318 23,89

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 15 800 2597 16,44
12.0.0.0. pārējie nenodokļu ieņēmumi 50 840 13 927 27,39
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 1 500 000 0 0,00

13.4.0.0.
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma 
un mantas realizācijas

50 000 36800 7,34

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 499 964 816 567 23,33

21.3.0.0.
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

3 465 504 813 730 23,48

21.4.0.0.
pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi 
par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi

34 460 2 837 8,23

5.0. Transferti 5 077 970 1 185 384 23,34

18.6.2.0.
pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim

3 509 304 880 277 25,08

18.6.3.0.

pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 
transferti Eiropas savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

424 657 28 393 6,69

19.1.0.0.
pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 
pašvaldības budžeta veidiem

927 009 276 714 29,85

19.2.0.0. pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 217 000 0 0,00
II. KOPĀ IZDEVUMI 21 758 713 3 599 106 16,54
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 21 758 713 3 599 106 16,54

01.000 Vispārējie valdības dienesti 1 558 419 314 757 20,20
03.000 sabiedriskā kārtība un drošība 420 448 62 711 14,92
06.000 teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 10 468 066 1 362 104 13,01
07.000 Veselība 250 381 60 423 24,13
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 862 777 145 218 16,83
09.000 Izglītība 7 145 230 1 429 170 20,00
10.000 sociālā aizsardzība 1 053 392 224 723 21,33

Rīgas reģionālā virsmežniecība 
informē, ka Valsts meža die
nests ar 2015. gada 25. aprīli 
nosaka meža ugunsnedrošā 
laika posma sākumu visā Lat
vijā.

Šajā laika posmā aizliegts:
• kurināt ugunskurus mežā un 
purvos, izņemot īpaši ierīkotas 
vietas, kas nepieļauj uguns izpla
tīšanos ārpus šīs vietas;
• atstāt ugunskurus bez uzraudzī
bas. Ugunskura vietu atstāj, kad 
uguns nodzēsta un gruzdēšana 
pilnīgi beigusies;
• nomest mežā, purvos vai uz tos 
šķērsojošiem ceļiem degošus vai 
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus 
un citus priekšmetus; 
• veikt mežā un purvos spridzi
nāšanas darbus un organizēt šau
šanas nodarbības, izņemot atbil
stoši ierīkotas vietas;
• medībās un šaušanas nodarbī
bās mežos un purvos lietot trasē
jošas lodes, deglodes prapjus no 
viegli uzliesmojoša un gruzdēt 
spējīga materiāla;
• braukt ar mehāniskajiem tran

sportlīdzekļiem pa mežu un 
purviem ārpus ceļiem, izņemot 
gadījumus, ja tas nepieciešamas 
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības 
sniegšanai nelaimes gadījumos 
un meža apsaimniekošanai;
• ekspluatēt mežā, purvos vai uz 
tos šķērsojošiem ceļiem tran
sportlīdzekļus un citus mehānis
mus ar bojātu iekšdedzes dzinēja 
gāzu izplūdes sistēmu;
• bez saskaņošanas ar Valsts meža 
dienesta biroju (mežniecību) 
veikt jebkuru dedzināšanu, kas, 
radot dūmus, var maldināt uguns 
novērošanas darba veicējus.

Meža ugunsnedrošajā laika 
posmā dedzināt ciršanas atliku
mus atļauts tikai ar Valsts meža 
dienesta mežziņa ikreizēju rak
stisku atļauju.

Valsts meža dienests atgādina, ka 
meža īpašniekam (valdītājam) ir 
pienākums nodrošināt ugunsdro
šības prasību ievērošanu mežā, kā 
arī pēc Valsts meža dienesta amat
personu pieprasījuma veikt meža 
ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc 
meža ugunsgrēka likvidācijas.

Rīgas reģionālā virsmežniecība

Aprīlī pašvaldības policijas darbinieki izbrauca uz 184 iedzīvotāju izsaukumiem (t.sk. 
ģimenes skandāli – 4, naktsmiera traucēšana – 9, klaiņojoši mājdzīvnieki – 20, kūlas 
ugunsgrēks – 4).
• Sastādīti 40 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 
5 administratīvo pārkāpumu protokoli – paziņojumi.
• Izskatīti 8 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādāta 1 persona alkohola reibumā un bez noteik-
tas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

Kad putni aktīvi sāk trallināt 
savas dziesmas un jaunie asni 
un pumpuri steidz parādīt sa
vas krāsas, Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi 
turpina apgūt zināšanas un 
apliecina savas prasmes kon
kursos un koncertos. 

Marta pēdējā sestdienā mūsu 
skolā notika komponista Alvila 
Altmaņa dziesmu konkurss „Ul
brokas vālodzīte”, kurā piedalījās 
48 dalībnieki no tuvākām un tā
lākām Latvijas mūzikas skolām. 
Dalībnieku sniegumu četrās ve
cuma grupās vērtēja žūrija – kom
ponists Alvils Altmanis, diriģente 
un pedagoģe Gunta Malēvica, kā 
arī vokālā pedagoģe Aija Smiltē
na. Dalībnieki konkursā atskaņoja 
latviešu tautasdziesmu a capella 
un vienu no obligātajām Alvila 
Altmaņa oriģināldziesmām ar lat
viešu tautasdziesmas vārdiem no 
jaunizdotā Alvila Altmaņa dzies
mu krājuma balsij un klavierēm 
„Viena zeme, viena saule”. Ar lielu 

prieku klausījāmies visus konkur
sa dalībniekus, un bija patīkami 
vērot jauno dziedātāju izaugsmi, 
kuri piedalījās pirmajā konkursā 
pirms trim gadiem. Žūrijas pa
domi pēc konkursa noderēja ne 
tikai audzēkņiem, bet galvenokārt 
skolotājiem un koncertmeista
riem. Īpašu komponista atzinību 
ieguva tie, kuri bija rūpīgi ievē
rojuši komponista norādes par 
tempiem un tempu maiņām, kā 
arī dinamiskās norādes. Vēl žūri
ja lika skolotājiem padomāt par 
optimālo izvēles dziesmu un pie
mērotāko tonalitāti bērna balsij. 
Lai uzstāšanās izdotos veiksmīga, 
ir jābūt ļoti labam koncertmeis
taram, kurš, ievērojot smalku un 
tīru pedalizāciju, atbalsta un vei
cina audzēkņa dziedātprieku, ne
vis nomāc to ar savu pārmērīgo 
cenšanos. Bijām padomājuši par 
konkursa dalībnieku brīvā laika 
pavadīšanu – katrs varēja izkrā
sot dažādus ornamentus „Raksti 
aplī savu krāsu”, izmantojot ma
temātikā iegūtās zināšanas, iezī

Nr.8, 2015. gada 21. aprīlī. Izskatīti 121 personas iesniegumi. piešķirta sociālā palīdzī-
ba 10 072,80 Eur (desmit tūkstoši septiņdesmit divi eiro, 80 centu).
protokoli pieejami: http://www.stopini.lv/public/32812.html. 

Konsolidētā speciālā budžeta izpilde 2015. gada 1. ceturksnī

Konsolidētā pamatbudžeta izpilde 2015. gada 1. ceturksnī

Par meža ugunsnedrošo laiku

mēt savu personīgo rakstu zīmi, 
kā arī skatīties animācijas filmas. 
Konkursa diena bija gara, intere
santa un pārsteigumiem bagāta. 
Konkursa noslēgumā godinājām 
laureātus, pateicāmies skolotājiem 
un koncertmeistariem, kopīgi no
dziedājām Alvila Altmaņa dzies
mu ar Andreja Eglīša vārdiem „Es 
gribu ziedēt” un atvadījāmies, lai 
satiktos atkal 2018. gada pavasarī. 
Pēc konkursa saņēmām ļoti daudz 
labu atsauksmju, kā arī ierosinā
jumu turpmākajiem konkursiem. 
Esam pateicīgi visiem, kas pie
dalījās mūsu skolas organizētajā 
konkursā, kā arī atbalstītājiem – 
Stopiņu novada domei, Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas atbal
sta biedrībai BUMMS un dāsna
jam ziedotājam, kurš nevēlas pub
liskajā telpā izpaust savu vārdu. 
Konkursā piedalījās arī mūsu sko
las kora klases audzēknes – Adri
ana Ruka (skolotāja Biruta Deru
ma), Alise Teilāne, Sonora Ābo
liņa (skolotāja Ina Ekarte), visām 
meitenēm, katrai savā vecuma 
grupā, trešā vieta, kā arī Asnate 
Grīnfogele, Katrīna Pujāte, Lūcija 

Balode, Viktorija Cebotariova un 
Līva Teterovska. Visām meitenēm 
pavadījumus spēlēja mūsu profe
sionālā koncertmeistare Inga Sar
kane. Paldies skolotājām un kon
certmeistarei par ieguldīto darbu, 
un meitenēm novēlam skanīgas 
balsis arī turpmākajos konkursos.

Aprīļa vidū spoži skanēja flau
ta, skolotājas Dainas Treimanes 
audzēknes Inta Paula Briņķe un 
Elizabete Cvilikovska (koncert
meistare Inga Sarkane) piedalījās 
Kārļa Štrāla XVI Starptautiskajā 
konkursā „Jaunais flautists”.

Ar II vietas diplomu no V 
Latvijas mazpilsētu un lauku mū
zikas skolu kokles spēles audzēk
ņu konkursa starojoša par sa
sniegto atgriezās skolotājas Ievas 
Kalniņas audzēkne Laura Vilerte.

Noslēdzies arī mākslas skolu 
Valsts konkursa darbu izvērtējums, 
atzinības rakstus saņēma Lūcija 
Balode un Laura Karakona. Sko
lotāja Dace Balode uz konkursa 
noslēguma pasākumu sagatavoja 
metodisko materiālu par audzēkņu 
gatavošanos Valsts konkursa tēmai.

Aprīļa izskaņā Haralds 

Gurtiņš (skolotāja Laura Trei
dePlaude) piedalījās jauno 
vijolnieku konkursā – fes
tivālā „Sienāzis 2015”. Ob
ligāta prasība konkursā –  
festivālā bija paša audzēkņa vei
dotas variācijas par kādu latviešu 
tautas dziesmu. Haralds izvēlējās 
„Aijā, žūžū lāča bērni” un ar vi
joles liegajām skaņām mēģināja 
visus ieaijāt saldā miedziņā.

Iepriecinājām vecākus ar klašu 
koncertiem – kokles klases audzēk
ņu koncertu „Aicinājums”, akor
deona klases koncertu „Pretī pava
sarim” un vijoles klases koncertu 
„Ziedu dejā” –, kuros muzicējām 
gan solo, gan ansambļos. 18. maijā 
uz koncertu „Kad mūsu nebij mājās” 
aicina kora klases audzēkņi, draugi 
un skolotāji, bet mācību gada noslē
guma koncerts – izstāde „Tādi esam” 
notiks 29. maijā plkst. 18.00.

Gaidīsim jaunos mācīties gri
bētājus uz Atvērto durvju dienu 
25. maijā plkst. 18.00, bet iestāj
eksāmeni mācībām mūsu skolā 
notiks 1.–3. jūnijā. Uz tikšanos!

Vita Pinne, ulbrokas mūzikas un 
mākslas skolas direktore

Fiksētie pārkāpumi aprīlī
Informē pašvaldības policija

Sociālā dienesta sēžu protokoli

Pavasara vēstneši
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INFORMĀCIJA PAR 
PĀRTIKAS UN PAMATA 

MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
KOMPLEKTU IZDALI

No 2015. gada 5. maija stopiņu 
novada sociālajā dienestā varēs 
saņemt Eiropas Atbalsta fonda 
pārtikas preču komplektus vis-
trūcīgākajām personām. 

Eiropas komisijas pārtikas pa-
kas 2015. gadā saņems tikai trū-
cīgās personas.

pārtikas preču komplektā ie-
kļautas pārtikas preces šādos 
daudzumos:
1) pilnpiena pulveris – 0,4 kg
2) auzu pārslas – 0,5 kg
3) griķi – 0,4 kg
4) manna – 0,5 kg
5) rīsi – 0,4 kg
6) makaroni – 1 kg
7) kviešu milti (augstākā labuma) 
– 0,5 kg
8) rapšu eļļa – 0,5 l
9) cukurs – 0,25 kg
10) sautēta cūkgaļa – 0,25 kg
pārtikas pakas stopiņu novadā 
varēs saņemt: 

1. stopiņu novada sociāla-
jā dienestā Institūta ielā 1a, ulbro-
kā, pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 
19.00, atbildīgā Ilma Lāčgalve.

2. stopiņu novada die-
nas centrā „upeslejas”, upesle-
jas 9, katra mēneša pirmajā 
un trešajā pirmdienā no plkst. 
14.00 līdz 17.00, atbildīgā Alīna  
Aleksandrova.

Jau kopš pērnā gada nogales 
biedrība „Patvērums „Drošā 
māja”” ar sadarbības partneri 
biedrību „Latvijas Augstsko
lu un koledžu mūžizglītības 
asociācija” īsteno projek
tu „Starpinstitucionālās un 
starpprofesionālās sadarbības 
pilnveidošana darbam ar trešo 
valstu pilsoņiem”. 

Lai īstenotu mērķi – pilnveidot 
un paplašināt dažādu institūciju 
un profesionāļu sadarbību darbam 
ar trešo valstu pilsoņiem* un stip
rinātu to prasmes un spēju īstenot 
integrācijas pasākumus – projektā 
īstenotas aktivitātes septiņos Lat
vijas novados – Stopiņu, Salaspils, 
Ozolnieku, Olaines, Alūksnes, 
Balvu un Liepājas, kopā apmācot 
ap 120 jomas speciālistu. 

Projekta vadītājs Alvis Šķen
ders norāda, ka projekta ietvaros 
trīs mēnešu laikā kopumā jau 
noorganizēti pieci vienas dienas 
informatīvie semināri „Trešo val-
stu valstspiederīgo un vietējās 
sabiedrības sadarbības iespējas” 
piecos novados – Stopiņos, Bal
vos, Alūksnē, Olainē un Ozol
niekos –, kā arī viens trīs dienu 
apmācību seminārs „Trešo valstu 
valstspiederīgais – institūciju 
klients”. Kā lektori semināros 
piesaistīti gan biedrības profe-
sionāļi, gan pieaicinātie eksperti, 
kas strādā migrācijas jomā.

Minētajās aktivitātēs piedalī
jās dienas centra „Cekule” pārstā
ves, kā arī Cekules, Ulbrokas un 
Upesleju ciema iedzīvotāji.

„Apmācību dalībniekiem mūsu 
organizētajos semināros bija iespē
ja uzzināt vairāk par trešo valstu 
valstspiederīgajiem – viņu tiesī
bām, pienākumiem un integrāci
jas iespējām Latvijā, kā arī saņemt 
atbildes uz praktiskiem problēm
jautājumiem. Jāteic, ka diskusiju 
laikā vairākums atzina, ka Latvijā 
nav vienotas integrācijas sistēmas 
un integrācija būtu jāsāk tieši ar 
latviešu valodas apguvi,” par līdz 
šim notikušajām aktivitātēm stāsta 
A.Šķenders. Viņš pauž gandarī
jumu, ka semināru dalībnieki ir 
apņēmības pilni arī savos novados 
iesaistīties un sekmēt trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas pasā
kumus Latvijas sabiedrībā.

Pamatojoties uz projekta gaitā 
notikušajiem semināriem un to 
ietvaros noritējušajām diskusijām 
atbilstoši dalībnieku norādītajām 
vajadzībām, projektā tiek gatavots 
informatīvs izdales materiāls, kurš 
kā palīglīdzeklis darbā ar trešo 
valstu valstspiederīgajiem tiks no
dots semināru dalībniekiem un 
vietējām pašvaldībām.

Maijā projekta ietvaros notiks 
dažādas aktivitātes augstskolu mā
cībspēkiem un studentiem, kā arī 
speciālistu zināšanu nostiprināša
nai paredzēts pēcapmācību tre
niņseminārs, kas notiks 25.–26. 
maijā. Tā mērķis – veicināt valsts 
pārvaldes un dažādu pakalpoju
mu sniegšanas līmeņos strādājošo 
speciālistu sociālo un profesionālo 
kompetenču attīstību imigrācijas 
un starpkultūru komunikāciju un 
kultūrdaudzveidības jomā, kā arī 
veicināt profesionālās identitātes 
veidošanos un labās prakses ana
līzes un refleksijas telpu, lai savās 
darba vietās varētu nodrošināt 
profesionālu darbu ar trešo val
stu valstspiederīgajiem. 

Kā mērķa auditorija projek
ta aktivitātēs ir iesaistīti dažādās 
institūcijās strādājošie no reģio 
niem – Alūksnes, Balviem, Liepā
jas, Olaines, Stopiņiem, Salaspils 
un Ozolniekiem –, kā arī biedrī
bas „Latvijas Augstskolu un kole
džu mūžizglītības asociācija”, kas 
apvieno 10 Latvijas augstskolas: 
Daugavpils universitāti, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti, 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadē
miju, Latvijas Universitāti, Liepā
jas universitāti, Rīgas Pedagoģijas 

un izglītības vadības akadēmiju, 
Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas 
Tehnisko universitāti, Ventspils 
Augstskolu un Vidzemes Augst
skolu – augstskolu un koledžu 
akadēmiskie un administratīvie 
darbinieki, kuri ikdienā strādā 
ar trešo valstu valstspiederīga  
jiem – studentiem un kuriem 
trūkst zināšanu starpkultūru ko
munikācijā.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena 
persona, kas nav Eiropas Savie-
nības dalībvalstu, Eiropas Ekono-
miskās zonas  valstu  vai Šveices 
Konfederācijas pilsonis.

Projektu (līdz)finansē Eiropas 
Savienība. Projekta „Starpinstitu-
cionālās un starpprofesionālās sa-
darbības pilnveidošana darbam ar 
trešo valstu pilsoņiem” īstenošana 
tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas 
Trešo valstu valstspiederīgo integ-
rācijas fonda un 25% no valsts 
budžeta līdzekļiem. Šī publikā-
cija ir veidota ar Eiropas Trešo 
valstu valstspiederīgo integrācijas 
fonda atbalstu. Par publikācijas 
saturu atbild biedrība „Patvērums 
„Drošā māja””. Granta līguma  
Nr. IF/2013/3/4.

Projekta ietvaros pilnveido zināšanas darbam ar trešo valstu pilsoņiem

Sākoties siltākam laikam un 
sniegam nokūstot, Stopiņu 
novada pašvaldības policija 
ir konstatējusi iedzīvotāju 
negodprātīgās rīcības sekas, 
kas izpaužas kā Pierīgas mežu  
piesārņošana ar dažāda vei
da atkritumiem – būvgružiem, 
azbesta šīferiem, lietotām au
tomašīnu riepām, izlietotiem 
akumulatoriem un baterijām, 
automašīnu salona plastma
sas detaļām, stikliem, gumijām 
un dažādiem sadzīves atkri
tumiem.

Šādos gadījumos Stopiņu novada 
pašvaldības policija apseko terito
riju un uzsāk administratīvā pār
kāpuma lietvedību. Informējam, 
ka par piegružošanu ir paredzēta 
administratīvā atbildība pēc Lat
vijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 58. panta. „Vides piesār
ņošana un piegružošana”. Par gai-
sa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu 
(virszemes vai pazemes) piesārņo-
šanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām 
vielām, tai skaitā bīstamām vai 
citām kaitīgām vielām, materiā-
liem vai atkritumiem, piegružoša-
nu vai citādu kaitīgu iedarbību uz 
tiem jebkādā veidā – uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām 
no 70 līdz 700 euro, konfiscējot 
pārkāpuma izdarīšanai izman-

totos transportlīdzekļus vai bez 
konfiskācijas, bet juridiskajām 
personām – no 350 līdz 2900 euro, 
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai 
izmantotos transportlīdzekļus vai 
bez konfiskācijas.

Īpaši vēlamies uzsvērt, ka 
par šāda veida administratīvo 
pārkāpumu vainīgajai personai 
papildus naudas sodam var tikt 
piemērota pārkāpuma izdarīša-
nai izmantoto transportlīdzekļu 
konfiscēšana.

Neraugoties uz pašvaldības 
policijas darbu administratīvo 
pārkāpumu lietvedības ietvaros, 
Stopiņu novada pašvaldības po
licijai ir nepieciešama iedzīvotāju 
palīdzība šādu pārkāpumu nepie
ļaušanai. Lai samazinātu atkritu
mu nonākšanu dabā, to kaitējumu 
augsnei un dzīvajai radībai un 
sekmīgāk cīnītos ar bezatbildīgo 

attieksmi pret vidi, lūdzam un ai
cinām iedzīvotājus būt vērīgiem 
un sadarboties! Pamanot, ka auto
mašīna iebrauc meža teritorijā un 
no automašīnas tiek izkrauti maisi 
vai citi atkritumi, vai novērojama 
cita aizdomīga darbība, lūdzam 
iedzīvotājus nekavējoties ziņot 
Stopiņu novada pašvaldības po
licijai, lai vainīgās personas tiktu 
aizturētas nekavējoties pārkāpuma 
izdarīšanas brīdī. Vēlams piefik
sēt automašīnas numurzīmes, 
pēc iespējas izmantot tehniskos 
līdzekļus – fotoaparātus un mo
bilos tālruņus ar fotografēšanas 
un video uzņemšanas iespējām. 
Stopiņu novada pašvaldības po
liciju ir iespējams sazvanīt visu 
diennakti pa tālruni 67910901. 
Fotouzņēmumos fiksētos pierā
dījumus var sūtīt uz elektroniskā 
pasta adresi policija@stopini.lv. Jau 

šobrīd Stopiņu novada dome un 
pašvaldības policija izsaka patei
cību tiem iedzīvotājiem, kuri ir 
aktīvi darbojušies, lai nepieļautu 
mežu piegružošanu gan ziņojot 
policijai par aizdomīgām per
sonām un transportlīdzekļiem, 
gan iesaistoties vides sakopšanā. 
Aicinām arī turpmāk iedzīvotājus 
būt atsaucīgiem.

Rūpējoties par novada sa
kārtošanu un mudinot iedzīvo
tājus pievērsties videi draudzīgai 
saimniekošanai, Stopiņu novada 
pašvaldības policija veic saistošo 
noteikumu Nr. 08/12 „Par sadzī
ves atkritumu apsaimniekošanu 
Stopiņu novadā” kontroli. Šo 
noteikumu 7. punkts paredz, ka 
„Atkritumu radītājam jāiekļaujas 
pašvaldības organizētajā atkritu
mu apsaimniekošanas sistēmā, 
noslēdzot līgumu ar komer-
santu par atkritumu savākšanu 
un maksājot par atkritumu ap
saimniekošanu, kā arī šķirojot 
radītos atkritumus un nogādājot 

tos savākšanai vai uzglabāšanai 
paredzētā vietā.” Tas nozīmē, ka 
katrai mājsaimniecībai ir pienā
kums noslēgt līgumu ar atkritumu 
savācējiem un nodrošināt, lai viņu 
atkritumi tiktu izvesti atbilstoši 
valstī apstiprinātajai kārtībai. 

Aicinām iedzīvotājus arī būt 
piesardzīgiem, slēdzot līgumus 
par nestandarta (celtniecības vai 
citu būvgružu) atkritumu izveša
nu ar aizdomīgiem uzņēmumiem 
vai vienkārši kādu privātu perso
nu, kas sniedz šādus pakalpoju
mus. Diemžēl šādu pakalpojumu 
sniedzēji savas negodprātīgās rīcī
bas dēļ jūsu atkritumus var izgāzt 
mūsu novada vai blakus novada 
mežos, kā reizēm tas notiek, lai 
atkritumu izvedējs ietaupītu nau
du, nesamaksājot par atkritumu 
nodošanu.

Katrai personai ir pienākums 
rīkoties atbildīgi un gādāt par sa
viem atkritumiem, lai tie nonāktu 
tur, kur tas ir paredzēts. Tāpat 
arī rūpēsimies par vidi ap mums 
un sadarbosimies, lai personas, 
kuru sirdsapziņa atļauj ignorēt 
sabiedrībā pieņemtās uzvedības 
normas un nedomāt par mūsu 
novada nākotni, tiktu sauktas 
pie likumā paredzētās atbildības. 

Stopiņu novada 
pašvaldības policija, 

Stopiņu novada dome

Aicinām iedzīvotājus palīdzēt cīņā ar vides piegružotājiem
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Pakalpojumi virtuālajā tīmek
lī aizvien vairāk ienāk mūsu 
sadzīvē, tie uzlabo dzīves 
kvalitāti un sekmē iedzīvo
tāju iekļaušanos sabiedrības 
sociālajos, ekonomiskajos un 
kultūras procesos. 2015. gada 
maijā Stopiņu novada dome 
īstenojusi ERAF līdzfinansētu 
projektu Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/
IPIA/VRAA/013 „Publisko inter
neta pieejas punktu attīstība 
Stopiņu novadā”, veicinot pie
kļuvi publiskās pārvaldes un 
komercsabiedrību piedāvāta
jiem elektroniskajiem u.c. pa
kalpojumiem un informācijai. 

Projekta ietvaros izveidots viens 
jauns publiskā interneta pieejas 
punkts un pilnveidots viens eso
šais publiskā interneta pieejas 
punkts Stopiņu novadā. Projekta 
rezultātā uzlabosies piekļuves ie
spējas internetam dažādām sa
biedrības grupām. 

Jaunās interneta pieejas zonas 
ar datortehniku:

1. Stopiņu novada dome, In

stitūta iela 1a, Stopiņu novads, 
LV2130,

2. „Upesleju dienas centrs”, 
Upeslejas 9, Stopiņu novads, LV
2118.

Ir iepirktas lokālā bezvadu 
interneta tīkla iekārtas, dator
komplekti un iekārtas doku
mentu drukāšanai, kopēšanai un 
skenēšanai. Projekta attiecināmās 
izmaksas – 12 300,00 EUR. ERAF 
līdzfinansējums ir 85% no kopē
jām attiecināmajām izmaksām 
(10 455,00 EUR), valsts budžeta 
dotācija – 1,5% no kopējām at
tiecināmajām izmaksām (184,50 
EUR), kā arī Stopiņu novada do
mes finansējums – 13,5% no ko
pējām attiecināmajām izmaksām 
(1660,50 EUR).

Ar domes papildu finanšu ie
guldījumu iegādātā datortehnika 
apdrošināta uz pieciem gadiem. 

Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja

Attīstās publiskie 
interneta pieejas punkti

Izstādē bija aplūkojamas gan parā
des formas, gan vasaras un ziemas 

lauka, gan maskēšanās aprīkojums, 
kā arī dzīvošanai lauka apstākļos 

nepieciešamās lietas. Klātienē varē
ja uzzināt, cik un kādu pārtiku jā
ņem līdzi pārgājienā, ko ēd NATO 
kareivji, kāpēc nepieciešams spirts 
un kas ir „sausais spirts”, kā pareizi 
jāsakārto mugursoma – ar šo pie
redzi diskusijā labprāt ar saviem 
klases biedriem dalījās Ulbrokas 
vidusskolas jaunsargi.

Lielu interesi apmeklētājos iz
raisīja LR Zemessardzes apbalvo
jumi un vienību atšķirības zīmes.

Neiztika arī bez ķiveru, tāl
skata, kompasa un citu „gadžetu” 
izmēģināšanas.

Paldies Stopiņu novada iedzī
votājam Viktoram Vindelim par 
iespēju ielūkoties viņa bagātīgajā 
kolekcijā, un uz tikšanos nāka
majās izstādēs.

Bildes galerijā: http://www.
stopini.lv/public/37549.html?t=foto.

Renāte Priede, stopiņu novada 
vēstures muzeja krājuma glabātāja

Gatavībā pēc...

11. aprīlī uz savu gadskārtē
jo sanāksmi pulcējās Stopiņu 
novada Politiski represēto 
biedrība. 

No vēl nesen lielās represēto sai
mes, kas sniedzās pāri simtam, 
šobrīd esam palikuši vien 63. 
Veselības dēļ no tiem biedrības 
dzīvē aktīvi piedalās labi ja trešā 
daļa. Līdzīga situācija vērojama 
arī citās represēto biedrībās, jo 
laiks visam piešķir savas īpatnī
bas. Sanāksme iekrita vienā no 
aprīļa skaistākajām dienām. Sau
le burtiski lauzās iekšā kultūras 
namā, izceļot telpas mājīgumu un 
gaišumu sanākušo sejās. Lai arī 
dalībnieku skaits bija tuvu kri
tiskam minimumam, zālē valdīja 
pacilāts un priecīgs noskaņojums. 
Ik pa brīdim atskanēja neviltoti 
un sirsnīgi smiekli. 

Sanāksmes sākumā Mūzikas 
skolas audzēkņi sniedza nelielu 
muzikālu priekšnesumu. Ar lielu 
interesi noskatījāmies Dz.Gekas 
dokumentālo filmu „Aleksandrs 
Pelēcis”, kura skaudri atgādināja 
par pašu piedzīvoto un piere
dzēto. Šogad aprit 95 gadi kopš 
A.Pelēča dzimšanas un 20 gadi 
kopš viņa aiziešanas mūžībā. 

Par A.Pelēci Stopiņu novada 
represētajiem ir īpašs stāsts. Pa
teicoties novada domei, A.Pelēča 
„Sibīrijas grāmata” kopš 1995. 
gada (ar retiem izņēmumiem) 
ir ikviena politiski represētā īpa
šumā. Vairāki desmiti šī biblio
grāfiskā retuma kā dāvinājums 
ir aizceļojuši uz citiem Latvijas 
novadiem, jo tā ir grāmata, kurā 
smelties spēku un izturību.

Biedrības priekšsēdētājas 
M.Zebaueres atskaites ziņojums 

bija īss un lakonisks. Biedrība pie
dalās novada kultūras un sabied
riskajā dzīvē. Regulāri tiek uzturēti 
kontakti ar represētajiem, sveicot 
jubilārus, apmeklējot sasirgušos, 
sekojot, lai visi saņemtu „Tēvze
mīti”. M.Zebauere pārstāv Stopi
ņu novada PRBu Latvijas Poli
tiski represēto apvienības (LPRA) 
Koordinācijas padomē. Biedrība 
regulāri piedalās LPRA rīkotajās 
konferencēs un ikvasaras salido
jumos Ikšķilē. Biedrība kopš tās 
pastāvēšanas sākuma ir saņēmusi 
pašvaldības neatslābstošu atbalstu 
visos pasākumos un iecerēs. Bez 
domes priekšsēdētāja J.Pumpura 
un viņa vietnieces V.Paulānes 
līdzdalības un idejām nav noticis 
neviens biedrības pasākums. Ar 
domes atbalstu ir realizēts projekts 
pagātnes liecību dokumentēšanai 
un saglabāšanai. Ir nofilmētas 
19 vecākā gadagājuma represiju 
upuru liecības. Daži ir izteikuši 
vēlmi tās papildināt un ierakstīt, 

lai atstātu mantojumā saviem pēc
tečiem. Interesenti var griezties pie 
Māras pēc papildu informācijas. 
Šovasar biedrībai ir izredzes Lik
teņdārza goda sardzes alejā, kuru 
veidos 38 ozoli, iestādīt vienu no 
pēdējiem četriem ozoliem. 

Četri valdes locekļi ir liels at
balsts, bet ļoti gribētos lielāku at
saucību no pārējiem biedriem. No 

prāta neiziet Veronikas Tkačikas 
sirsnīgais: „Kā es varu nenākt? Tā 
taču ir mana dzīve.” Šogad mums 
vēl ir iespēja tikties 14. jūnijā un 
22. augustā Ikšķilē Latvijas repre
sēto salidojumā. Precīzāka infor
mācija būs ievietota „Tēvzemītē.” 
Uz drīzu tikšanos!

Guna Dēliņa,
 represēta 1941. gada 14. jūnijā

Maz var būt arī daudz

Ikdienā, ejot savās darbu gai
tās, pat neiedomājamies, ka 
tepat mums blakus ir kaut kas 
nozīmīgs un dižs – dižkoks. 
Stopiņu novadā ir zināmi 29 
dižkoki, no kuriem 8 ir valsts 
nozīmes un īpaši aizsargājami. 
Ar Stopiņu novada pašvaldības 
projekta palīdzību visiem no
vada iedzīvotājiem un ciemi
ņiem atklāsim mūsu novada 
dižos objektus.

2015. gada maija pirmajā pusē 
tiks apzināti Stopiņu novadā au
gošie dižkoki. Kopā ar Ulbrokas 
vidusskolas bioloģijas skolotāju 
Ivetu Lāci dižkokus dosimies 
mērīt, novērtēt, veikt fotodoku
mentāciju, kā arī iegūt vispārīgas 

zināšanas par Latvijas dižkokiem 
un citiem augiem. 

Tā kā dabā viss nepārtraukti 
mainās, aicinām novada iedzīvotājus 
izmērīt savā mājas pagalmā vai ie
mīļotās pastaigas takas tuvumā eso
šos kokus un pārliecināties, vai tie 
nav izauguši līdz dižkoku izmēriem. 
Ar dižkoku kritērijiem var iepazīties 
mājas lapā: http://www.dabasretumi.
lv/Pieminekli/koki_kriteriji.htm.

Veicot mērījumus, vēlams 
aizpildīt mērījuma protokolu 
http://www.stopini.lv/public/37578.
html un aizpildīto protokolu no
sūtīt uz epasta adresi: elina.silin@
gmail.com.

Pēc dižkoku apzināšanas un 
datu ieguves Stopiņu novada 
Jauniešu dome kopā ar visiem 

interesentiem apkopos iegūto 
informāciju un izveidos tūrisma 
maršrutu plānus.

Izveidotais maršruts tiks 
pārbaudīts dzīvē – rīkosim 
pārgājienu „No dižkoka līdz diž
kokam”. Pārgājiena dalībniekiem 
būs unikāla iespēja pirmajiem 
iziet izveidoto maršrutu un izteikt 
savu viedokli, kas ir ļoti svarīgs 
maršruta tālākai attīstībai. Pār
gājiena laikā tiks veikti izzinoši, 
atraktīvi un aktīvi uzdevumi, kas 
palīdzēs vieglākā un interesantākā 
veidā iepazīties ar dižkokiem un 
citiem dabas brīnumiem.

Informāciju par precīziem 
datumiem un laikiem izziņosim 
mājas lapā www.stopini.lv.

Jauniešu dome

Mēs esam diži – mēs esam koki!

Tieši tā – šī gada februārī, martā un aprīlī Stopiņu novada vēs
tures muzeja apmeklētājiem bija jābūt gataviem iepazīties 
ar LR Zemessardzes ekipējumu – lietām, kārtību un knifiem, 
kuri jāzina un jāņem līdzi, atskanot trauksmei un dodoties 
uzdevumā. 
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Ikdienas darbā viens no bib
liotēkas uzdevumiem ir nodro
šināt apmeklētājiem nepiecie
šamo informāciju, izmantojot 
visus bibliotēkā pieejamos re
sursus. Tādēļ ir svarīgi veidot 
krājumu visu iedzīvotāju, bib
liotēkas pastāvīgo lasītāju, no
vadā strādājošo interesēm un 
informatīvajām vajadzībām. 

Bibliotēkas lasītāju vidū ir jaunie 
vecāki un pedagogi, kuri ir iein
teresēti izaudzināt jaukus, veselī
gus un izglītotus bērnus, sniedzot 
viņiem zināšanas, palīdzot apgūt 
dzīvē nepieciešamās prasmes un 
iemaņas. Sauriešu bibliotēkā īpaša 
uzmanība tiek veltīta literatūrai 
par bērnu attīstību no pirmajām 
dienām, audzināšanu, prasmju 
un iemaņu attīstīšanu, kas var 
palīdzēt vecākiem, ikdienā esot 
kopā ar saviem bērniem, un pe
dagogiem viņu profesionālajā  
darbā.

Sauriešu bibliotēkas vadītā
ja tikās ar Stopiņu pamatskolas 
Pirmsskolas izglītības iestādes 

(PII) pedagogiem, lai iepazīstinātu 
ar bibliotēkas krājuma attīstības 
principiem un virzieniem, akcen
tējot sarunu par sadarbību ar PII 
pedagogiem. Stopiņu pamatskolas 
PII sagatavošanas grupiņas ar au
dzinātājām apmeklē bibliotēku, lai 
uzzinātu, ko te var darīt gan lieli, 
gan mazi. Bibliotēkā vecāko gru
piņu audzēkņiem tiek organizētas 
arī tematiskās tikšanās, kas sais
tītas ar svētku un atzīmējamām 
dienām Latvijā, kā arī atbilst PII 
nedēļas tēmai. Pasākumos tiek 
izmantoti bibliotēkas krājuma re
sursi par noteikto tēmu. Tikšanās 
laikā PII pedagogi tika iepazīsti
nāti arī ar literatūru, kas viņiem 
var būt noderīga dažādu pasāku
mu organizēšanā – idejas telpu 
dekoriem, kurus var veidot pašu 
rokām, ludziņu iestudējumiem 
utt. Pedagogi tika aicināti uz sa
darbību – gan apmeklēt bibliotēku 
ar bērniem, gan izteikt viedokli 
un redzējumu, kāda veida un sa
tura resursi ir viņus profesionā
lajās interesēs, lai bibliotēkā tiktu 
veidots kvalitatīvs, daudzpusīgs 

un aktuāls krājums.
Bibliotēkas krājums ir būtis

kākais instruments, nodrošinot 
kvalitatīvu informāciju. Attīstot 
pakalpojumus un strādājot mūs
dienu informatīvajā telpā, ir sva
rīgi nodrošināt arī ātru piekļuvi 
informācijai par bibliotēkas krāju
mu. Bibliotēkā ir veikts apjomīgs 
un rūpīgs darbs pie krājuma reka
taloģizācijas – ziņu pievienošanas 
par Sauriešu bibliotēkas krājumu 
Pierīgas novadu bibliotēku kopka

talogā. Tagad ikviens interesents 
var attālināti uzzināt par Sauriešu 
bibliotēkas krājumā pieejamajiem 
izdevumiem (grāmatas, audiovi
zuālie un elektroniskie dokumen
ti) un abonētajiem preses izdevu
miem (avīzes un žurnāli): http://
salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/9/
home.aspx, kā arī to pieejamību 
eksemplāru ziņās, t.i., redzams, 
vai izdevums atrodas bibliotēkā 
vai arī izsniegts lasītājam.

Līdz ar visu ziņu par krājumu 

pievienošanu elektroniskajam ka
talogam bibliotēkā aprīlī uzsākta 
automatizētā lasītāju apkalpoša
na – grāmatu un citu izdevumu 
izsniegšana – saņemšana. Jau re
ģistrētajiem bibliotēkas lasītājiem, 
kā arī jaunajiem lasītājiem reģis
trējoties, iespējams saņemt auto
rizācijas datus, kas sniegs iespēju 
attālināti pieslēgties elektroniska
jam katalogam, lai redzētu savu 
izsniegumu, t.i., kādi izdevumi 
atrodas pie konkrētā lasītāja, kāds 
ir nodošanas termiņš, ja nepiecie
šams, to pagarināt, rezervēt vai 
iestāties rindā uz sev interesējošo 
izdevumu. Lai saņemtu autori
zācijas datus, jāvēršas bibliotēkā, 
kur lasītājam tiks piešķirts lieto
tājvārds un parole.

Aicinām izmantot bibliotēkas 
elektronisko katalogu un tā iespē
jas! Ikvienam Sauriešu bibliotēkā 
tiks sniegta konsultācija elektro
niskā kataloga izmantošanā, kā 
arī nodrošināta pakalpojumu sa
ņemšana klātienē.

Kristīne Cimdiņa,
sauriešu bibliotēkas vadītāja

Pavasara aktualitātes Sauriešu bibliotēkā

Satikšanās dzejnieka namā, 
skaisti sakopts dārzs un ap
kārtne, pirmo atraitnīšu stādi 
puķu dobēs un sirsnīgas sa
runas par literatūru un bib
liotekāru profesiju – tā var 
raksturot saturīgi pavadīto 
dienu Stopiņu novada 
„Kalējos”. Tā ir viena no se
najām mājvietām Stopiņu 
novada Līčos un novadā dzī
vojošajiem īpaša tādēļ, ka tajā 
dzimis, audzis un savus dar
bus radījis talantīgais latviešu 
dzejnieks un atdzejotājs Pēters 
Brūveris (1957–2011).

Stopiņu novada Ulbrokas bib
liotēkas sagatavotais un Stopiņu 
novada domes atbalstītais projekts 
„Kalējs kala debesīs” un Ulbrokas 
bibliotēkas vadītājas Daigas Brig

manes neizsīkstošā enerģija 24. 
aprīlī aizveda novada bibliotekā
rus uz „Kalējiem”. Divu gadu laikā 
šī ir jau otrā reize, kad bibliotekā
ri sanāk kopā šajās mājās, atceras 
dzejnieku un sapoš tās pavasarim. 
Šogad pasākums notika Bibliotē
ku nedēļā, kuras vadmotīvam ir 
izvēlēti Raiņa vārdi „Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies”, pavasara talka reizē 
bija arī bibliotekāru svētki.

Dienu sākām ar piemiņas brī
di Pētera Brūvera atdusas vietā 
Ulbrokas Meža kapos. Dzejnieka 
mājās mūs sirsnīgi sagaidīja mā
jas saimniece – dzejnieka māte 
Vija Brūvere – un meita Indra 
Brūvere-Daruliene.  Sasveicinā
šanos saistošāku darīja kopīga 
iepazīšanās „Kalēju” mājas sēts
vidū. Katrs klātesošais stāstīja 
īsu stāstu par sevi. Spožie aprīļa 
saules stari mudināja uz labiem 
darbiem. Lai tie ritētu raiti un 
organizēti, klātesošajiem kā in
teresants pārsteigums izskanēja 
piedāvājums dalīties darba gru
pās ar šādiem darba uzdevumiem: 
radīt pārvērtības piemājas puķu 
dobēs un veidot ziedu sveicienu 
dzejniekam, atjaunot mežmalas 
un ceļmalas ainavu, radīt krāsainu 
vārtu zīmējumu, pierādīt meis
tarības pakāpi zupas gatavošanā, 
īstenot zibakcijas „Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies” aicinājumu darāma
jiem darbiem un 2014. gada ret
rospekcijai par bibliotekāru talku 
Pētera Brūvera dzimtajās mājās 
„Kalēji”. Darba grupas ķērās pie 

darba rīkiem un naski sāka veikt 
uzticēto. 

Sauli nomainīja pelēku māko
ņu gubas, nolija pat dažās lietus 
lāses, bet, strādājot čakli, visiem 
bija silti. Varētu teikt, ka viss 
noritēja skaistā saskaņā – naski 
zibēja grābekļi un no pērnajiem 
gružiem un lapām tīra tapa visa 
apkārtne, puķu dobēs skaisti uz
ziedēja koši dzeltenas atraitnītes, 
pa ziemu mazliet nosūbējušie 
dārza vārti ieguva skaistu zaļas 
krāsas toni, pagalma tālākajā no
stūrī ap ugunskuru čakli rosījās 
zupas vārītājas, bijušās kalēju 
darbnīcas tuvumā ar fotogrāfi
jām un trāpīgām vārsmām no 
Raiņa dzejas tapa vēstījums par 
notikumu 2014. gadā. Darbs dara 

darītāju, iedvesma deva spēku un 
prieku paveikt visu, kā bija iece
rēts. Līdz ar gatavas zupas smar
žu mājas sakopšanas darbi bija 
paveikti. Vakarēšana pie uguns
kura ar gardo skābeņu zupu un 
stāstiem varēja sākties. Dienas sā
kumā ar iepazīšanos aizsākušies, 
profesiju stāsti ieguva pilnīgākas 
aprises. Kāpēc tieši bibliotekāra 
profesija? Ikvienam bija sagata
vots interesants un ar fotogrāfi
jām papildināts stāsts. Ulbrokas 
bibliotekāri ar entuziasmu apkopo 
gan bibliotēkas, gan sava novada 
vēsturi. Izskanējušie stāsti un vēs
turiskās fotogrāfijas būs labs pa
pildinājums līdz šim savāktajiem 
materiāliem. 

Vakara noslēgumā dzejnieka 

meitas Indras lasījumā izskanē
ja Pētera Brūvera dzeja. Dzejolis 
„Jau kuro pavasari padodos mel
najam strazdam” uzjundīja no
skaņu par mājām, kuras nekad 
nepamet. 

Tiksimies šeit atkal 
nākamgad! Domāsim par to pašu, 
runāsim par to pašu, darīsim tā
pat un cits citam būsim tie paši. 
Arī ieskatoties fotogrāfijās – esam 
tie paši http://www.stopini.lv/pub-
lic/31163.html.

Ginta Zalcmane, ulbroka, 
Latvijas lauksaimniecības meha-

nizācijas un elektrifikācijas ZpI 
Tehniskās bibliotēkas darbiniece 
no 1987. gada līdz 1993. gadam, 

Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas – no 1993. gada

Bibliotēku jaunumi

Kalējs kala debesīs
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„Rakstu darbi” ir gan izstādes 
konkursa nosaukums, gatavo
joties XI Latvijas skolu jaunat
nes dziesmu un deju svētkiem, 
gan vienojošais Stopiņu no
vada visu paaudžu audēju 
ikdienā.

Pavasara saulīte iesildījusi zemi, 
un laiks doties pļavā, līdzi ņemot 
pašaustos un izšūtos krāsainos 
spilvenus. Tādu iedvesmojošu ai
cinājumu tautas lietišķās mākslas 
studijai „Ulbroka” un citām stu
dijām atsūtīja Līgatnes rokdarb
nieki un Līgatnes novada dienas 
un interešu centra vadītāja Daina 
Klints, un Līgatnes Amatu centrs.

Izstādes mākslinieciskā kon
cepcija izstrādāta, lai parādītu da
žādu rokdarbu tehnikās darinātus 
spilvenus, padupseņus vai pufus. 
Ekspozīcijai paredzētas trīs daļas.

TLMS „Ulbroka” vadītāja 
Ārija Vītoliņa izstādes tautiskajai 
daļai ar tautisko tematiku, tradi
cionālajās tehnikās un tradicio
nālajiem izteiksmes līdzekļiem 
darināto darbu grupā piedāvā 

TLMS „Ulbroka” audēju Baibas 
Kurzemnieces, Zentas Bergas, Al
donijas Auziņas, Initas Budenco
vas un Ingas Putānes priekšzīmīgi 
noaustos spilvenus.

Seno no pūralādēm saglabāto 
omīšu, vecmāmiņu un krustmā
miņu darbu grupā atsaucās stu
dijas audēja Inga Putāne ar trim 
vecmāmiņas izšūtajiem spilveniem 
un Antonija Meteļska ar savu stu
dijas apmācību procesā pirms 26 
gadiem austo spilvenu.

Modernajā un radošajā no ne
tradicionālajiem materiāliem un 
netradicionālajās tehnikās darinā
to spilvenu grupā uz izstādi ceļos 
studijas mazās audējas Monas Vī
toliņas austais un filcētais spilven
tiņš un Ārijas Vītoliņas vadītās 
pamatskolas „Rīdze” tekstilmāk
slas studijas „Jautrais zirneklītis” 
audzēkņu jaunrades darbi.

Izstādē kopumā piedalās 206 
autori no 32 kolektīviem, kā arī 
individuāli autori. Kopskaitā 409 
spilveni, padupseņi vai pufi ir ie
kārtojušies Līgatnes kultūras cen
tra Mazajā zālē uz gultām, dīvā

niem, šūpuļkrēsliem, šūpuļtīklos, 
lādēs, pie šujmašīnas, uz klavie
rēm u.c. Tie gaidīs skatītājus no 
24. aprīļa līdz 16. maijam darba 
dienās no plkst. 10.00 līdz 16.30, 
brīvdienās un svētku dienās no 
plkst. 10.00 līdz 14.00. 16. maijā 
plkst. 12.00 visi dalībnieki mīļi 
gaidīti uz svinīgu noslēguma pa
sākumu Līgatnes kultūras centrā. 
Pateicoties Stopiņu novada domes 
atbalstam, uz pasākumu dosies 
arī TLMS „Ulbroka” audējas un 
rokdarbnieces.

Mācību gada pirmajā pusgadā 
Gaismas internātpamatskolas māj
turības stundās un aušanas pulciņa 
nodarbībās, skolotājas Ārijas Vīto
liņas iedvesmoti un mācīti, čaklie 
rokdarbnieki un audēji nopietni 
gatavojās izstādēm – konkursiem, 
kas bija nopietns pārbaudījums, jo 
tajos piedalījās jaunie mākslinieki 
no visas Latvijas.

Rezultāti ir ļoti iepriecinoši: 
janvārī otrajā Latvijas konkursa 
kārtā „Lidice 2015” laureāta titulu 
ieguva un uz Čehiju, 3. kārtas kon
kursu, aizceļoja Vladimira Mezen

ceva, Aivas Bēziņas, Katrīnas Rutko 
kopdarbs – gobelēns „Saulrietā”.

Martā „Rakstu darbu” kon
kursā 1. kārtas 2. posmā Ropažu 
kultūras centrā Gaismas internāt
pamatskolas audēja Jana Gaišute 
ar savu austo grīdas celiņu „Viļņu 
raksti” izcīnīja 2. pakāpes diplo
mu, bet aprīlī 2. konkursa kārtā 
Jūrmalā – 3. vietu.

Aprīlī izstādē – konkursā „Lie
tu otrā dzīve” Juliānam Istominam 
1. vieta, Janai Gaišutei un Katrīnai 
Rutko par kopdarbu „Rūķis vaka
ra pastaigā” – 2. vieta, Veronikai 
Solostejai par darbu „Jaciņas otrā 
dzīve” – atzinības raksts.

Martā izstādē – konkursā 
„Pļava mums apkārt. Pļava –10” 
Katrīnai Rutko, Aijai Pakalnie
tei, Sanijai Vorslavai un Sintijai 
Bērziņai par kopdarbu „Es iebri
du pļavā” – 2. pakāpes diplomi. 
Liānai Augšpulei, Janai Gaišutei, 
Veronikai Solostejai un Anetei 
Pimberei par kopdarbu „Pavasa
ris pļavā” – 3. pakāpes diplomi.

No 29. maija līdz 19. jūnijam 
Gaismas internātpamatskolas au

dēji kopā ar citu Latvijas skolu 
rokdarbniekiem piedalīsies Kul
tūras un tautas mākslas centra 
„Ritums” Starptautiskajai bērnu 
aizsardzības dienai veltītajā iz
stādē „Mana drošākā vieta uz 
Zemeslodes”.

TLMS „Ulbroka” šis ir īpašas 
jubilejas gads – paiet 55 gadi, 
kopš Stopiņu novadā klaudz 
stelles, zib adāmadatas un citi 
brīnumu rīki mākslas brīnuma 
radīšanai. Gatavojamies izstādei, 
kura jau par tradīciju kļuvusi 18. 
novembra koncertā.

Esmu lepna par saviem skolu 
audzēkņiem un audzēknēm un 
TLMS „Ulbroka” Tautas daiļamata 
meistarēm un meistariem, kuri 
jau 27 gadus uzklausa manus 
padomus, darinot sev un saviem 
mīļajiem burvīgus audumus!

Lai visiem šis pavasaris nes 
jaunrades prieku sirdī un vēlmi 
aktīvi darboties, kopjot savu ze
mīti un rotājot savu mājokli ar 
pašdarinātiem mākslas darbiem!

Ārija Vītoliņa, 
tLms „ulbroka” vadītāja 

Visu paaudžu audēju un rokdarbnieku „Rakstu darbi” Stopiņu novadā

Arī šogad Latvijas Ekoskolas, 
sadarbojoties ar a/s „Latvijas 
valsts meži” (LVM), turpina īs
tenot pirms vairākiem gadiem 
starptautiskās Ekoskolu prog
rammas aizsākto koku stādī
šanas kampaņu. Šī ir viena no 
sadarbības kampaņām starp 
Vides izglītības fonda Ekoskolu 
un „Izzini mežu” programmām.

Ekoskolu starptautiskā program
ma jau vairākus gadus īsteno 
kopīgu koku stādīšanas kampa
ņu, kurā aktīvi līdzdarbojas arī 
Latvijas Ekoskolas. Arī šogad 
Ekoskolu projekta ietvaros no
tiek koku stādīšana. Šogad savu 
dalību kampaņā ir reģistrējušas 
79 izglītības iestādes Latvijā, kuras 
stādīs kokus visu pavasari.

Mūsu PII „Pienenīte” ir to 
79 izglītības iestāžu pulkā, kas 
šogad savas iestādes teritorijā, 
vienā no EKO projekta padomes 
sanāksmēm 22. aprīlī, devās ārā, 

lai stādītu kokus. Iestādījām 5 ko
kus: 2 egles, 2 bērzus un ozolu, 
ko mums dāvināja a/s „Latvijas 
valsts meži”. Savukārt lapegli, ko 
iestādījām pie jaunā korpusa stik
la terases, mums uzdāvināja Eko
skolas projekta padomes vecāku 
pārstāve Anita Piliksere. 

Esam lepni, ka arī mēs pie
dalījāmies šajā kampaņā. Tur
pināsim veidot apzaļumotu PII 
„Pienenīte” vidi, kopā ar bērniem 
izzināt un pētīt koku „dzīvi” un 
vērot to augšanu.

Fotogalerija apskatāma: http://
www.stopini.lv/public/37527.
html?t=foto. 

Aprīlī realizējām vēl vienu 
Ekoprojekta aktivitāti – vecākiem 
bija uzdots nākamais mājas dar
biņš – izveidot pavasara puķes no 
otrreiz lietojamiem materiāliem.

Mūsu „Pienenītes” telpas rotā 
oriģinālas pavasara puķes, kas 
pagatavotas no dažādiem otrreiz 
lietojamiem materiāliem. Vecāku 

un audzinātāju radošā izdoma, 
kā arī praktiskā domāšana un ot
rās dzīves piešķiršana dažādiem 
materiāliem ir neizmērojama. 
Fotogalerija: http://www.stopini.
lv/public/37530.html?t=foto. 

Varam palepoties, ka šā gada 
maija pēdējā nedēļā mūsu pava
sara puķu izstāde „dosies” izrotāt 
„Getliņu EKO” semināra telpas.

Saistībā ar Ekoskolas pro
jektu divas mūsu iestādes gru
pas – „Zaķēni” un „Taurenīši” 
– skolotāju un vecāku sadarbī
bas rezultātā devās ekskursijā uz 
„Getliņiem EKO”. 

Čaklā rosībā tuvojamies 
mūsu pirmā gada noslēgumam 
Ekoprojekta ietvaros. Maija beigās 
Ekoprojekta noslēguma sanāksmē 
kopīgi atskatīsimies uz šajā mā
cību gadā padarīto un izvirzīsim 
nākamā gada uzdevumus.

Santa Šika un Evija Kubile, 
ekoprojekta 

koordinatores

Saulainajā 31. marta pēcpus
dienā grupiņa „Zaķēni”, pieda
loties audzinātājām, auklītei, 
vecākiem un bērnudārza me
todiķei Evijai Kubilei, ieskandi
nāja Lieldienu tuvošanos. 

Audzinātājas bija sagatavojušas 
dažādus interesantus uzdevumus 
un aktivitātes. Bērni ar vecāku at
balstu skaitīja tautasdziesmas un 
ticējumus par Lieldienām. 

Ar lielu aizrautību un prieku 
mazie „Zaķēni” kopā ar vecākiem 
krāsoja lielās papīra olas, kas vē
lāk tika izliktas izstādē gaitenī pie 
sienām. Skaisti izkrāsotās olas ik 
rītu priecēja gan mūsu grupiņas 
bērnus un vecākus, gan pārējos 
bērnudārza apmeklētājus. 

Jāsaka liels paldies audzinātā
jām par aizrautīgo apskāvienu uz
devumu, kas likās ļoti pamācošs 
un mīļš. Katrai ģimenei bija jāpa
rāda kāds no izlozētajiem apskā
vienu piemēriem. Cik interesanti! 
Mēs uzzinājām par tik daudziem 

un dažādiem veidiem, kā samīļot 
mūsu mīļos bērnus! 

 Lieldienās visi ripina olas, arī 
„Zaķēni” cits ar citu sacentās olu 
ripināšanā. Katrs līdzi bija paņē
mis vairākas brīnišķīgas, mājās 
krāsotas oliņas. Lai gan konku
rence bija liela un sīva, uzvarēja 
draudzība! 

Pēc labi padarīta darbiņa visi 
kopā cienājāmies ar savām nokrā
sotajām oliņām un sviestmaizēm. 
Gardās sviestmaizes pagatavoja 
paši bērni no grupiņā izaudzēta
jiem sīpollociņiem. Smaržīgās un 
veselīgās sviestmaizes nemanot 
pazuda no mielasta galda! Liel
dienu Zaķis bija atstājis arī savu 
saldo sveicienu.

Svētki tiešām izdevās jauki un 
gaiši! Gaisā virmoja pavasarīgā 
sviestmaižu smarža un draudzīgā 
atmosfēra. Sirsnīgs paldies visiem 
par saulainajiem svētkiem!

Aivita Muzikante, matīsa 
muzikanta mamma un grupiņas 

„Zaķēni” vecāku pārstāve

Pavasara EKO projekta aktivitātes „Pienenītē” Nāc nākdama, liela diena! Grupiņas 
„Zaķēni” Lieldienu sagaidīšana

Izglītības iestādēs
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8. aprīlis Ulbrokas vidussko
las sākumskolēniem bija svēt
ku diena. Pie mums viesojās 
rakstnieks Valdis Rūmnieks. 
Šī tikšanās bija kā noslēguma 
pasākums Latviešu valodas 
nedēļai.

Pasākums sākās priecīgi, jo katra 
klase saņēma pateicību par čak
lo, izdomas bagāto darbu, veido
jot sienasavīzi „1 kg grāmatu”. 
Šīs akcijas laikā mēs noskaid
rojām, kuras ir pašas lasītākās 
grāmatas sākumskolēnu vidū.

Tad vārds tika dots rakst
niekam. Viņš pastāstīja par sevi, 
par savām grāmatām. Izrādās, 
ka daudzi skolēni ir lasījuši 
V.Rūmnieka stāstu „Ozola grā
mata”, bet tagad mēs uzzinājām 
arī par citiem viņa darbiem. 
Grāmatu nosaukumus visi varēja 
redzēt uz lielā ekrāna.

Autors mums izlasīja vienu 
no savām jaunākajām pasakām 
par trim telefoniem. Pasaka bija 
tik mūsdienīga un tik intere
santa, ka daudziem skolēniem 
noteikti radās vēlme iepazīties 
tuvāk arī ar citiem Valda Rūm
nieka darbiem.

Katra klase jau iepriekš bija 
sagatavojusi jautājumus rakst
niekam. Tos uzdeva 3.a klases 
meitenes. Mums patika jautā
jums par to, cik pildspalvu tiek 
iztērēts, uzrakstot vienu grāmatu. 
Mūsu viesis ar humoru atbildēja, 
ka to precīzi esot grūti pateikt, 
bet pildspalvu, tāpat kā krūzīšu, 
viņam esot ļoti daudz. Bieži vien 
tikšanās reizēs ar lasītājiem vi
ņam šīs lietas dāvinot, jo laikam 
tagad esot tāda mode.

Atbildot uz jautājumu par 
skolas laiku, par nedarbiem, 
rakstnieks pastāstīja par slazdu 
izlikšanu sēņotājām. Izrādās, arī 
viņam bērnībā patika jokoties un 
padraiskoties. Un arī skolā iet un 
mācīties viņam patika.

Mēs gribējām uzzināt, kur 
Valdis Rūmnieks ņem sižetus 
saviem stāstiem un pasakām. 
Atbilde skanēja – no dzīves, no 
saviem novērojumiem, no pie
dzīvotā, no dzirdētā un lasītā.

Pēc pasākuma mēs sapratām, 
ka rakstniekam, tāpat kā jebku
ras citas profesijas pārstāvim, ir 
jābūt izglītotam, mērķtiecīgam 
un pacietīgam. Tikšanās bija ļoti 
interesanta un vērtīga.

Asnāte Grīnfogele, 
Katrīna Kalēja,

Evelīna Sturme un Kate Vecum
niece, sākumskolas žurnālistu 

pulciņa dalībnieces

Tikšanās ar 
rakstnieku 
Valdi 
Rūmnieku

Pavasaris ir atplaucis krūmos 
un kokos, putni savu vīteroša
nu iesākuši jau agri no rītiem, 
ir modusies daba, ir pamodies 
arī īstais dziedātprieks! Jo, 
kad saule logā iespīd košāk, 
ikviena balstiņa skan tālāk un 
skanīgāk. 

Laikam tāpēc katru gadu tieši 
pavasarī notiek bērnu ansambļu 
sadziedāšanās dažādās Pierīgas 
pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Šogad savai 25. jubilejai par godu 
pie sevis ciemos aicināja Salas 
sākumskola. Pašā aprīļa vidū uz 
sadziedāšanos mēs, Stopiņu pa
matskolas pirmsskolas grupu saga
tavošanas grupas „Zīļuki” bērni un 
pedagogi, devāmies kopā ar Ulbro
kas „Pienenītes” bērniem un pe
dagogiem. Brauciens izvērtās par 
jauku notikumu un sadraudzību 
bērnu un arī pedagogu starpā, jo 
jābrauc bija diezgan ilgi, un tad nu 
paspējām gan jauki parunāt, gan 
dziesmas izdziedāt. Skanīgajam 
pasākumam bija jāsagatavo divas 
dziesmas un viena kopdziesma! Tā 

kā bērni brauca uzstāties uz citu 
bērnudārzu, saprotams, ka viņi 
centās vēl vairāk gan dziedāt, gan 
labi uzvesties, gan sevi parādīt. 
Tāpēc gatavošanās darbiņš bija 
gana ilgs un rūpīgs. Protams, šā
dās dziedāšanas reizēs ne vienmēr 
piedalās visi bērni, jo ansambļu 
dziedātāju skaits viesojoties ir ie
robežots, tāpēc bērnos parādās lie
lāka vēlme, centība, patstāvība un 
īstais dziedātprieks! Svētkos dzie
dājām dziesmiņas par burtiem un 
mellenēm. Tā kā dziesmas bija ļoti 

atraktīvas, tad izmantojām arī da
žādus atribūtus, lai citiem bērniem 
būtu interesantāk! Atgriežoties mā
jās, bērnos bija manāms patiess 
gandarījums par izdarīto un re
dzēto, jo pieredze nāk ne tikai no 
pašu dziedātā, bet arī no redzētā – 
kā citi bērni uzstājas, ko dzied un 
kā uzvedas. Tāpēc šādi pasākumi 
ir ļoti vērtīgi un nepieciešami īpa
ši pirmsskolas bērniem, kad katrs 
izbrauciens ārpus iestādes sniedz 
gandarījumu un šajā gadījumā pa
stiprina īsto dziedātprieku! 

Tā kā Stopiņu pamatskolas 
pirmsskolas grupās tiek īstenota 
arī mazākumtautību program
ma, tad ir svarīgi, lai būtu šādi 
sadziedāšanās pasākumi arī ma
zākumtautību bērniem. Paldies 
Vangažu PII „Jancis” par ideju 
un iniciatīvu uzaicināt pie sevis 
ciemos arī šos mazos dziedātājus. 
Nedēļu pēc sadziedāšanās Salas 
sākumskolā otras sagatavošanas 
bērnu grupas „Taurenīši” bērni un 
pedagogi devās uz sadziedāšanos 
Vangažos. Un atkal papildu no
darbības, vēl vairāk rosības bērnu 
vidū un vēl lielāka vēlme dziedāt 
un uzstāties, jo jāsapošas, jāpa
ņem savi instrumenti, jāparāda 
savas dziesmas un sava uzvedība 

no vislabākās puses! Brauciens uz 
Vangažiem bērniem atkal deva 
jaunu pieredzi un vēlmi dziedāt, 
deva drosmi un mācīja pacietī
bu. Gatavošanās process šādiem 
pasākumiem ir diezgan ilgs – tad 
kāds no dalībniekiem saslimst, 
tad kādam nav pacietības izpildīt 
šo pienākumu, kāds reti apmeklē 
nodarbības. Un tas viss lielākā vai 
mazākā mērā ir atkarīgs arī no 
vecākiem. Kāda ir viņu attieksme 
pret bērna vispusīgu attīstību un 
dziedātprieka veicināšanu. Tāpēc 
paldies visiem par atbalstu un 
palīdzību, kad bērni bija jāsapoš 
koncertiem, paldies audzinātājām, 
kuras iesaistījās atribūtu sagatavo
šanā, paldies visiem, kuri labvēlīgi 
turēja īkšķus, lai mūsu bērniem 
izdotos, un paldies bērnudārziem, 
kuri mūs uzaicināja ciemos! Mūsu 
dziedātprieks ir atplaucis kopā ar 
pavasari! Un ar dziedātprieku pre
tim izlaidumiem…

Stopiņu pamatskolas sagata
vošanas grupiņai „Taurenīši” iz
laidums būs 22. maijā plkst. 10.00 
un „Zīļuku” grupai – 22. maijā 
plkst. 16.30

Kristīne Stulberga,
stopiņu pamatskolas pirmsskolas 

grupu mūzikas skolotāja

Dziedātprieks

Līdz ar saulītes staru siltumu 
arī mums visiem gribas biežāk 
iziet laukā, veikt dažādus mā
cību uzdevumus brīvā dabā. 

Martā skolēni zīmēja Latvijas put
nus – gan tos, kuri ziemu pavadī
ja pie mums Latvijā, gan tos, kuri 
nupat tikai atlidoja no siltajām 
zemēm. Bet aprīlis ir apkārtnes 
sakopšanas laiks, kad visi kopā 
strādājām talkā un veidojām pa
vasara ziedu kompozīcijas skolas 
pagalmā. Skolas sporta laukumā 
tika uzlasīts katrs vēja nolauztais 
zariņš. Visi skolas skolēni čakli 
strādāja kopā ar saviem skolotā
jiem. 

Pavasarī skolas aktīvākie spor
tisti piedalījās dažādās sacensībās, 
no kurām tika pārvesti gan kausi, 
gan medaļas. Starptautiskajās BO
CIA sacensībās Kuldīgā iekļuvām 

augstākajā divīzijā, un rezultāts 
priecē – esam trešajā vietā. 

Projektu nedēļā skolēni ie
pazinās ar dažādām profesijām, 
apmeklēja savu vecāku darbavie
tas, uzzināja daudz interesanta 

par skolā strādājošajiem darbi
niekiem. Projekta prezentācijās 
skolēni pastāstīja gan par auto
atslēdznieka un sētnieka, gan par 
šuvējas, veļas mazgātājas, frizieres, 
manikīra speciālistes, kurinātāja, 

medmāsiņas, noliktavas pārzines, 
dārznieka, pārdevējas un apkopē
jas profesiju.

Visu pavasari notiek XI Lat
vijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku projekta „Mēs 
rakstām sevi Dziesmu svētkos” 
dalībnieku mēģinājumi, jo 30. ap
rīlī jāparāda apgūtās dziesmas un 
dejas Rīgas apriņķa un Zemgales 
novada skatē – koncertā. Mēs gri
bam būt to Latvijas skolēnu vidū, 
kas ar lepnumu var teikt – mēs 
esam Dziesmusvētku dalībnieki! 
Mūsu izdziedātais un izdejotais 
kopīgais projekts 11. jūlijā Rīgā, 
Vērmanes dārzā, tiks ierakstīts 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
svētku vēsturē! 

R.Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas

ārpusklases darba 
organizatore

Pavasara noskaņas Gaismas skolā
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Putnu diena Upesleju internātpa
matskolā–rehabilitācijas centrā. 
Putnu Jānis – tā sevi sauc putnu 
pētnieks Jānis Brikmanis, kurš 
savulaik Latvijas TV un radio 
vadījis raidījumus par dabu, īpaši 
par putniem, kā arī nodarbojies 
ar pētniecisko darbu. Joprojām 
darbīgais kungs ir viens no ievē
rojamākajiem ornitologiem Latvijā.

Ornitologs labprāt brauc un 
stāsta par putniem. Putnu Jānis 9. 

aprīlī viesojās Upesleju skolā un, 
tiekoties ar skolēniem, aizraujoši 
stāstīja par saviem pētījumiem un 
vērojumiem, rādīja līdzatvestos 
putnu izbāzeņus. Par katru putnu 
viņam bija savs stāsts.

Turpinot Putnu dienas, skolē
ni veidoja putnu būrīšus kopā ar 
mājturības skolotāju.

Signe Sniedze, 
pasākuma 

organizatore

Upesleju internātpamatskolas sko
lēnu folkloras kopa ieskandina 
Vidzemes novada folkloras kopu 
sarīkojumu. Kā saule mijas ar mā
koņiem un vējaini mirkļi ar rāmu 
laiku, tā Katlakalna tautas namā 
dziesmu skandēšana, rotaļu rota
ļāšana, muzicēšana, dancošana un 
biezzupas ēšana mijās cita ar citu. 
Tā 18. aprīlī mijās daudzveidīgo, 
skanīgo un košo Vidzemes Piejū
ras un Piedaugavas bērnu un jau
niešu folkloras kopu izrādīšanās. 

„Kā pirmie koncerta daļu ie
skandināja Upesleju internātpamat
skolas folkloras kopa Signes Snie
dzes vadībā. Lai arī kopa startēja 
ārpus vērtējuma, tās sniegums bija 
košs un kā gluži jaunai kopai jau 
skanīgs. Un arī pirmajiem dziedāt 

tik atbildīgā pasākumā – tas nebija 
nekāds joks. Žūrijas vērtējums bija 
labs, un ieteikums – citureiz arī ci
tām kopām nenobīties no vērtēju
ma, jo parasti tas ir gluži atbalstošs 
un labu vēlošs – ar siltu domu un 
labvēlīgiem ieteikumiem nākamībai. 

Tad nu Upesleju kopa iedziedāja 
jauko „Parādies tu, saulīte”, kas šai 
dabas drēgnajā dienā gluži labi 
noderēja, un, kā mēs vēlāk to va
rējām novērot, saulīte arī paklausīja 
Upesleju bērnu aicinājumam.” 

G.Saule no www.parkulturu.lv

Braucām Rīgu lūkoties... Garā 
pupa ir simbols tam, kā tautas 
pasakām raksturīgā fantāzijas iz
mantošana un kopīga garīga pie
pūle palīdz topošajai personībai 
pakāpties augstāk un ieraudzīt sev 

līdzās esošo zemi un sabiedrību 
plašākā kontekstā. 

Projekta „Garā pupa” ietvaros 
biedrība „Ascendum” organizē eks
kursijas uz Rīgu bērniem no maz
turīgām ģimenēm Latvijas reģionos. 

Šogad Upesleju internātpamatskolas 
1.–4. klases skolēni apmeklēja Māk
slas muzeju „Rīgas Birža”, Latvijas 
Nacionālo bibliotēku – „Gaismas 
pili” – un Latvijas Leļļu teātri.

Sandra Briška, skolotāja 

Dienas centros

Folkloras kopas ieskandina Katlakalna tautas namu
Upesleju internātpamatskolā

Putnu dienas

Braucām Rīgu lūkoties ...

Aprīlis dienas centrā „Līči” bija 
radošs un ļoti darbīgs mēne
sis. Mēneša garumā turpinājās 
radošās nodarbības pērļoša
nas tehnikā. Gatavojoties un 
sagaidot Lieldienas, dienas 
centrā notika dažādas radošās 
nodarbības, kurās bija iespēja 
apgūt iemaņas dažādu Lieldie
nu rotājumu veidošanā.

Lieldienu sagaidīšanas svētki die
nas centrā bija jauki, sirsnīgi un 
muzikāli. Tika minētas mīklas, 
stāstīti ticējumi, rotātas Lieldienu 
olas, pieaugušie varēja izpausties 
Lieldienu zaķa zīmēšanā, bet vēlāk 
visi piedalījās olu ripināšanā un olu 
kaujās. Paldies Evitai Dimantei par 
iejušanos Lieldienu zaķa lomā un 
Mārtiņam Jaunzemam par sirsnīgo 
muzikālo priekšnesumu!

Nākamajā sestdienā, pēc jautrām 
Lieldienu svinībām, dienas centrā 
satikās „Gardēžu klubiņa” dalībnieki, 
lai pārrunātu jaunākās Lieldienu re
ceptes. Degustējām dažādus biezpie
na, olu ēdienus, kā arī „izmēģinājām 
spēkus” ķirbju biezzupas vārīšanā. 
Izdevās patiešām garda! Nākamā 
gardēžu tikšanās būs maijā, tāpēc 
ceram, ka „Gardēžu klubiņam” pie
vienosies vēl citi dalībnieki. Laipni 
lūdzam!

No 13. līdz 18. aprīlim notika 
gatavošanās Vēsturisko lietu izstādei. 
Līču iedzīvotāji bija aicināti iesais
tīties izstādē, atnesot un novietojot 
apskatei kādu lietu, kas mūsdienās 
netiek izmantota. Liels paldies Vel
gai Brikmanei, Dzintaram Kukulim, 
Viktoram Vindelim, Robertam Pel
šam par iesaistīšanos izstādes veido

šanā un iespēju apskatīt lietas, kas 
mūsdienās vairs netiek izmantotas, 
salīdzināt mūsdienu dzīvi un ie
spējas ar agrākiem laikiem. Izstāde 
izdevās ļoti interesanta. Izstādē bija 
iespēja apskatīt dažādus instrumen
tus, piemēram, ēveles, logometrisko 
lineālu, kurvimetru, pudeļu korķu 
iespiedēju, ogļu gludekli u.c., sazi
ņas līdzekļus, piemēram, peidžeri, 
stacionāro telefonu, pirmos mobilos 
telefonus. Izstādē bija apskatāmas 
senas pastkartītes, mākslinieciskas 
fotogrāfijas, skolas dienasgrāmata no 
ulmaņlaikiem, naudas monētas pat 
no 19. gs., modes tendences, radio
aparāts, petrolejas lampas u.c. lietas. 

23. aprīlī sadarbībā ar Ulbrokas 
vidusskolu dienas centrā norisinājās 
pasākums „Atkritumu šķirošana, tās 
nozīme”. Pie mums viesojās Ulbro
kas vidusskolas skolēni, kuri stāstīja 
par atkritumu šķirošanas nozīmī
gumu, nepieciešamību. Skolēni bija 
sagatavojuši nelielu leļļu teātri par 
atkritumu šķirošanu. Vēlāk kopīgi 
darbojāmies radošajā darbnīcā – 
veidojām lampu dienas centram 
no makulatūras. Paldies aktīvajiem 
Ulbrokas vidusskolas jauniešiem par 
entuziasmu, vēlmi tālāk nodot zinā
šanas, ko paši ir apguvuši! Uz tik
šanos dienas centrā „Līči” maija 
pasākumos un arī ikdienā!

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Biedrības „Patvērums „Drošā 
māja”” un sadarbības partnera 
„Sabiedriskās politikas centrs 
PROVIDUS” īstenotā projekta 
„Daudzpusīgi risinājumi sa
biedrības izglītošanai un in
tegrācijai – 3” ietvaros Stopiņu 
novada iedzīvotājiem, kuri ap
meklē latviešu valodas kursus 
dienas centrā „Saurieši”, tika 
organizēta izzinošā ekskursija 
pa Stopiņu novadu, lai  labāk 
iepazītu savu dzīves vietu, lat
viešu kultūru un tradīcijas. 

17. aprīlī apmeklējām Tuberku
lozes un plaušu valsts slimību 
centra muzeju, iepazināmies ar 
slimnīcas kompleksa autora un 
īstenotāja Dr.Kārļa Segliņa pie
miņas istabu. Uzzinājām daudz 
interesantas informācijas par 
slimnīcas darbu, par tuberku
lozes ārstēšanu, par ārstēšanas 
metodēm un saņēmām atbildes 

uz visiem interesējošajiem jau
tājumiem. Uzzinājām informā
ciju par ārstu un astrologu Za
hariusu Stopiu, kurš dzīvojis 16. 
gadsimtā pie Mazās Juglas upes, 
tagadējā Upesleju ciema apkār
tnē. No Z.Stopija uzvārda cēlies 
Stopiņu novada vietvārds, un 
Stopiņu novada ģerbonī izman
tots Z.Stopija dzimtas ģerboņa 
elements – zvaigznes.

Ekskursijas turpinājumā devā
mies uz Stopiņu novada vēstures 
muzeju Ulbrokas vidusskolā, kur 
muzeja vadītāja Renāte Priede 
iepazīstināja ar muzeja darbu, 
ekspozīcijām. Muzejā bija ap
skatāma unikālā Stopiņu novada 
josta, kuru auduši 427 audēji, kā 
arī novada iedzīvotāju mantotie 
un saglabātie sadzīves priekšmeti 
un vēstures liecības. Apskatījām 
piemiņas vietu „Barikāde”, kura 
izveidota 1991. gada janvāra ba
rikāžu notikumu atcerei. Turpi

nājumā devāmies uz Līgo parku, 
kas ir īpaša vieta ne tikai Stopiņu 
novadā, bet arī pasaulē. 

 Mini zoodārzā „Brieži” ap
skatījām dažādus dzīvniekus – fa
zānus, trušus, kazlēnus, eksotiskās 
vistas u.c., kurus varējām pabarot 
un iepazīt tuvāk.

SIA „Getliņi EKO” dalībnieki 
apmeklēja ar nelielu neticību, vai 
tur būs ko apskatīt. Ieraugot atkri
tumu poligonu un lielās siltumnī
cas, kurās aug dzeltenie un tumši 
sarkanie tomāti, visi bija patīkami 
pārsteigti un sajūsmināti par sa
kopto vidi. Gide mums pastāstīja 
par poligona izveidošanas pirmsā
kumiem un līdz pat mūsdienām.  
Ekskursijas dalībnieki atzina, ka 
pirmo reizi apmeklē visas šīs iestā
des, izņemot Līgo parku, kur daži 
no ekskursantiem bija apmeklējuši 
Lieldienas pasākumus. 

Aija Šibajeva, sauriešu 
dienas centra vadītāja

Dienas centrā „Līči” aprīlī…Ekskursijā pa Stopiņu novadu
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25. aprīlī Latvijas Kontakta 
karatē līgas Ulbrokas Sporta 
kompleksa sekcijas 7 sportisti 
parādīja labu sagatavotības 
un meistarības līmeni Latvi
jas JOSUI (ashihara) – karatē 
čempionātā, izcīnot godalgo
tas vietas.

Sportistu rezultāti, kas sekcijā 
trenējas pirmo gadu: 
1. Ernests Dane – 1. vieta (10–
11g. 45kg)
2. Vladislavs Ružanskis – 2. vieta 
(8–9g. 35kg)
3. Agate Bērziņa – 3. vieta (ab
solūts)

Sportistu rezultāti, kuri no
darbojas vairākus gadus:
1. Kristaps Kuļijevs – 2. vieta 
(6–7g. 25kg)
2. Daniils Karpovs – 2. vieta 
(10–11g. 30kg)

3. Ričards Aizpurietis – 2. vieta 
(12–13g. 55kg)
4. Markuss Aleksāns – 2. vieta 
(12–13g. 50kg)

Edgars Aizpurietis, 
treneris

Augsti sasniegumi Ulbrokas sporta kompleksa 
karatē sportistiem

18. un 19. aprīlī Daugavpilī 
norisinājās 5. SKDUN Eiropas 
karatē čempionāts.

Sacensībās piedalījās ap 700 spor
tistu no vairāk nekā 20 valstīm. 
Turnīrs notika augstā sportiskā 
un organizatoriskā līmenī, sa

skaņā ar SHOBU IPPON no
teikumiem (līdz 2 punktiem, ar 
atļautu kontrolējamu kontaktu  
galvā).

Mūsu novada iedzīvotājs Dans 
Kravčenko, kategorijā 14–15 gadi 
līdz 65 kg, uzvarēja trīs cīņas un 
iekļuva sacensību finālā, kur sīvā 

cīņā piekāpās pretiniekam no 
Baltkrievijas, rezultātā Danam  
2. vieta un sudrabs. 

Leonīds Kravčenko

Apsveicam Danu Kravčenko ar 
augstajiem sasniegumiem!

Stopiņu novada dome

Dans Kravčenko izcīna 
sudraba godalgu Eiropas karatē čempionātā

Martā norisinājās 2014./2015. 
gada sezonas telpu futbolā 
noslēguma spēles. Arī futbola 
kluba „Dinamo Saurieši” ko
mandas cīnījās par uzvarām.

1. martā norisinājās B fināls 2004. 
gadā dzimušajiem futbolistiem. 
Zaudējām tikai FK „Ādaži”. Bez 
veiksmes šajā finālā neiztika ne
viena komanda, kā rezultātā pir
mās trīs vietas ieguva 8 punktus, 
vietu sadalījumu izšķīra savstar
pējās spēles.

8. martā Alojā norisinājās 
Vidzemes čempionāta 3. sabrau
kuma diena jeb B fināls, kurā FK 
„Dinamo Saurieši” 2005. gadā 
dzimušie audzēkņi ieguva 2. vietu. 
Izcīnījām 3 uzvaras (1 neizšķirts 
un 2 zaudējumi). Kopā ieguvām 
10 punktus. Komandā par vērtī
gāko spēlētāju tika atzīts Ritvars 
Bērziņš, kurš izcīnīja daudzas 
divcīņas un guva vairākus vārtus 
komandas labā.

14. martā Smiltenes sporta 
centrā norisinājās Vidzemes čem
pionāta B fināls 2006. gadā dzi
mušajiem bērniem. FK „Dinamo 
Saurieši” audzēkņi ieguva 3. vietu.

Šā gada 22. martā notika 
spēles starp Vidzemes koman
dām Carnikavā. Jaunie spēlētāji 
guva spēļu pieredzi. Cīnījāmies 
ļoti sīvi pret visiem pretiniekiem. 
Šoreiz pēdējā spēlē pat cīnījāmies 
neizšķirti ar spēcīgo Supernovas 
komandu, bet diemžēl tiesneša 
kļūdas dēļ spēle oficiāli beidzās 
ar 1:2, bet mums tā beidzās ar 
1:1. Ar šo sabraukumu noslē

dzās telpu futbola čempionāts  
2014./2015.

20. martā „Dinamo Saurie
ši” U11 komanda devās talkot, 
kuras laikā nedaudz, bet tomēr 
sakārtojām mūsu treniņa lauku
mu vasaras sezonai. Tika novākti 
akmeņi un citas nevajadzīgās lie
tas un nedaudz uzrušināta zeme, 
lai varētu iesēt zālīti.

29. martā turnīrā Ādažos pie
dalījās 2006. gadā dzimušie fut
bolisti. Viņi guva spēļu pieredzi 
šajā sezonā pēdējā turnīrā telpās. 
Diemžēl bija saslimis komandas 
vārtsargs, tāpēc vārtos stājās ik
viens, kurš vēlējās sevi pārbaudīt 
un pierādīt. Priecīgu pārsteigumu 
sagādāja mūsu komandas spēlē
tājs Timofejs, kurš bija spēlējis 
arī vārtos – viņš tika atzīts par 
visa turnīra labāko vārtsargu un 
saņēma par to organizatoru balvu.

6. aprīlī vecāki mērojās spē
kiem ar U11 audzēkņiem. Spēle 
izvērtās negaidīti spraiga, jo pir
mo reizi trenerim nācās palīdzēt 
nevis bērniem, bet vecākiem. 
Diemžēl tas nelīdzēja, un futbo
listi sagrāva vecāku komandu. 
Spēles beigās futbolisti saņēma 
medaļas par aizvadīto 2014./2015. 
gada sezonu telpu futbolā.

Futbola klubs „Dinamo Sau
rieši” Stopiņu novadā darbojas no 
2009. gada, klubā trenējas bēr
ni vecumā no 3 līdz 12 gadiem. 
Sekot līdzi aktualitātēm un pie
teikties dalībai klubā var: http://
dinamosauriesi.lv/.

Valters Jekševics, treneris, 
fk „Dinamo saurieši” vadītājs

18. aprīlī Ulbrokas Sporta 
kompleksā notika Stopiņu no
vada 2015. gada sacensības 
volejbolā.

Par Stopiņu novada kausu sa
centās četras komandas, un sīvā 
cīņā uzvaru izcīnīja komanda 
„Mārupe”, kuras sastāvā spēlēja 
dalībnieki no Stopiņu un Mārupes 
novada, 2. vietā atstājot komandu 
„Knauf” un 3. vietā – „Team 1”.

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/37514.html?t=foto.

A.Vaičulens, 
sporta organizators

Stopiņu novada kausu volejbolā iegūst komanda „Mārupe”

Noslēgusies sezona telpu 
futbolā bērnu komandām

“tĒVZEMĪtE“
pIEktDIENA, 8. mAIjs, 2015
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Ulbrokas bibliotēkas pasākumi maijā

Izstādes:
Arhitektam, jūgendstila aizsācējam Rīgā Eiženam Laubem – 135
Latviešu komponistam un rakstniekam Marģerim Zariņam – 105
9. maijs – Eiropas diena

 „Vingrot dabā, vingrot kā daba” – kopā ar Stopiņu pamatskolas 
PII sagatavošanas grupiņām 15. maijā dosimies ārā, lai vērotu dabu 
un, kopīgi vingrojot, mēģinātu attēlot dzīvniekus un putnus. Palīgā 
ņemsim asprātīgas un skaisti ilustrētas grāmatas.

Starptautiskajā ģimenes dienā – 
15. maijā – tematiska izstāde 
„Tīņu grāmatu autora zaļā men-
ca, taksis Maksis un citi draugi” 
aicina vairāk laika un uzmanības 
veltīt saviem ģimenes locekļiem, 
kā arī sabiedrība kopumā aicināta 
rūpēties par ģimenes vērtībām, 
novērtēt tās nozīmību. Ar bib
liotēkas starpniecību pievērsīsim 
uzmanību bērnu grāmatu auto
ram Mārim Rungulim, kuram 
šogad 16. maijā paliek 65 gadi. 
Rungulis, darbojoties savā – 
bērnu literatūras – sfērā, ir ļoti 

daudzpusīgs. Raksta gan fantastiku, gan stāstus par dzīvniekiem, gan 
grāmatas ar biogrāfiskiem elementiem. Autoram raksturīgs spilgts 
humors, kas saprotams gan bērniem, gan pieaugušajiem lasītājiem. 
Aicinām ar M.Runguļa daiļradi iepazīties bibliotēkas izstādē.

Muzeju nakts „Seno lietu stāsts 
Krīvu mājas klētī”, Stopiņu no-
vads, Ulbroka, „Krīvi”, 2015. 
gada 16. maijs
Programmā: 
• iepazīšanās ar klēts vēsturisko 
materiālu;
• skulptūras „Rainis un viņa mū

zas” apskate;
• kulinārais mantojums – cira kāta zupa;
• saviesīgas sarunas
Ieeja ar ielūgumiem projekta „Senās mājvietas Stopiņu novadā” 
dalībniekiem.

Sauriešu bibliotēkas pasākumi maijā

Cienījamie pensionāri!
Šā gada 12.–13. jūnijā

stopiņu novada pensionāru biedrība organizē
 EKSKURSIJU UZ LIETUVU – 

KURŠU KĀPA, JŪRAS MUZEJS
maksa par ekskursiju 30,00 eiro. 

pieteikšanās pa tālr. 26332071, marga, vai 29423944, Alise.

16. maijā
Stopiņu novada vēstures muzejā

„KLUSĀ (MUZEJU) NAKTS”
22.00–23.00

Adrese: Ulbrokas vidusskola, Vālodzes

Upesleju iedzīvotāji izsaka pateicību ciema vīriem un jauniešiem, kuri 
talkas laikā nobruģēja celiņu pa purvaino taku uz upi un dārziem. 
Ilgus gadus rudeņos, pavasaros, lietus laikā bijām spiesti brist pa 
dubļiem. Vēl ir cilvēki, kuriem rūp ciema labklājība.

Paldies:
Laurai Bērziņai, Ivanam Ņikitinam,

Romānam Kuzjomkinam, Gatim Jaunzemam,
Andrim Lorencam, Jānim Zviedrim,

Aivaram Priedītim, Aleksejam Kovaļovam,
Alenam Potapenko, Artūram Riņģim,

Pēterim Smirnovam, Dmitrijam Slavinskim.

Pateicība

9. maijā no plkst. 8.00
Sporta laukumā pie Stopiņu novada domes

Pavasara gadatirgus
„Dabas veltes un ne tikai…”

Dalības maksa tirgotājiem – 3,- Eur
stopiņu novada iedzīvotājiem dalība bez maksas.

Vietu skaits neierobežots – 
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

pasākuma organizatori ar galdiem un krēsliem tirgotājus 
nenodrošina.

tālrunis uzziņām – 29804210

31. maijā plkst. 14.00 Līgo parkā

Koncerts 
„Danco lieli, danco mazi”

Latvju rakstu zīmes izdejos Stopiņu novada 
izglītības iestāžu deju kolektīvi un viņu draugi

Ieeja brīva!
No plkst. 12.00 līdz 18.00 darbosies kafejnīca un 

piepūšamās atrakcijas bērniem

1. jūnijā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā
Ulbrokas teātra studijas 
(vadītāja Edīte Puriņa)

izrāde bērniem
„Nezinīša piedzīvojumi”

Ieeja brīva!
tuvāka informācija pa tālr. 28642344 

(ulbrokas kultūras nama vadītāja Inta kalniņa)

13. jūnijā plkst. 19.00 Līgo parkā
KONCERTS

„Dziesma un deja 
manam novadam”

Pēc koncerta – pirmā vasaras Zaļumballe kopā 
ar Inu un Ivo no dziedošās Aizgaļu ģimenes

Ieeja brīva!

Senioriem

16. maijā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā
Deju kolektīvu draudzības koncerts

„Lustes” danco lustīgi!
Koncertā piedalās:

Rūjienas kN VpDk „Luste” – vad. Evita kaķīte-brasa, Mērdzenes tN VpDk „Luste” – vad. Anita Šarkovska 
Balvu kultūras un atpūtas centra senioru Dk „Luste” – vad. Inta sleža, 

Lauberes tN VpDk „Lustīgais” – vad. Agrita un Ervīns kauženi, Zaļenieku kN Dk „Lustīgais” – vad. Guna stankeviča 
Baldones kN deju kopa – vad. biruta putniņa, Ulbrokas kN VpDk „Luste”

Ieeja brīva!

„Drošības dienā” piedalīsies:
• Stopiņu novada pašvaldības policija,

• Valsts policijas struktūrvienības (Runcis Rūdis un Bebrs, policijas 
patruļautomašīna, u.c.),

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde,
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigāde,

• Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljons,
• Elektrovelosipēdu ražotāji „Blueschockbike”.

Pasākuma laikā būs iespēja vērot drošības un 
glābšanas dienestu paraugdemonstrējumus, 

specializēto tehniku, Zemessardzes rīcībā 
esošos ieročus un tehniku, kopā ar Runci Rūdi 
un Bebru atkārtot satiksmes noteikumus un 
nofotografēties ar pasākuma dalībniekiem.
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SVEICAM JUBILEJĀ! 
Prieku dzirdēju reiz jūras šalkā skaļā,

Prieku sajutu reiz Dieva laukā zaļā,
To es klausījos no brīva kalnu vēja, 

Kas pār mežu galiem gavilēdams skrēja,
To es mācījos no cīruļa un gana,-

Lai var gaiši skanēt mūža dziesma mana.
/I.Kalnāre

Aiju Baldoni, Aleksandru Jeršovu, Tamāru Kalniņu,  
Anitu Liepu, Jeļenu Makarovu, Valentīnu Ostaņinu,  

Ilgu Pommeri, Aleftinu Pušņenkovu, Valentīnu Putāni,  
Henriku Putānu, Tatjanu Puzankovu, Mariju Romanovu,  

Anitu Strelku, Valentīnu Tihomirovu, Alīsi Volkovu
Vēlam jums veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
8. maijā plkst. 17.00 uzstāšanās ar 
zvaniņu spēli Stopiņu pamatskolā 
Mātes dienai veltītajā koncertā.
Otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 16.00 līdz 20.00 bezmaksas 
latviešu valodas nodarbības. Sest-
dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 
bezmaksas latviešu sarunvalodas 
nodarbības.
Trešdienās no plkst. 16.00 līdz 
20.00 latviešu valodas kursu ap
meklētājiem radošās darbnīcas: 
6.; 13. un 20. maijā zīda apglez
nošana, 27. maijā – kreatīvā pa
pīrmāksla.
Otrdienās, trešdienās, ceturt-
dienās un piektdienās no plkst. 
12.00 līdz 16.00 biljards pieau
gušajiem, jauniešiem; bērniem 
un skolēniem galda spēles – „13 
vienā”.
22. un 29. maijā no plkst. 17.00 
līdz 19.30 apmācības vecākiem 
„Kā veicināt bērna attīstību 
pirmsskolas vecumā”. Nodarbības 
vada psiholoģe Kristīne Dūdiņa. 
Vecākiem būs iespēja saņemt arī 
psihologa ieteikumus un atbalstu, 
risinot sev aktuālos jautājumus. 
Nodarbības notiek Stopiņu no
vada domes finansēto projektu 
konkursa ietvaros. Vecāki, kam 
ir bērni līdz 7 gadu vecumam, 
aicināti piedalīties sešu praktis
ku apmācību kursā, kas palīdzēs 
labāk saprast savu bērnu un at
balstīt viņa attīstību.
Nodarbību galvenās tēmas:
• Bērnu attīstība un tempera
ments;
• Pozitīva pašvērtējuma attīstība;
• Droša piesaiste kā attiecību un 
garīgās veselības pamats; 
• Valodas un komunikācijas pras
mju attīstības veicināšana;
• Prasmju apguve un atbalsts caur 
rotaļām;
• Emociju pašregulācija;
• Sociālo prasmju, empātijas un 
gādīguma attīstība;
• Koncentrēšanās spēju veicinā
šana;
• Uzvedības problēmas un veidi, 
kā uzlabot bērnu uzvedību.

Nodarbības notiek Stopiņu nova
da domes finansēto projektu kon
kursa ietvaros un dalībniekiem ir 
bez maksas.
9. maijā Eiropas dienā aicinām 
pieteikties Sauriešu ciema pus
audžus un jauniešus, kuri vēlas 
doties uz Eiropas Savienības māju 
Rīgā kopā ar brīvprātīgo jaunieti 
Kristianu Sančesu Lopesu. Eiropas 
mājā būs Atvērto durvju diena 
un iespēja uzzināt par ES piedā
vātajām iespējām, uzdot jebkurus 
interesējošus jautājumus. Pirms 
izbraukšanas tikšanās plkst. 10.00 
dienas centrā „Saurieši”.
15. maijā plkst.18.00–20.00 Ģi
meņu diena. Dažādas aktivitātes 
organizē daudzbērnu ģimeņu 
biedrība „Māra” un biedrība „Re
āls piedzīvojums”.
29. maijā plkst. 16.00 orientēša-
nās sacensības, organizē jaunieši 
un brīvprātīgais jaunietis Kristians 
Sančess Lopess. 
Piektdienās notiks rotu darināša
nas nodarbības, aicinām pieteik
ties dalībniekus.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
8. maijā Pavasara ziedu pušķis, 
veltīts Eiropas dienai.
9. maijā plkst. 12.00 Bērnu kon
certs – zvanu mūzika, dziesmas, 
dzeja, veltīts Māmiņu dienai un 
Eiropas dienai.
16. maijā plkst. 12.00 Ģimeņu 
sporta diena.
23. maijā plkst. 12.00–14.00 
Ūsiņdienas pontāgs – tautas tra
dīcijas, rotaļas u.c.
23. maijā plkst. 14.00 Aivara 
Vakses fotogrāfiju izstādes atklā
šana.
30. maijā plkst. 12.00 Jauno skri
tuļotāju un riteņbraucēju starti, 
dalībniekiem vecumā no 2 līdz 
12 gadiem.
Ikdienas nemainīgie pasākumi:
Pirmdienās plkst. 17.00 vēder
dejas, karatē bērniem.
Otrdienās plkst. 15.00 pēļošana, 
17.00 galda teniss.
Trešdienās plkst. 17.00 vēder
dejas, plkst. 17.00 jautrie starti.
Ceturtdienās plkst. 13.00 jau

no māmiņu ar bēbīšiem klubiņš, 
plkst. 17.00 galda teniss.
Piektdienās plkst. 16.00 radošās 
darbnīcas „Dari, ja vari”, plkst. 
17.00 karatē bērniem.
Sestdienās plkst. 10.00 fitnesa 
nodarbības pieaugušajiem, plkst. 
10.00 zvanu mūzikas pulciņa 
nodarbības bērniem un pieau
gušajiem.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
9. maijā plkst.16.00 apsveikumu 
veidošana māmiņām Māmiņu 
dienā.
15. maijā plkst. 19.00 akordeo
nistu ansambļa „Akcents” kon
certs.
16. maijā plkst. 16.00 „Gardēžu 
klubiņš” – zaļumi.
30. maijā spēles novusā. Reģis
trēšanās līdz 28. maijam.
Otrdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības.
Ceturtdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības bērniem.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
Sākot ar 6. maiju – trešdienās 
plkst.18.00–20.00 uzsākam 8 no
darbību ciklu „Šūšanas darbnīca”. 
Nodarbībās aicinām piedalīties 
ikvienu interesentu bez priekšzi
nāšanām šūšanā, kā arī šūt pra
tējus. Nodarbības tiks realizētas 
ar LEADER atbalstu biedrības 
„Stopiņu – Salaspils partnerības” 
projektā „Šūšanas darbnīca”, kā 
ietvaros dienas centram tika ie
gādāts aprīkojums – šujmašīna 
un overloks.
No 5. maija līdz 9. maijam ga
tavosim pārsteigumus māmiņām.
No 12. maija līdz 15. maijam, 
sagaidot Starptautisko ģimeņu 
dienu, veidosim kolāžas no žur
nāliem „Mana ģimene!”.
No 19. līdz 23. maijam jaunie
šu pēcpusdienu aktivitātes dienas 
centrā: galda spēļu turnīrs, sienas 
tāfeles uzklāšana dienas centrā. 
Nūjošana – otrdienās un ceturt
dienās plkst. 12.00–14.00.
Sestdienu radošie rīti plkst. 
10.00–14.00 (pērļošana, rotu ga
tavošana u.c.).

Pasākumi maijā

Līdzjūtības

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei, 
Pārtūkst stīga, un viss paliek kluss.

/Ā.Elksne/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ārijai Slišānei,  
māmiņu mūžībā aizvadot. 

Jauktais koris „Ulbroka” un diriģenti

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Olgas Kalniņas tuviniekiem un 
piederīgajiem, viņu mūžībā pavadot.

Jauktais koris „Ulbroka”, diriģenti un dziedātāji

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,

Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

PII „Pienenīte” kolektīva vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Pauļa Rozīša ģimenei un skumjās noliecam galvas,  

atvadoties no sava darba kolēģa.

9. maijā plkst. 14.00 
Ulbrokas  

kultūras namā

Koncerts
„Manai mīļajai 

māmiņai”
Piedalās  

Stopiņu novada izglītības 
iestāžu audzēkņi

Ieeja brīva!

“tĒVZEMĪtE“
pIEktDIENA, 8. mAIjs, 2015

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.

Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Skumju brīdī esam kopā ar jums, Aleksandru Fadejevu,  
Ivaru Gauli, Antoņinu Jaroslavkinu, Olgu Kalniņu,  

Pēteri Miķelsonu, Jadvigu Zarakovsku aizsaulē aizvadot.

Kaut es būtu māmuliņu
Caur zemīti dzirdējusi,
Es ietītu viņas vārdus

Villainītes stūrītī. (t.dz.)

PII „Pienenīte” kolektīva, „Spārīšu” un „Taurenīšu” grupas 
audzēkņu un vecāku vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību 

skolotājai Diānai Škutānei,  māmiņu mūžībā pavadot.

15. maijā plkst.18.00–20.00 Sauriešos

STARPTAUTISKAJAI ĢIMEŅU DIENAI 
VELTĪTS PASĀKUMS

Pasākuma programmā: 
• 18.00–19.00 visiem būs iespēja piedalīties dažādās
 atrakcijās – šaušana ar lokiem, šaušana pa pirātu kuģi ar pīlēm, 
biatlona šaušana ar peintbola bumbām.
• 19.00–20.00 notiks veiklības sacensības – rotējošie galvas heli-
kopteri, mazās katapultas un mīnu lauka pārvarēšana. 
Spēles nodrošina biedrība „Reāls Piedzīvojums”
• radošās darbnīcas.
• balvas aktīvākajiem.
Visu pasākuma laiku darbosies piepūšamās atrakcijas dažāda 
vecuma bērniem un radošās darbnīcas.

1. jūnijā visos novada dienas centros notiks Starptautiskajai bērnu 
aizsardzības dienai veltīti pasākumi. 

Sīkāka informācija par aktivitāšu norisi – dienas centros.

Pasākumu organizē:
Daudzbērnu ģimeņu 
biedrība „māra” 
un biedrība „reāls 
piedzīvojums”

pasākumu atbalsta:  
Informatīvais atbalsts: 

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
 Rokas pārtop par ligzdu,

 Tur putnēns izšķilsies drīz –
 Vēl brīdis. Putna vārds nolaidīsies

 Svēts, laimīgs un tīrs.
/A.Rancāne/

Gustu Ozolu, Amēliju Perlbahu, Aleksu Vanagu.
Sveicam vecākus un viņu mazuļus! 


