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Kaut arī dažbrīd šķiet, ka va-
sara ir kaut kur aizkavējusies, 
čaklie laika ziņu prognožu 
paudēji mūs mierina – nupat 
jau būs un nekur jau nepazu-
dīs! Bet kā vislabāk aizvadīt 
siltu un smaržīgu vasaras va-
karu? Visticamāk, jādodas uz 
kādu kultūras pasākumu. Jū-
nijā Līgo parkā gaidāmi divi 
lieli notikumi – 13. un 23. jū-
nijā. 

Pirmais no tiem – tradicionālais 
koncerts „Dziesma un deja ma-
nam novadam”, kam sekos pirmā 
vasaras Zaļumballe. Koncerts so-
lās būt gan tradicionāls, gan ne-
tradicionāls. Bet koncerta intriga 
pagaidām netiks atklāta, to varēs 
dzirdēt un vērot tikai klātienē. 
Zaļumballē visi televīzijas šovu 
mīļotāji varēs tikties ar Inu un 
Ivo no dziedošās Aizgaļu ģime-
nes. Otrais jūnija notikums, ko 
nebūtu ieteicams palaist garām –  
Līgo vakars. Lai nebūtu jābrauc 
uz Dailes teātri, viņi atbrauks 
pie mums – trīs stalti, šarmanti 
Dailes teātra aktieri apvienības 
„Ilga” mākslinieciskajā veido-
lā. Sīkāk par Līgo vakaru lasiet 
šajā avīzes numurā ievietotajā  
sludinājumā. 

Jūlijā mēs turpināsim skaistā 
pasākuma „Rakstu zīmes Līgo 
parkā” tradīciju. Šogad tā būs kā 
pūtēju orķestru spēlēta koncert-
ballīte. Pūtēju orķestru skanē-
jums, Līgo parka brīnišķīgā gai-
sotne, silts vasaras vakars – tātad 
visi tiksimies koncertā! Bet 18. 
jūlijā Līgo parkā gaidīsim visus 
Antona un Annes fanus, jo tik 
tiešām viņi atkal būs pie mums –  
Baltinavas teātris „Palādas” ar 

jaunu stāstu no Antona un Annes 
dzīves. Pēc emocionāli piesātinā-
tās, humora caurstrāvotās izrādes 
visi būs mīļi aicināti nedaudz 
aizkavēties Zaļumballē, kurā mu-
zicēs grupa „Klaidoņi” (lūgums, 
nejaukt ar grupu „Klaidonis”). 
Bet jūlija izskaņā – pagājušajā 
gadā iedibinātais Annas dienas 
pasākums. Par to gan avīzes nā-
kamajā numurā. 

1. augustā Līgo parkā būs vēro-
jams sensacionāls un izklaidējošs 
muzikālais šovs „Vīrieši, vīrie-
ši” (režisors Mārtiņš Egliens). 7. 
augstā – „Līgo parka Lielais vasa-
ras festivāls”. 14. augustā – Jelga-
vas Ādolfa Alunāna teātra vakars 

Līgo parkā. 15. augustā spor-
tosim un baudīsim kultūru pie 

Ulbrokas ezera. Bet 22. augustā, 
noslēdzot Līgo parka vasaras se-

zonu, tiksimies ar Latvijas Nacio-
nālā teātra aktieriem izrādē „Īsa 
pamācība mīlēšanā”. 

Līgo parks ar prieku gaidīs arī 
bērnus. Bērnu izrādes paredzētas 
18. jūlijā, 1. augustā un 22. au-
gustā. Arī 29. augustā Līgo parkā 
ieplānots bērnu mērķauditorijai 
paredzēts pasākums. 

Dzīve, protams, var ieviest ne-
paredzamas korekcijas pasāku-
mu plānā, bet, cerot, ka tā tomēr 
nenotiks, teikšu – uz drīzu tikša-
nos Līgo parka  estrādē! 

Cerot uz jūsu ieinteresētību un 
atsaucību, 

Inta Kalniņa, Ulbrokas 
kultūras nama vadītāja 

Vasarīgas kultūras aktivitātes gaidot!

Jānīts sēd ozolā,
Zelta kokles rociņā.
Nāc, Jānīti, sētiņā
Pašā Jāņu vakarā!

Priecīgus un līksmus 
Līgo svētkus!

Stopiņu novada pašvaldība
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Mācību gada laikā skolēni ne 
tikai mācās, bet arī pierāda 
savas zināšanas un prasmes, 
piedaloties mācību olimpi-
ādēs, konkursos un sporta sa-
censībās.

Paldies sakām novada izglītības 
iestāžu skolēniem un viņu peda-
gogiem par augstajiem sasniegu-
miem konkursos, mācību priekš-
metu olimpiādēs un sporta spēlēs 
2014./2015. mācību gadā.

Ulbrokas vidusskola
Kristaps Mežatučs – 2. vieta Pie-
rīgas novadu skolu apvienības 
angļu valodas olimpiādē, 2. vieta 
Pierīgas novadu skolu skolēnu 
sporta spēļu sacensībās peldēša-
nā; Līga Vīksna – atzinība Pierī-
gas novadu apvienības latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē 
8. un 9. klasēm; Eduards Stūre –  
atzinība Pierīgas novadu skolu 
apvienības bioloģijas olimpiādē; 
Anete Irbe – atzinība Pierīgas 
novadu skolu daiļlasītāju kon-
kursā „Ēdelweiss”; Einārs Muiž-
nieks – atzinība Pierīgas novadu 
skolu sākumskolas olimpiādē 4. 
klasei; Kristiāna Daniela Deģe –  
1. vieta Pierīgas novadu sko-
lu matemātikas olimpiādē 5.–8. 
klasēm; Daniela Burkovska – 3. 
vieta Pierīgas novadu skolu ma-
temātikas olimpiādē 5.–8. klasēm; 
Kristiāna Kazakupča – 3. vieta 
Pierīgas novadu skolu ģeogrāfi-
jas alternatīvajā olimpiādē; Liene 
Klavāne – 3. vieta Pierīgas novadu 
skolu mājturības un tehnoloģiju 
(meitenes) 5.–7. klašu olimpiādē; 
Linda Senkāne – 3. vieta Pierīgas 
novadu skolu mājturības un teh-
noloģiju (meitenes) 5.–7. klašu 
olimpiādē; Andra Blažģe – 1. vieta 
Pierīgas novadu skolu mājturības 
un tehnoloģiju (meitenes) 8.–9. 

klašu olimpiādē, 2. vieta Pierīgas 
novadu skolu skolēnu sporta spē-
les – vieglatlētikas trīscīņā; Olafs 
Bojārs – 3. vieta Pierīgas novadu 
skolu mājturības un tehnoloģiju 
(zēni) 5. klašu olimpiādē; Kriš-
jānis Salenieks – 3. vieta Pierīgas 
novadu skolu mājturības un teh-
noloģiju (zēni) 6.–7. klašu olim-
piādē; Eleonora Balode – 3. vieta  
Pierīgas novadu skolu alterna-
tīvajā vācu valodas olimpiādē –  
izteiksmīgās runas konkursā 
7. klasēm; Anna Luīze Čakše –  
3. vieta Pierīgas novadu skolu 
alternatīvajā vācu valodas olim-
piādē – izteiksmīgās runas kon-
kursā 7. klasēm; Kristiāns Zelčs –  
2. vieta Pierīgas novadu skolu 
alternatīvajā vācu valodas olim-
piādē – izteiksmīgās runas kon-
kursā 7. klasēm; Annija Dežu-
rova – atzinība Rīgas Valsts vācu 
ģimnāzijas organizētajā atklātajā 
vācu valodas olimpiādē 9. kla-
sēm; Santa Katrīna Meikališa –  
1. vieta Pierīgas novadu apvienī-
bas skolu angļu valodas olimpiādē 
10.–12. klasēm; Artūrs Blīgzna –  
3. vieta Pierīgas skatuves runas 
un mazo formu uzvedumu kon-
kursā; Ernests Ritvars Grava –  
2. vieta Pierīgas novadu skolu 
skolēnu sporta spēļu sacensībās 
peldēšanā, 3. vieta rudens krosā; 
Diāna Silicka – 1. vieta Pierīgas 
novadu skolu skolēnu sporta spē-
ļu sacensībās peldēšanā; Edgars 
Dāvis Aseris – atzinība Pierīgas 
novadu skolēnu sporta spēļu sa-
censībās peldēšanā, 1. vieta ru-
dens krosā; Ņikita Maļutins –  
3. vieta Pierīgas novadu skolēnu 
sporta spēļu sacensībās peldēšanā 
grupa; Elmārs Ezernieks – atzinī-
ba Pierīgas novadu skolēnu sporta 
spēļu sacensībās peldēšanā; Ri-
čards Kristiāns Kozlovs – atzinība 
Pierīgas novadu skolēnu sporta 

spēļu sacensībās peldēšanā D gru-
pā; Madara Freidenfelde – atzinī-
ba Pierīgas novadu skolu vizuālās 
mākslas alternatīvajā olimpiādē; 
Paula Patrīcija Slavika – atzinība 
Pierīgas vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Rakstu darbi”; Adriāns 
Piliksers – 3. vieta valstī Starp-
tautiskajā matemātikas konkursā 
„Ķengurs – 2015”.

5.–9. klašu vokālais ansamblis –  
1. pakāpe Pierīgas novadu apvie-
nības skolu 5.–9. klašu ansambļu 
vokālās mūzikas konkursā „Balsis”.

1.–4. klašu vokālais ansamblis –  
2. pakāpe Pierīgas novadu apvie-
nības skolu 1.–4. klašu ansambļu 
vokālās mūzikas konkursā „Balsis”.

Ulbrokas vidusskolas zēnu 
koris – 1. pakāpe Pierīgas novadu 
apvienības skolu koru skatē un 
1. pakāpe Rīgas reģiona zonālajā 
koru skatē.

Ulbrokas vidusskolas 5.–9. 
klašu koris – 1. pakāpe Pierīgas 
novadu apvienības skolu koru 
skatē un 1. pakāpe Rīgas reģiona 
zonālajā koru skatē.

DK „Pastalnieki”: 7.–9. klašu 
grupa, 5.–6. klašu grupa, 3.–4. 
klašu grupa, 1.–2. klašu grupa – 
visām klašu grupām 1. pakāpe 
Pierīgas novadu apvienības skolu 
TDK atlases skatē.

6.–8. klašu komanda – 1. vie-
ta Pierīgas novadu skolēnu spor-
ta spēlēs veiklības stafetēs „Dro-
šie un veiklie”.

7. klašu komanda – 3. vieta 
8x60 m pretstafetē.

7. klašu komanda – 3. vieta 
4x200 m stafetē C grupā.

8.–9. klašu komanda – 2. vie-
ta Olimpiskajās stafetēs B grupā.

8.–9. klašu komanda – 2. vie-
ta Pierīgas novadu skolu pavasara 
krosa stafetēs B grupā.

6.–7. klašu komanda – 1. vie-
ta Pierīgas novadu skolu pavasara 

krosa stafetēs C grupā.
10.–12. klašu komanda – atzi-

nība konkursā „Enkurs 2015”.
3. klašu komanda – 3. vieta 

Pierīgas novadu skolu 3. kla-
šu skolēnu komandu konkursā 
„Erudīts 2015”.

2.–3. klašu komanda – 3. vie-
ta LKF mini handbola turnīrā 
Ķīpsalā.

4. klašu komanda – 2. vieta Lat-
vijas skolu mini handbola turnīrā.

Stopiņu pamatskola
Aleksandrs Kuļešovs – 1. vieta 
Pierīgas novada mājturības olim-
piādē; Margarita Barabanova – 
atzinība Pierīgas novadu vizuālās 
mākslas alternatīvajā olimpiādē, 
3. vieta Pierīgas skolēnu skatu-
ves runas un literāro uzdevumu 
konkursā; Ņikita Smaks – 2. vie-
ta, Darja Kolosova – 2. vieta un 
Dmitrijs Tumanovs – 2. vieta – XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku Vizuālās un vi-
zuālās plastiskās mākslas Pierīgas 
reģiona konkursā „Rakstu darbi”.

Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skola
Monta Megija Igaune – 1. vie-
tas: XXXII Pērnavas akordeona 
mūzikas konkursā–festivālā, X 
Starptautiskajā akordeona mūzi-
kas konkursā–festivālā Šauļos, IV 
mūzikas skolu audzēkņu ansam-
bļu un kameransambļu konkursā, 
V Starptautiskajā akordeonistu 
ansambļu konkursā; Taisija Koža-
rina – 1. vietas: XXXII Pērnavas 
akordeona mūzikas konkursā–
festivālā, X Starptautiskajā akor-
deona mūzikas konkursā–fes-
tivālā Šauļos, IV mūzikas skolu 
audzēkņu ansambļu un kameran-
sambļu konkursā, V Starptautis-
kajā akordeonistu ansambļu kon-
kursā; Henrijs Gustavs Magons –  

2. vieta Latvijas profesionālās ie-
virzes mūzikas izglītības iestāžu iz-
glītības programmas Sitaminstru-
mentu spēle audzēkņu reģiona (2. 
kārta) konkursā; Dāvis Bērziņš –  
3. vieta Latvijas profesionālās ie-
virzes mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas Pūšamins-
trumentu spēle audzēkņu reģiona 
(2. kārta) konkursā; Inta Paula 
Briņķe – 2. vieta Latvijas profesio-
nālās ievirzes mūzikas izglītības 
iestāžu izglītības programmas Pū-
šaminstrumentu spēle audzēkņu 
reģiona (2. kārta) konkursā, 3. vie-
ta XVI Kārļa Štrāla Starptautiskajā 
konkursā „Jaunais flautists”; Eli-
zaveta Cvilikovska – 2. vieta Lat-
vijas profesionālās ievirzes mū-
zikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas Pūšaminstrumentu 
spēle audzēkņu reģiona (2. kārta) 
konkursā; Gerda Embure – 1. vie-
ta Kokļu mūzikas koncerta dalīb-
nieku atlases skatē, gatavojoties XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem; Laura Vilerte – 
1. vieta Kokļu mūzikas koncerta 
dalībnieku atlases skatē, gatavo-
joties XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem, 2. vieta 
V Latvijas Mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu izglītības program-
mas Stīgu instrumentu spēle –  
kokles spēle audzēkņu konkursā; 
Margarita Meire – 1. vieta Kokļu 
mūzikas koncerta dalībnieku atla-
ses skatē, gatavojoties XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem; Adriana Ruka – 3. vie-
ta II komponista Alvila Altmaņa 
dziesmu konkursā „Ulbrokas vā-
lodzīte”; Alise Teilāne – 3. vieta II 
komponista Alvila Altmaņa dzies-
mu konkursā „Ulbrokas vālodzīte”; 
Sonora Āboliņa – 3. vieta II kom-
ponista Alvila Altmaņa dziesmu 
konkursā „Ulbrokas vālodzīte”.

Stopiņu novada pašvaldība

Skolēnu mācību sasniegumi

No cīruļa mācies dziedāt,
No baltā bērza augt,

No liepām ziedēt,
No saules – dot gaismu visām dienām.

/K.Kalnietis/
Sveicam visus skolēnus, viņu vecākus un 
izglītības iestāžu pedagogus mācību gada 

izlaidumos!
Vēlam visiem radošu un interesantiem 

piedzīvojumiem bagātu vasaru, 
un uz tikšanos septembrī!

Stopiņu novada pašvaldība

Jaunietis Aleksejs Prokofjevs 
no Stopiņu novada Sauriešu 
ciema 10. maijā devās ceļā uz 
Rumāniju, lai 6 mēnešu ilgā lai-
ka posmā veiktu Eiropas brīv-
prātīgo darbu (turpmāk – EBD). 

Aleksejs pievienosies jau esoša-
jiem brīvprātīgajiem Rumānijā, 
kur īstenos dažādas aktivitātes, 
kas paredzētas bērniem un jau-
niešiem no dažādām sociālajām 
grupām.

Brīvprātīgais darbs būs saistīts ar 
vietēja mēroga un Eiropas projektu 
vadītāja asistenta pienākumiem un 
to pildīšanu, kā arī ar dažādu ak-
tivitāšu ar jauniešiem un bērniem 
skolās un bērnudārzos īstenošanu. 

Aleksejs iegūs jaunu pieredzi 
projektu veidošanā un to vadī-
šanā, kā arī darbā ar bērniem un 
jauniešiem dažādās pašvaldības 
iestādēs. 

Brīvprātīgajam tiks nodroši-
nāta rumāņu valodas apmācība 
vairāku mēnešu garumā. Kā at-
zīst Aleksejs, atgriezties Latvijā ar 
rumāņu valodas zināšanām būtu 
fantastiski.

Nosūtītājorganizāciju Aleksejs 
sameklēja no jau esošajiem kon-
taktiem – „Jaunatne PAR”.

Brīvprātīgais jaunietis Aleksejs 
tika apmācīts un iepazīstināts 
ar brīvprātīgā un visu iesaistīto 
organizāciju pienākumiem un 
atbildībām EBD projekta īsteno-
šanas laikā.

Aleksejs jau ir ieguvis priekš-
statu par Rumāniju un EBD vie-
tu, izmantojot „GoogleMaps”, 
iepazīstot apkārtējo teritoriju, ap-
skates objektus, dzīvesvietu u.c. 
būtisku informāciju. 

Kā atzīst pats Aleksejs, pirms do-
šanās veikt EBD viņam esot neliels 
uztraukums, bailes un saviļņojums 
vienlaikus, taču tas tiek pārvarēts, 
pateicoties saziņai ar nosūtītājor-
ganizāciju Latvijā un koordinējošo 
organizāciju Rumānijā. 

Vēlam viņam veiksmīgu ce-
ļojumu un jauki pavadīt savu  
6 mēnešu EBD projektu un gaidī-
sim atpakaļ ar jaunām zināšanām 
un pieredzi Eiropas brīvprātīgajā 
darbā. Atgriežoties Aleksejs varēs 
dalīties ar mums iegūtajā pie-
redzē un  palīdzēt attīstīt mūsu 
EBD projektus. 

Aivis Šibajevs, 
jaunatnes lietu speciālists

Jaunietis no Stopiņu novada dodas brīvprātīgajā darbā uz Rumāniju
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Par vasaras nometņu apmak-
sas kārtību daudzbērnu ģime-
ņu bērniem, aizbildnībā vai 
audžuģimenē esošiem bēr-
niem, bērniem ar invaliditāti, 
ar celiakiju slimiem bērniem.

Daudzbērnu ģimeņu bērniem 
(daudzbērnu ģimene – trīs un vai-
rāk bērnu līdz 18 gadu vecumam), 

aizbildnībā vai audžuģimenē eso-
šiem bērniem, bērniem ar invali-
ditāti, ar celiakiju slimiem bērniem 
Stopiņu novada pašvaldība apmak-
sā vasaras nometni 100 eiro katram 
bērnam (viena nometne sezonā), 
neizvērtējot ģimenes ienākumus. 

Pašvaldības piešķirtais finansē-
jums tiek pārskaitīts tieši nometnes 
rīkotājam saskaņā ar saņemto rēķi-

nu. Pirms nometnes sākuma bērnu 
vecākiem ir jāvēršas Stopiņu nova-
da Sniegums par nometnes ap-
maksu. Iesniegumā jānorāda kur, 
kad un kāda nometne paredzēta. 

Tālruņi informācijai 67910792; 
26644134

Ilma Lāčgalve, 
Sociālā dienesta

 vadītāja

Maijā pašvaldības policijas dar-
binieki izbrauca uz 163 iedzīvo-
tāju izsaukumiem (t.sk. ģimenes 
skandāli – 8, naktsmiera traucēša-
na – 8, klaiņojoši mājdzīvnieki – 
14, ugunsgrēks – 3).

Sastādīti 23 administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Par transportlīdzekļu apstā-
šanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu sastādīti 11 admi-
nistratīvo pārkāpumu protokoli–
paziņojumi.

Izskatīti 14 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.

Par likumpārkāpumu izdarīša-
nu aizturētas un nodotas Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa darbi-
niekiem 7 personas.

Uz diennakts patversmi Rīgā no-
gādāta 1 persona alkohola reibumā 
un bez noteiktas dzīvesvietas.

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

Pašvaldības policijā tika sa-
ņemta telefoniska informācija, ka 
Cekulē māte, būdama alkohola 
reibumā, fiziski un emocionāli 
ietekmē savus mazgadīgos bēr-
nus. Ierodoties notikuma vietā, 
tika nolemts izņemt mazgadīgos 
bērnus no ģimenes, jo tās atradās 
dzīvoklī kopā ar stiprā alkohola 
reibumā esošo māti, kas uzvedās 
agresīvi un neadekvāti un ar savu 
rīcību varēja radīt apdraudējumu 
bērniem. Par minēto faktu tika 
informēta Stopiņu novada bāriņ-

tiesa. 
Veicot sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanu Stopiņu novadā, 
Līčos, ceļa posmā Rīga–Ērgļi, vir-
zienā no Līčiem uz Rīgas apved-
ceļu, tika pamanīta braucoša au-
tomašīna „VW Golf ”, kas pievērsa 
uzmanību ar nedrošu braukšanu. 
Apstādinot automašīnu un veicot 
vadītāja un automašīnas doku-
mentu pārbaudi, autovadītājs ne-
varēja uzrādīt vadītāja apliecību, 
kā arī neuzrādīja automašīnas re-
ģistrācijas apliecību. Sarunas lai-
kā tika pamanīts, ka automašīnas 
vadītājs ir acīm redzamā alkoho-
la reibumā, par ko liecināja viņa 
uzvedība, kā arī elpā bija jūtama 
alkohola smaka. Sakarā ar to tika 
izsaukta Rīgas reģiona pārvaldes 
Ceļu policijas bataljona ekipāža, 
kurai tika nodots iereibušais au-
tovadītājs.

Tika saņemta telefoniska in-
formācija par to, ka Līgo parkā, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā, vairāki 
jaunieši apzīmē estrādes sienas. 
Nekavējoties ierodoties minētajā 
vietā, aiz Līgo parka estrādes po-
licijas darbinieki sastapa trīs jau-
niešus kas atzinās, ka viņi ir apzī-
mējuši estrādes sienas un stabus 
ar sudraba krāsas baloniņu. Tika 
noskaidrotas jauniešu personības. 
Par minēto faktu ir uzsākta admi-
nistratīvā pārkāpuma lietvedība.

 Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada 

pašvaldības policijas materiālus

Informējam, ka Stopiņu nova-
da dome 2015. gada 11. martā 
(prot. Nr. 45) pieņēma lēmumu, 
ar kuru nolēma atbalstīt nodomu 
pagarināt Stopiņu novada domes 
18.08.2010. saistošajos notei-
kumos Nr.8/10 „Ģenētiski mo-
dificēto kultūraugu audzēšanas 
ierobežojumi Stopiņu novada ad-
ministratīvajā teritorijā” noteikto 
termiņu aizliegumam ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēša-
nai visā Stopiņu novada adminis-
tratīvajā teritorijā līdz 10 gadiem. 

Pamatojoties uz Ģenētiski mo-
dificēto organismu aprites liku-
ma 22. panta ceturto daļu, aici-
nām iedzīvotājus līdz 2015. gada 
18. jūnijam iesniegt Stopiņu no-
vada domei (adrese: Institūta iela 
1a, Ulbroka, LV-2130, e-pasta 
adrese: novada.dome@stopini.lv)  

viedokļus, priekšlikumus un ie-
bildumus par Stopiņu novada 
domes 18.08.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.8/10 „Ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēša-
nas ierobežojumi   Stopiņu no-
vada administratīvajā teritorijā” 
noteiktā termiņa aizlieguma ģe-
nētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai visā Stopiņu novada 
administratīvajā teritorijā pa-
garināšanu līdz 10 gadiem. Vie-
dokļi, priekšlikumi un iebildumi 
iesniedzami rakstveidā, ievērojot 
Dokumentu juridiskā spēka liku-
mā un Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktās prasības. 

Iebildumu neiesniegšana noteik-
tajā termiņā uzskatāma par piekri-
šanu aizlieguma noteikšanai.

Dace Leitāne, 
juridiskās daļas vadītāja

Nr.9, 2015. gada 12. maijā. Izskatīti 132 personu iesniegumi. Piešķir-
ta sociālā palīdzība 10 902,04 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti divi 
EUR, 4 centi).
Nr.10., 2015. gada 26. maijā. Izskatīti 78 personu iesniegumi. Piešķirta 
sociālā palīdzība 6343,73 EUR (seši tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs 
EUR, 73 centi).
Protokoli pieejami: http://www.stopini.lv/public/32812.html. 

Stopiņu novada pašvaldība 
aicina pieteikt bērnus vecumā 
no 4 līdz 7 gadiem uz Bērnības 
svētku svinībām, kas notiks 
2015. gada 16. augustā plkst. 
12.00 Ulbrokas kultūras namā.

Piesakot bērnu Bērnības svēt-
kiem, jums būs jāsniedz šāda in-
formācija:
• Bērna vārds, uzvārds;
• Krustvecāku vārds, uzvārds;
• Vecāku dzīvesvieta, tālruņa nu-
murs.

Pieteikties jūs varat pa tālruni 
27757381 vai  67910518, perso-
nīgi Dzimtsarakstu nodaļā vai 
pie Stopiņu novada domes sek-
retāres.

E-pasts: dzimtsaraksti@stopi-
ni.lv; novada.dome@stopini.lv.

Bērnības svētki
Māmiņas un tēta rūpes, mīlestī-

ba pavada mūsu bērnības atmiņas, 
un to mēs cenšamies dot tālāk sa-
viem bērniem. Jau izsenis šajā mī-
lestībā un rūpēs par bērniņa audzi-
nāšanu dalās un ar prieku uzņemas 
krustvecāki. Tā ir liela atbildība un 
gods, kam tas tiek uzticēts.

Bērnības svētku būtība
Bērnības svētki ir alternatīva 

kristībām baznīcā (savulaik kris-
tības bija aizliegto pasākumu sa-
rakstā), kad bērnam oficiāli tika 
piešķirti krustvecāki un notika 
svinības. Tradīcija rīkot šādu pa-
sākumu daudzos novados sagla-
bājusies arī līdz šodienai. Parasti 
bērnības svētki tiek rīkoti reizi 
gadā visiem novada bērniem.

Ko dara Bērnības svētkos?
Dažādos novados tradīcijas 

mēdz atšķirties, bet pārsvarā bēr-
nības svētkos centrālajā vietā ir 
šūpoles, kurās krustvecāki izšū-
po bērnu. Tiek runātas sirsnīgas 
runas un pasākumu kuplina kāds 
priekšnesums. Katram bērnam 
tiek piešķirta arī svētku apliecība, 
kurā atrodami krustvecāku vārdi, 
svētku datums un cita būtiska in-
formācija.

Gan kristībās, gan bērnības 
svētkos  bērns iegūst krustvecā-
kus. Kas attiecas uz dāvanu izvēli, 
sveicēji var būt radoši un apdāvi-
nāt bērniņu ar lietām, kas pašiem 
šķiet interesantas un mazajam 
patiktu – dažādām rotaļlietām, 
grāmatām u.tml.

Pēc oficiālās pasākuma daļas 
ģimene ar viesiem kopā fotogra-
fējas, ietur svētku maltīti, spēlē 
rotaļas un nosvin dienu tā, kā 
bērnam vislabāk patiktu. Nepa-
stāv stingru noteikumu vai tradī-
ciju, tāpēc pilnīgi noteikti iespē-
jamas interpretācijas.

Alternatīva?
Par alternatīvu Bērnības svēt-

kiem, pasākumu, kurā arī bērns 
iegūst krustvecākus, var uzskatīt 
krustabas – kristības latviskā garā 
pie folkloras kopām, ievērojot 
pagāniskās tradīcijas. Tādas tiek 
organizētas brīvdabas muzejos 
vai individuāli, pieaicinot zinošu 
folkloristu. Šādās krustabās tiek 
veikti dažādi ar dabu un latviešu 
dievībām saistīti rituāli. 

Inga Branta-Čepule,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

13. maijā Stopiņu novada do-
mes sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu par bērnu un jaunie-
šu nodarbinātību un darba 
samaksu vasaras mēnešos, 
organizējot labiekārtošanas 
darbus Stopiņu novada admi-
nistratīvās teritorijas ciemos.

Līdz 10. jūnijam aicinām visus 
bērnus un jauniešus vecumā no 
13 pilniem gadiem līdz 18 ga-
diem pieteikties darbam vasarā, 
iesniedzot iesniegumu un citus 
nepieciešamos dokumentus Sto-
piņu novada domē 1. kabinetā.

Amata nosaukums – labie-
kārtošanas darbu veicējs –, un 
darba pienākumos ietilps: lab-
iekārtošanas darbu veikšana, tai 
skaitā: zālienu apmaļu attīrīšana 
no smiltīm, krūmu attīrīšana 
no smiltīm, atvašu nogriešana 
ar dārza grieznēm, dārza celiņu 
slaucīšana (gājēju), solu vietu 
attīrīšana no smiltīm, nejaušu 
atkritumu savākšana zālienos, 
pievestas augsnes izlīdzināšana, 
zāliena ravēšana, slaucīšana, no-
pļautās zāles sagrābšana, ūdens-
tilpju krastu sakopšana, dārza 

(gājēju) celiņu apmaļu izlīdzinā-
šana, ravēšana, puķu dobju, koku 
un krūmu apdobju ravēšana, iz-
līdzināšana, augu laistīšana, aug-
snes uzrakšana, laukumu virsmu 
nolīdzināšana, neiesaiņotas kra-
vas pārvietošana ar maza tilpu-
ma palīgierīcēm, dažādu kravu 
iekraušana un izkraušana auto-
transportā, solu virsmu tīrīšana, 
krāsošana, malkas pārvietošana, 
kraušana, pašvaldības daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju apsaim-
niekojamās teritorijas sakārtoša-
na, laukumu un skvēru, parku sa-
kopšana, kantoru un citu līdzīgu 
telpu uzkopšana.

Ar darbu nodrošinām bērnus 
un jauniešus, kuru dzīves vieta ir 
deklarēta Stopiņu novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā. 
Stundas tarifa likme – 2,50 EUR 
stundā. Darba algu izmaksās no 
Stopiņu novada pamatbudžeta.

Minimālais vecums strādājoša-
jiem bērniem, jauniešiem – no 13 
pilniem gadiem līdz 18 gadiem, 
ar nosacījumu – ja mācās vispār-
izglītojošās mācību iestādēs die-
nas nodaļā.

Darbu varēs veikt laika perio-

dā no 2015. gada 1. jūlija līdz  
31. jūlijam ieskaitot, vienu mēne-
si, vai izņēmuma gadījumos no  
3. augusta līdz 31. augustam ie-
skaitot, slēdzot darba līgumu ti-
kai uz vienu periodu.

Bērniem no 13 līdz 18 gadiem 
darba devējs apņemas nodroši-
nāt darbu 4 darba stundas dienā. 

Piesakoties darbā, 
obligāti jāiesniedz  
šādi dokumenti:
1. Vecāku rakstisks iesniegums – 
piekrišana.
2. Medicīniskā izziņa (jāiesniedz 
ne vēlāk kā vienu darba dienu 
pirms darba tiesisko attiecību uz-
sākšanas).
3. Izziņa no skolas, izņemot Sto-
piņu novada pašvaldības vispār-
izglītojošās izglītības iestādes.
4. Jāuzrāda derīgs personu aplie-
cinošs dokuments.

Aicinām aizpildīt iesnieguma 
veidlapu: http://www.stopini.
lv/public/37628.html un līdz 
10. jūnijam (ieskaitot) pie-
teikties darbam vasarā.

Stopiņu novada dome

Paziņojums par nodomu noteikt 
aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Stopiņu novadā

Par vasaras nometņu apmaksas atvieglojumiem

Stopiņu novada dome aicina pieteikties bērnus un jauniešus, 
kuri vēlas strādāt vasarā

Stopiņu novada pašvaldība aicina pieteikt bērnus Bērnības svētku svinībām

Sociālā dienesta sēžu protokoli

Fiksētie pārkāpumi maijā
Informē pašvaldības policija
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Apstiprināt Stopiņu novada paš-
valdības aģentūras „Stopiņu am-
bulance” vidējā termiņa darbības 
stratēģiju 2014.–2020. gadam.

Apstiprināt Stopiņu novada 
pašvaldības 2014. gada finanšu 
pārskatu.

Apstiprināt Stopiņu novada paš-
valdības aģentūras „Saimnieks” 
2014. gada finanšu pārskatu.

Apstiprināt Stopiņu novada 
pašvaldības aģentūras „Stopiņu 
ambulance” 2014. gada finanšu 

pārskatu.
Apstiprināt Stopiņu novada 

Upesleju internātpamatskolas–
rehabilitācijas centra 2014. gada 
finanšu pārskatu.

Apstiprināt Stopiņu novada 
Gaismas internātpamatskolas 
2014. gada finanšu pārskatu.

Apstiprināt Stopiņu novada paš-
valdības konsolidēto 2014. gada  
finanšu pārskatu.

Protokoli pieejami: http://www.
stopini.lv/public/34828.html. 

Eiropas Komisijas programma 
„Erasmus jaunajiem uzņēmē-
jiem” palīdz izveidot prasmes 
maza uzņēmuma izveidoša-
nai un sekmīgai tā vadīšanai. 
Tie uzņēmēji, kuri gatavojas 
uzsākt komercdarbību, tiekas 
ar pieredzējušiem uzņēmē-
jiem, pie kuriem tie uzturas 
un ar kuriem sadarbojas 1–6 
mēnešu laikposmā. Eiropas 
Komisija daļēji sedz uzturēša-
nās izdevumus.

Ieguvumi
Jaunās zināšanas ļaus ar mazā-
kiem sarežģījumiem sekmīgi uz-
sākt uzņēmējdarbību vai stiprinās 
jūsu jauno uzņēmumu. Iespējams 
gūt labumu arī no piekļuves jau-
niem tirgiem, starptautiskajai sa-
darbībai un potenciālām sadarbī-
bas iespējām ar uzņēmējdarbības 
partneriem ārvalstīs.

Tālākā perspektīvā ir plašas 
sadarbības veidošanas iespējas, 
un varbūt nolemsiet turpināt 
sadarboties kā ilgtermiņa uzņē-
mējdarbības partneri (piemēram, 
dibinot kopuzņēmumu, slēdzot 
apakšuzņēmuma līgumus, saisto-
ties darbuzņēmēja un piegādātāja 
attiecībās utt.).

Programmas 
vispārīga darbība
1. Pieteikšanās notiek mājas lapā: 
http://www.erasmus-entrepene-
urs.eu.

Programmā var piedalīties ne 
tikai jauni, bet arī pieredzējuši uz-
ņēmēji, piesakoties ar tiešsaistes 
reģistrācijas rīka palīdzību. Šajā 
posmā jāsazinās ar starpniek-
organizāciju, kuru pats izvēlaties. 
Šis vietējais kontaktpunkts būs 
atbildīgs par jūsu pieteikumā ie-
tvertās informācijas pārbaudi un, 
ja ir izpildītas visas prasības, pie-
teikuma pieņemšanu.

2. Kontaktu meklēšana
Pēc pieteikuma pieņemšanas ir 

pieeja tiešsaistes datubāzei, kurā 
atrodama informācija par jauna-
jiem un uzņemošajiem uzņēmē-

jiem, kas arī piedalās program-
mā. Lai atrastu piemērotu apmai-
ņas partneri, jūs varat iesniegt 
datubāzē esošajiem uzņēmējiem 
līdz pieciem priekšlikumiem. 

3. Saistības un sagatavošanās
Iesaistītās puses (t.i., jaunais 

uzņēmējs, uzņemošais uzņēmējs 
un atbildīgie vietējie kontakt-
punkti) sagatavo dokumentu 
„Kvalitātes saistības”, kurā ietver-
ti darba/mācību projekta, uzde-
vumu, pienākumu, nodevumu, 
finansiālo nosacījumu un apmai-
ņas juridisko seku apraksti. 

4. Īstenošanas posms
Pēc apmaiņas programmas 

pabeigšanas, ko atkarībā no kon-
krētām vajadzībām īsteno vienā 
vai vairākos laikposmos, būs jā-
aizpilda atsauksmju veidlapa. 

Pārrobežu 
sadarbības ilgums
Uzturēšanās ārzemēs var ilgt no 
viena līdz sešiem mēnešiem, un 
apmaiņas projekts ir jāpabeidz 
divpadsmit mēnešu periodā. Šajā 
laikā uzturēšanos var sadalīt vai-
rākos īsākos laikposmos (mini-
mālais laiks – viena nedēļa), ko 
jaunais uzņēmējs pavadīs ārvalstī 
pie uzņemošā uzņēmēja.

Jaunajiem uzņēmējiem tiek 
atrasts un nodrošināts uzņemo-
šais ārvalstu uzņēmējs, kā arī iz-
maksāta stipendija. Tās apjoms 
ir atkarīgs no valsts, uz kuru 
jaunais uzņēmējs dodas, un tā 
ir robežās no 500 līdz 1100 eiro 
mēnesī (stipendijas apmērs: Po-
lija – 610 EUR, Igaunija – 670 
EUR, Portugāle – 780 EUR, Vāci-
ja – 830 EUR, Itālija – 900 EUR, 
Somija – 950 EUR, Dānija –  
1100 EUR).

Vairāk informācijas www.lddk.
lv, LATVIJAS DARBA DEVĒJU 
KONFEDERĀCIJA.

Adrese: Baznīcas iela 25-3, 
Rīga, LV-1010, 
tālr.: +371 29189748.

Informāciju sagatavoja 
Ilze Kļaviņa, 

projektu vadītāja

Būvniecības informācijas sis-
tēmā pieejams jauns e-pakal-
pojums būvniecības dalībnie-
kiem. 

Turpmāk sertificētas fiziskās per-
sonas – arhitekti, projektētāji, 
inženierizpētes veicēji, būvdarbu 
vadītāji un būvuzraugi – infor-
māciju par izglītību, patstāvīgo 
praksi un profesionālo pilnveidi 
būvspeciālistu reģistram var ie-
sniegt elektroniski, autorizējoties 
www.bis.gov.lv un aizpildot spe-
ciālu tiešsaistes formu personas 
profila informācijā.

E-pakalpojumu var izmantot un 
par autorizētu Būvniecības infor-
mācijas sistēmas (turpmāk BIS) 
lietotāju būvspeciālists var kļūt, 
autorizējoties ar Latvijā populā-
rākajām internetbankām („Swed-
bank”, Citadele, „Nordea”, SEB, 
„Norvik banka”, DNB), e-paraksta 
viedkarti (e-me) vai elektronisko 
identifikācijas karti (eID). 

Portālā publiski nav pieejami 
dati, kuru pieejamība ir ierobe-
žota saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par komercnoslēpumu un 
datu aizsardzību. Portālā ievadītā 
kontaktinformācija, patstāvīgās 
prakses un profesionālās piln-
veides informācija būs pieejama 
publiski, ja persona būs piekritusi 
informācijas publiskošanai. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 
07.10.2014. noteikumu Nr.610 
„Būvspeciālistu kompetences no-
vērtēšanas un patstāvīgās prakses 
uzraudzības noteikumi” prasībām 
būvspeciālistam ir noteikts pienā-
kums BIS būvspeciālistu reģistrā 
ievadīt un aktualizēt kontaktin-
formāciju, informāciju par izglī-
tību un iepriekšējā gadā apgūta-
jām profesionālās pilnveides pro-
grammām, semināriem un citiem 
kompetenci paaugstinošiem pasā-
kumiem, kā arī katru gadu ievadīt 
informāciju par veikto patstāvīgo 
praksi. 

Ekonomikas ministrija informē, 
ka Būvniecības informācijas sistē-
mas izstrāde un ieviešana notiek 
pakāpeniski, un šobrīd portālā 
www.bis.gov.lv publiski ir pieeja-
mi pirmie četri reģistri – Būvko-

mersantu reģistrs, Būvspeciālistu 
reģistrs, Būvinspektoru reģistrs 
un Dzīvojamo māju pārvaldnieku 
reģistrs. Tālākajā projekta izstrādes 
gaitā BIS būs pieejams Neatkarīgu 
ekspertu ēku energoefektivitātes 
jomā reģistrs, Ēku energosertifikā-
tu reģistrs, kā arī būs pieejami četri 
e-pakalpojumi – būvniecības iece-
res izskatīšana, būvatļaujas izsnieg-
šana, vienkāršotas rekonstrukcijas 
vai renovācijas saskaņošana un bū-
ves nodošana ekspluatācijā, kā arī 
elektroniskas pieteikšanās formas 
reģistros. 

Līdz ar sistēmas pilnīgu ievie-
šanu sabiedrība iegūs ērtu un 
operatīvu mehānismu, kā sekot 
līdzi procesiem būvniecības no-
zarē, un būvniecības publiskas 
kontroles iespēju, kas mazinās 
nelikumīgas būvniecības uzsāk-
šanu, kā arī samazinās korupcijas 
iespējamību.

Vairāk informācijas:
www.em.gov.lv; 
www.energoefektivakaeka.lv.

Informāciju sagatavoja 
Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja

2011. gada nogalē biedrība „Soc-
integra” ieguldīja daudz darba, lai 
ar pašvaldības atbalstu realizētu 
projektu „Svaiga gaisa fitness” 
un izveidotu Ulbrokā un Upesle-
jās sporta laukumus ar trenažie-
riem. Mēs centāmies un uzcēlām 
laukumus, lai būtu ērti visiem: 
bērniem, pusaudžiem, vecākiem 
cilvēkiem, jebkuram, kurš vē-
las nostiprināt savu veselību un 
nodarboties ar sportu. Projekts 
izdevās! Trenažieru laukumi ļoti 
labi iekļāvās dabas ainavā un 
papildināja esošos sporta lau-
kumus. Prieks redzēt, ka cilvēki 
trenažierus izmanto kā vasarā, tā 
arī ziemā.

Diemžēl šī gada maijā kon-
statējām, ka trenažieru laukumā 
Ulbrokā informatīvais stends ir 
sabojāts – aizkrāsots un salocīts. 

Šobrīd stends ir atjaunots – iz-
taisnots un notīrīts, pateicamies 
pašvaldībai un PA „Saimnieks”. 

Gribam vērsties pie mūsu no-
vada iedzīvotājiem un viesiem, 
kas dzīvo vai pavada laiku lauku-
mu tuvumā. Apvienosim mūsu 
spēkus, lai saglabātu teritoriju, 
kur mēs dzīvojam un atpūšamies, 
tīrībā un kārtībā! Ja ieraugāt cil-
vēkus, kuri bojā iekārtas, kas pa-
redzētas aktīvai atpūtai, lūdzam 
nekavējoties informēt atbildīgās 
personas: pašvaldības policiju pa 
tālr. 67910901 vai projekta vadī-
tāju pa tālr. 26383251. Kopā mēs 
esam stiprāki!

Biedrība „Socintegra”

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi 
2015. gada 13. maijā, protokols Nr.49

Sakārtots sabojātais stends pie trenažieru laukuma Ulbrokā

PA „Saimnieks” Ulbrokā   veic siltumtrases posma nomaiņas   un 
demontāžas darbus no kameras Institūta ielā 14 līdz ēkai Institūta 
ielā 10. Darbus veic SIA „Melnet Group”. Paredzēto darbu izmaksas 
bez PVN:   30 410,00 EUR, PVN 21% 6386,10 EUR. Darbu izpildes 
termiņš no 2015. gada 5. maija līdz 5. jūnijam.

Siltumtrases posma nomaiņas  
un demontāžas darbi Institūta ielā 14

Papildinājumi būvniecības informācijas sistēmā BIS

Eiropas apmaiņas 
programma uzņēmējiem

Stopiņu novada dome 2015. gada 28. aprīlī pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma projekta apstip-
rināšanu nekustamiem īpašumiem Noliktavu iela 5 (īpašuma kadastra Nr. 80960021491), Nolik-
tavu iela „Būmaņi” (īpašuma ar kadastra Nr. 80960021493), Noliktavu iela (īpašums ar kadastra  
Nr. 80960021492) un „Būmaņi” (īpašums ar kadastra Nr. 8096 002 0064) daļām – zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 80960021488 un zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 80960021485 
Dreiliņi, Stopiņu novadā”.

Detālplānojums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publikācijas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”.

Ar detālplānojumu varēs iepazīties pašvaldības darba laikā Stopiņu novada pašvaldības būvvaldē 
Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un teri-
torijas plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu



Šī gada Muzeju nakts, Latvijā 
pēc skaita vienpadsmitā, pa-
gāja Raiņa un Aspazijas zīmē.  

Ikviens muzejs šī uzstādījuma ie-
tvaros centās savus apmeklētājus 
izklaidēt īsti rainiski.  Lielā daļā 
Latvijas muzeju krājumu, neno-
liedzami, ir bagātīgi materiāli par 
abiem latviešu tautas izcilajiem 
dzejniekiem. Jāteic,  ka Raiņa un 
Aspazijas mūsos ir tik daudz,  ka 
gandrīz katrs var atrast kādu pie-
saistes punktu lielajam kopsau-
cējam. Arī Stopiņos.  Pārskatot 
Stopiņu novada vēstures muzeja 
krājumu,   arī mums izdevās at-
rast Raiņa pēdas. Atradām tās 
Stopiņu 1. astoņgadīgajā skolā.   
Pašas skolas gan vairs  nav. 1979. 
gadā skola nodega, bet no posto-
šā ugunsgrēka  tika  izglābts  Rai-
nis –   viņa kopoto rakstu sējums, 

kurš saglabājis tās nakts kvēpus.
Tomēr Stopiņos Muzeju nakts 

eksperimenta uzdevums nebija 
meklēt Raini muzejā, bet atrast 
muzeju sevī. Speciāli sagatavo-
tajos materiālos centāmies atrast 
katrs pats savu pamatojumu, 
kāpēc tieši šajā vienā sestdienas 
pievakarē jāpulcējas muzejā un 
kas īstenībā mudina iet uz mu-
zeju – izklaide vai izziņa. Pēdējos 
gados, arvien pieaugot sabiedrī-

bas aktivitātei Starptautiskās Mu-
zeju nakts pasākumos, aizvien 
aktuālāks kļūst arī jautājums, ko 
risina muzeju darbā iesaistītie, –  
vai šī, nu jau tradicionālā, pasā-
kuma sākotnēji izvirzītie uzde-
vumi ir sasnieguši cerēto mērķi –  
radīt sabiedrībā noturīgu intere-
si par muzejiem, to krājumiem, 
informāciju un pētniecību, vai 
arī, labo nodomu vadīta, Muzeju 
nakts ir kļuvusi par izklaidējošu 
masveida pasākumu, kurā lab-
prāt kā dalībnieki iesaistās dažādi 
ar muzejiem nesaistīti uzņēmu-
mi. Atbilde jārod katram indivi-
duāli, un visiem kopīgi jāmainās 
uz augšu.

Uz tikšanos citos pasākumos  
un ikdienā Stopiņu novada vēs-
tures muzejā.

R.Priede,  
Muzeja krājumu glabātāja
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8. maijā Ulbrokā notika Valsts asinsdonoru centra specializētā 
autobusa izbraukums. Visiem, kas vēlējās, bija iespēja nodot 
asinis un, iespējams, glābt kādam dzīvību.

Paldies visiem, kuri atrada iespēju un atnāca nodot asinis. Paldies 
VADC specializētā autobusa kolektīvam!

Stopiņu novada pašvaldība

12. maija pēcpusdienā Ul-
brokas centrā diezgan bieži 
skanēja dažādi signāli – ātrās 
palīdzības, ugunsdzēsēju, po-
licijas automašīnu. Pašvaldī-
bas policijas skaļrunī – daudzi 
bērnu vārdi. 

Tas viss notika izziņas nolūkos, 
jo Ulbrokā bija sabraukuši: Valsts 
policijas vienība ar Runci Rūdi un 
Bebru, Neatliekamā medicīniskās 
palīdzības dienesta brigāde, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta brigāde, Zemessardzes 19. 
nodrošinājuma bataljons, elek-
trovelosipēdu ražotāji no Liepājas 
„Blueschockbike” un Stopiņu no-
vada pašvaldības policija.

Drošības dienas pasākuma laikā 
apmeklētājiem bija iespēja ie-
pazīties ar visu tehniku, kas bija 
atbraukusi, pašiem pamēģināt, kā 
ir turēt rokās ugunsdzēsēju ūdens 
šļūteni un dzēst ugunsgrēku, ap-
skatīt un paturēt rokās zemessar-
dzes rīcībā esošos ieročus, iekāpt 
īstās bruņumašīnās un iejusties 
ātrās palīdzības šofera lomā. Kat-
ram bija iespēja pamēģināt, kā tas 
ir – ieslēgt īpašos skaņas signālus 
katra dienesta automašīnā.

Visi bija pavadījuši interesantu 
un aizraujošu pēcpusdienu un 
bija grūti atvadīties no ciemi-
ņiem. 

Paldies visiem dienestiem, kas 
atsaucās piedalīties šajā pasāku-

mā un deva iespēju mūsu novada 
bērniem, jauniešiem un visiem, 
kas apmeklēja pasākumu, iepazīt 

dienestu darbu!
Pasākuma norise skatāma fo-

togalerijā: http://www.stopini.lv/

public/37621.html?t=foto. 
I.Skrastiņa,  

sabiedrisko attiecību  speciāliste

15. maija pēcpusdienā Saurie-
šos par godu Starptautiskajai 
ģimenes dienai svētkus mūsu 
novada ģimenēm sarūpēja Sto-
piņu novada daudzbērnu ģi-
meņu biedrība „Māra” kopā ar 
biedrību „Reāls piedzīvojums”.

Pateicoties biedrības „Reāls pie-
dzīvojums” atrakcijām, kurās 
bija jāpierāda veiklība, izturība, 
precizitāte, uzticēšanās koman-
das biedram, kā arī fiziskā sagata-
votība, svētki risinājās sportiskā 
gaisotnē.

Šaušana pa pirātu kuģi, šauša-
na ar loku, stafete, kurā iekļauta 
biatlona šaušana ar peintbola 
bumbām, mazās katapultas – šīs 
atrakcijas, protams, ļoti ieintere-
sēja zēnus un viņu tēvus. Mam-
mas kopā ar meitenēm radoši 
izpaudās krāsaino taureņu gata-
vošanā. 

Bija jauki vērot, kā vecāki at-
balsta savas atvases, lai ikvienā 

no atrakcijām bērni gūtu labus 
rezultātus. Lielu prieku mazā-
kajiem pasākuma dalībniekiem 
vēl arvien sagādāja košās piepū-
šamās atrakcijas, uz kurām lēkāt 
gribētāju netrūka līdz pat pasā-
kuma beigām. 

Tiem, kuriem vislabāk veicās 
atrakcijās, protams, tika diplomi 
un balvas, cienastā – Ulbrokas 

veikala „Lats” un SIA „Anada” 
speciāli šai dienai sarūpēti siera 
un gaļas rausīši.

Lai mums kopā arī turpmāk iz-
dodas noorganizēt šādus svētkus! 
Paldies par sadarbību biedrībai 
„Reāls piedzīvojums” un atbalstu 
Stopiņu novada domei!

Anda Višķere, Daudzbērnu 
ģimeņu biedrības „Māra”vadītāja

Drošības diena Ulbrokā

Svētki par godu Ģimenei!

Eksperimentālā Muzeju nakts Vālodzēs Šī gada skolēnu vasaras brīvlaikā jūnijā un augustā Ulbrokas 
Sporta kompleksa peldbaseinā tiek organizētas bērnu pel-
dēšanas apmācības nodarbības.

Nodarbību plānotais laiks plkst. 9.30 un 10.30, sīkāka informācija 
pie treneres Marijas pa tālr. 25957272. Apmācību sākums 8. jūnijā.

Ieeja peldbaseinā – 2,10 eiro, maksa par nodarbību trenerim – 
2,80 eiro.

Atgādinām! Skolēnu brīvlaikā darba dienās rīta stundās no 
plkst. 9.00 līdz 15.00 apmeklējums ir bezmaksas visiem Stopiņu 
novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem, uzrādot derīgu 
skolēnu apliecību.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam atļauts apmeklēt peldbaseinu un 
saunu tikai pieaugušo pavadībā, un viņiem jāatrodas to stingrā uz-
raudzībā. Pieaugušajam ir jābūt 18 gadus vecam un jāuzņemas atbil-
dība par uzticēto bērnu uzvedību, noteikumu ievērošanu (Stopiņu 
novada Ulbrokas Sporta kompleksa peldbaseina iekšējās kārtības 
noteikumi). 

Stopiņu peldbaseina darba laiks jūnijā un augustā:
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena,

ceturtdiena, piektdiena,
sestdiena, svētdiena

9.00–22.00, apmeklētājiem ieeja līdz 20.45
Aelita Veipa, Ulbrokas Sporta kompleksa direktore

Informācija par vasaras peldēšanas 
apmācības grupām jūnijā un augustā 

Stopiņu peldbaseinā

Asinsdonoru autobusa 
izbraukums Ulbrokā
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21. maijā Getliņu atkritumu 
poligonā notika jaunbūvēja-
mās atkritumu šķirošanas rūp-
nīcas, kura darbu sāks jau šā 
gada oktobrī, prezentācija. 

Jaunā atkritumu šķirošanas rūp-
nīca Stopiņu novadā nodrošinās 
to, lai Getliņu poligonā tiktu no-
glabāti tikai tie sadzīves atkritu-
mi, kas nav derīgi tālākai izman-
tošanai – vidēji 10% no esošā 
apjoma. Pārējie tiks šķiroti un 
nodoti otrreizējai izmantošanai. 

„Rūpnīcas projekts orientēts 
uz to, lai maksimāli veicinātu 
atkritumu atkārtotu nonākšanu 
apritē, tādēļ droši varam teikt, ka 
rūpnīca ir plats solis ilgtspējīgas 
dabas resursu izmantošanas vir-
zienā,” stāsta SIA „Vides pakal-
pojumu grupa” vadītājs Guntars 
Levics.

Plānots, ka rūpnīca spēs sa-
šķirot līdz 300 000 tonnu atkri-
tumu gadā. Rūpnīca nodrošinās 
15 jaunas darbvietas, un pirmie 
darbinieki darbu sāks jau vasarā. 
Rūpnīca atšķiros bioloģiski noār-
dāmos atkritumus un otrreizēji 
izmantojamās izejvielas – papīru 
un kartonu –, kā arī visa veida 
plastmasas un metāla izstrādāju-
mus. Šķirošana notiks automati-
zēti, izmantojot minimālu cilvē-
ku iesaisti. 

Bioloģiski noārdāmie atkritu-
mi tiks nodoti SIA „Getliņi EKO”, 
kas tos izmantos biogāzes ražo-

šanai, savukārt pārstrādei derīgie 
materiāli un metāla izstrādājumi 
tiks nogādāti uzņēmumiem, kas 
nodarbojas ar šo materiālu reģe-
nerāciju un atkārtotu pārstrādi. 

Pie bioloģiski noārdāmajiem 
atkritumiem pieder pārtikas un 
dārzu atkritumi, kā arī atsevišķos 
gadījumos papīrs un dabīgie tek-
stilizstrādājumi. Pie atkārtoti iz-
mantojamiem – papīrs, kartons, 

dažādu veidu polimēri, melnie 
un krāsainie metāli. Apglabā-
jamie atkritumi galvenokārt ir 
dažāda veida produkti, kuru tā-
lāka pārstrāde nav ekonomiski 
pamatota, piemēram, sintētiskie 
tekstilizstrādājumi. 

„Getliņu attīstības vīzija paredz, 
ka jau tuvāko gadu laikā mēs no 
atkritumu poligona kļūsim par 
mūsdienīgu atkritumu pārstrādes 

centru. Sadzīves atkritumu rūpnī-
cas izveide ir nozīmīgs solis ceļā 
uz šo mērķi, kā arī priekšnosacī-
jums mūsdienu prasībām atbilsto-
šai sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanai. Ja rūpnīcas izveide netik-
tu nodrošināta, Getliņu poligona 
iespējas noglabāt atkritumus tiktu 
izsmeltas tuvākajos pāris gados, 
bet, pateicoties rūpnīcas izbūvei, 
poligona kalpošanas laiks pieaugs 
par 10–15 gadiem,” uzsver SIA 
„Getliņi EKO” valdes priekšsēdē-
tājs Imants Stirāns. 

Atšķirotie bioloģiskie atkritu-
mi poligonam nodrošinās iespēju 
turpināt un attīstīt biogāzes ražo-
šanu un veicināt no tās izrietošo 
darbību – elektroenerģijas iegū-
šanu un siltuma iegūšanu siltum-
nīcu uzturēšanai.

„Topošā rūpnīca ir lielākā un 
modernākā šķirošanas rūpnīca 
Baltijas valstīs un viena no lielā-
kajām Ziemeļaustrumu Eiropā. 
Šis uzskatāms par valsts līmeņa 
projektu, jo līdz ar tā pabeigšanu 
varam uzskatīt, ka Latvija spēs 
izpildīt Eiropas Savienības direk-
tīvu prasības atkritumu apsaim-
niekošanas jomā, ko tā apņēmu-
sies īstenot līdz 2020. gadam. 
Getliņu poligonā nonāk teju puse 
no Latvijā saražotajiem sadzīves 
atkritumiem,” norāda SIA „Getli-
ņi Eko” kapitāldaļu turētāja pār-
stāvis – Rīgas vicemērs Andris 
Ameriks. 

Sadzīves atkritumu šķiroša-

nas rūpnīcas projektu pēc SIA 
„Getliņi Eko” pasūtījuma attīsta 
un turpmākos 10 gadus operēs 
SIA „Vides pakalpojumu grupa”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 10,2 
miljoni eiro, no kuriem puse ir 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

„Bez Eiropas Savienības līdz-
finansējuma projekta īstenošana 
būtu liels izaicinājums, tādēļ tā 
piesaistīšana un atbilstoša apgū-
šana uzskatāma par visu iesaistīto 
pušu, tostarp Vides un reģionālās 
attīstības ministrijas, Centrālās 
finanšu un līgumu aģentūras un 
Valsts vides dienesta Lielrīgas re-
ģionālās vides pārvaldes, augsti 
vērtējamu ieguldījumu,” norāda 
G.Levics.

Projekts tiek realizēts darbī-
bas programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.1.2.3. apakšaktivitātes „Da-
lītas atkritumu apsaimniekoša-
nas sistēmas attīstība” ietvaros. 
Projekts līdzfinansēts no Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda. Celt-
niecības darbus un tehnoloģiskos 
risinājumus nodrošina pilnsa-
biedrība „Technobalt – Piche”. 
Projekts tiek īstenots saskaņā ar 
Pierīgas reģionālo atkritumu ap-
saimniekošanas plānu un Atkri-
tumu apsaimniekošanas valsts 
plānu, kuru ietvaros sadzīves 
atkritumu šķirošana ir viena no 
prioritātēm. 

Informāciju sagatavoja 
SIA „Vides pakalpojumu grupa”

Dejot tautas dejas – tas ir ne 
tikai vieglā solī un krāšņā tēr-
pā smaidīt uz skatuves.  Tam 
visam pamatā ir cītīgs darbs, 
garas un nereti smagas stun-
das mēģinājumos. Bet rezul-
tāts ir tā vērts. 

Šogad esam dejojuši un mēģinā-
juši īpaši dedzīgi, gatavojoties XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem. Ir sviedros iz-
mērcēts ne viens vien krekls!

Esmu gandarīta, ka mūsu kopī-
gā aizrautība un vēlme kļūt labā-
kiem dejotājiem un būt par daļu 
no grandiozā un košā šīs vasaras 
pasākuma manu audzēkņu dejas 
soļus ir darījusi ar katru mēģinā-
jumu raitākus. Esam izturējuši 
ne vien sūros darba mirkļus, bet 
plūkuši arī saldos atzinības aug-
ļus skatēs. Pierīgas novadu skatē 
piedalījās 74 „Pastalnieku” de-
jotāji. 1.–2. klašu grupa Pierīgas 
novadu skatē ieguva I pakāpi – 
44,8 punktus; 3.–4. klašu grupa 
ieguva I pakāpi – 44,2 punktus; 
5.–6. klašu grupa ieguva I pa-
kāpi – 42,7 punktus; 7.–9. kla-
šu grupa ieguva I pakāpi – 43,7 
punktus. Šie iegūtie punkti ļauj 
mums piedalīties Deju svētkos 
un kopā ar simtiem citu Latvijas 

deju kolektīvu izdejot krāsaino  
varavīksni… 

Arī maijs mums noritēja raitā 
deju solī un sirsnīgos koncertos 
gan Rīgas 1. speciālajā skolā, gan 
Gaismas internātskolā, gan Mā-
miņdienas koncertos Ulbrokas 
kultūras namā un Ulbrokas vi-
dusskolā, gan nākamajiem pirm-
klasniekiem. lai gan 29. maijā 
beidzās skolas gaitas, dejotāji vēl 
izdejoja rakstus un priecēja visus 
tos, kam deja mīļa, Līgo parkā  
31. maijā koncertā „Danco lieli, 
danco mazi”.

Sagaidīšu varavīksni
Un pa to pie tevis nākšu,
Samīļošu tevi maigi,
Piekļaušos pie tava vaiga.
Katru dejotāju no „Pastalnie-

kiem” gribu samīļot un pateikt 
lielu paldies par izturību, par 
atsaucību, par pacietību, par 
palaidnībām, par uzmundrinā-
jumu, par spēku, kas neļauj arī 
man apstāties un liek skatīties uz 
priekšu….

Paldies maniem dejotājiem, 
paldies viņu vecākiem un vec-
vecākiem, paldies visiem, kas 
atbalstījuši mūsu dejotgribēšanu!

Uz sadejošanos lielajos svētkos!
Antra Vilmane, 

BDK „Pastalnieki” vadītāja

Liepu smaržu reibonī, karstā-
kajā siena laikā, saules ap-
mirdzēti, uzplauks XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki – Latvijas visbrī-
nišķīgākais zieds, kura smaržā 
dzīvosim arī mēs – Ulbrokas 
vidusskolas meitenes un zēni. 

Dziedāšanas spēks, kas atstarojas 
katra sirdī, tiek smelts no gara dzī-
vinošā avota ūdens, kas ļauj šim zie-
dam atvērties visā krāšņumā, dailē 
un pilnībā. Saglabāt šo avota ūdeni 
tīru, neļaut tam saduļķoties vai pa-
visam izzust ir mūsu visu latviešu 
svēts pienākums, jo sevišķi tā ir mū-
zikas skolotāju sūtība. Kopš strādāju 
šajā skolā, man šie svētki ar vidus-
skolas kolektīviem ir jau piektie. 

Drīz vien, no 6. līdz 12. jūlijam, 
Ulbrokas vidusskolas zēni un 
meitenes pieskandinās Mežapar-
ka Lielo estrādi.

Divu gadu garumā, gatavojo-
ties šiem svētkiem, tika ieguldīts 
sistemātisks un auglīgs darbs. 

Ulbrokas vidusskolas 5.–9. kla-
šu un zēnu koris piedalījās Pie-
rīgas virsdiriģenta Jāņa Baltiņa 
rīkotajos kopmēģinājumos mūsu 
skolā un Ādažu vidusskolā. Tika 
sagatavotas 23 dziesmas. 

Zēnu korim kopskaitā ir 18 

dziesmas. Atlases konkursa I kārta 
notika Ulbrokas vidusskolā. Gan 
zēnu, gan 5.–9. klašu meiteņu kori 
tika izvirzīti uz II kārtu ar I pakā-
pes diplomiem. Savas varēšanas 
pārbaudē Siguldas 1. pamatskolā 
piedalījāmies 12. aprīlī II kārtas 
skatē. Bijām patīkami pārsteig-
ti, ka virsdiriģentu nopietnā un 
kompetentā žūrija – Jānis Eren-
štreits, Romāns Vanags, Arvīds 
Platpers, Rita Platpere un Mārtiņš 
Klišāns – atkārtoti novērtēja mūs 
ar I pakāpes diplomiem. Tomēr 
bijām neziņā līdz 20. maijam, līdz 
pienāca oficiāls apstiprinājums, ka 
esam tikuši uz Dziesmu svētkiem, 
iegūstot arī visvairāk punktu zo-
nālajā skatē. Kopīgiem centieniem 
esam paveikuši ļoti daudz, no rī-
tiem pavadot laiku piesātinātos 
mēģinājumos. Paldies Inai Ekartei 
par piedāvāto solisti Santu Grīn-
valdi, kura zēnos ar savu dzidro 
balss tembru ienesa jaunas dzīvī-
bas sulas. 

Īpaši vēlos uzteikt 5.–9. kla-
šu kora meitenes. Mērķtiecīgas, 
tolerantas, dziesmu mīlošas, ar 
dzirkstošu izpausmi, saprātīgas. 
Cik skaistas, lepnas un cēlas mēs 
tagad esam. Jaunie Vidzemes zo-
nai autentiskie tautastērpi spēj gan 
priecēt, gan iedvesmot. 

Atzinīgus vārdus vēlos pateikt 
solistei Janai Protasai, kas neat-
teicās izpalīdzēt zēniem pirmajā 
skatē.

Vēlos uzslavēt visus savus dzie-
dātājus „gaismas bērnus” un no-
vēlu katram izlolot savu iekšējo 
sapnīti. Daudziem tā būs pirmā 
piedalīšanās tik vērienīgos svētkos. 
Tas ir piecu gadu cikls, kur bez sko-
lēniem iesaistās arī viņu vecāki, jo 
ģimene ir pirmā un galvenā vide, 
kura virza bērnus uz dziesmas mī-
lestību. Cerību pilni mēs dosimies 
uz Mežaparka Lielo estrādi priecēt 
sevi un klausītājus, lai ievītu savas 
balsis kopējā dziesmotā vainagā. 

Paldies pašvaldībai, Jānim Pum-
puram un Vitai Paulānei kā primā-
rajiem mākslinieciskās pašdarbības 
atbalstītājiem. Tāpat arī Ulbrokas 
vidusskolas direktoram Normun-
dam Balabkam, kolēģiem sko-
lotājiem par sapratni un vienotu 
komandas rīcību, sevišķi pieminot 
skolotāju Antu Trukšāni, kā arī 
Gunu Mūriņu, Ivetu Siliņu, Līviju 
Bērziņu. Pateicos arī vecākiem par 
atsaucību un talantīgajiem bērniem. 

Lai nepārtūkst mūsu dziesmo-
tais pavediens! Tiekamies dziesmā! 

Vija Gavecka, 
Ulbrokas vidusskolas mūzikas 

skolotāja, kordiriģente

„Līdz varavīksnei tikt…” Lai nepārtrūkst mūsu dziesmotais pavediens

Rudenī darbu sāks jaunā atkritumu šķirošanas rūpnīca Getliņu poligonā
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Tūdaliņ, tāgadiņ,
Pastalnieki danco,
Cits ar kurpēm, cits ar vīzēm
Cits ar basām kājām.

Deja ir pēdas pieskāriens zemei 
un rokas atvēršanās spārniem. 
Deja ir tautas un katra – mans, 
tavs – stāsts, vēstījums. Ja tautas-
dziesmās viss tiek izpausts ar vār-
diem, dejās visu izsaka kustība.

Šajā mācību gadā „Zvaigznīšu” 
grupā noorganizēju tautas dzies-
mu pēcpusdienu, uz kuru biju 
uzaicinājusi pārstāvi no LSIA 
ASPAZIJA Ingūnu Barinovu. 
Tautasdziesmas mūs satuvināja. 
Radās interese par mūsu iestādi 
un tālāku sadarbību. Tā radās 
ideja noorganizēt tautas deju 
pēcpusdienu, kurā piedalīsies 

mazie pirmsskolas deju kolektīva 
„Pūka” dejotāji un LSIA ASPAZI-
JA deju kopas dejotājas.

 Un tā 21. maijs Stopiņu nova-
da PII „Pienenīte” kļuva par īpa-
šu dienu. Iestāde gaidīja ciemiņus 
no Latvijas Sieviešu invalīdu aso-
ciācijas ASPAZIJA. Ciemos bija 
atbraukušas Starptautiskās se-
nioru deju kopas ASPAZIJA de-
jotājas, kuras vada Antra Zūkere. 
Viesus silti sagaidīja iestādes va-
dītāja Lelde Sturme, metodiķes 
Evija Kubile un Santa Šika.

Mūsu iestādes tautisko deju 
kolektīvs „Pūka”, kuru vada deju 
skolotāja Aiga Medne, ciemiņus 
patīkami pārsteidza ar raito deju 
soli un jaukām dejām. Savukārt 
senioru kopa ASPAZIJA mūs 
iepriecināja ar citu tautu dejām. 

Pasākuma noslēgumā visi tika 
uzaicināti uz kopīgu latviešu tau-
tas deju „Plaukstiņpolka”.

Biedrības LSIA ASPAZIJA ak-
tīvās dejotājas labprāt vēlējās ap-
skatīt iestādi, bet visu koncerta 
laiku iestādes foajē audzēkņu ve-
cāki un darbinieki varēja priecā-

ties par dažādiem daiļamatnieku 
darbiem, kurus ar mīlestību radī-
juši cilvēki ar invaliditāti. Paldies 
lielajiem un mazajiem dejotā-
jiem! Noteikti arī nākamajā mā-
cību gadā sadarbību turpināsim.

Lauma Zandere, PII „Pienenīte” 
„Zvaigznīšu” grupas skolotāja

Gar Ulbrokas ezera kreiso kras-
tu, garām „Azerbaidžānai”, 
starp vairākām jaunuzbūvē-
tām mājām lauku neceļš ieved 
mūs „Krīvu” mājās. Muzeju 
nakts pievakarē tās saimnieki 
Dzintars un Džuljeta Āboliņi ai-
cināja satikties projekta „Senās 
mājvietas Stopiņu novadā” īs-
tenotājus un māju saimniekus 
savā sētā, savā ģimenē. 

Nedaudz pieklusināti, kā vaka-
ra stundai ierasts, ļaudis satie-
kas sētsvidū – sievas sasmaidās 
vai samīļojas, vīri sarokojas kā 
labi paziņas, kurus vieno ne tikai 
mūsu novada teritorija, tautas vēs-
turiskie notikumi, bet arī katras 
dzimtas mājvietai vienlaikus  vie-
nojošais un atšķirīgais liktenis. Ar 
savas ģimenes un mājvietas stāstu 
mūs nolēmuši iepazīstināt „Krī-
vu” saimnieki. Tik daudz siltuma 
un sirsnības ir Džuljetas stāstā par 
Dzintara vectēvu Jāni un viņa sie-
vu Olgu! Par to, kā viņi ieguvuši 
„Krīvu” mājas, pārbūvējuši tās un 
uzcēluši klēti un pirti. Par to, kā 
iesākuši šeit saimniekot tagadējie 
saimnieki un ka saimniekošanu 
pārņems kāds no viņu mazbēr-
niem. Nav jau nekā neparasta šai 
stāstā – tik ierasti ir šādi vai ne-
daudz citādi stāsti mūsu tautā, un 
tomēr... Šis ir stāsts par jaunu mei-
teni, kura ienākusi „Krīvu” mājās 

trešajā paaudzē, ieprecēdamās 
Āboliņu dzimtā, izpirkusi, iekār-
tojusi, izlolojusi, caur darbu, caur 
saviem bērniem un mazbērniem 
iemīlējusi un pieņēmusi tās par 
savām! Vai tas ir daudz? Nē. Tas ir 
kādas sievietes dzīves stāsts, kurā 
viņa atļāva ieskatīties. Mums ik-
vienam ir savas izaugsmes stāsts, 
caur kuru mēs topam gudrāki un 
piederam savai zemei un tautai 
jeb „arī šodien cilvēks, izgājis in-
dividuālo meklējumu ceļu, arvien 
vairāk, kā šķiet, sāk meklēt pēc 
vērtību avota pagātnē” (J.Kursīte 
„Latvieša māja”).

Bija ļoti interesanti apskatīt 
seno klēti ar tur izkārtotajiem se-
niem un ne tik seniem darbarī-
kiem, sadzīves priekšmetiem un 
keramikas izstrādājumiem, sajust 
pagājušā gadsimta sākumā celtās 
pirts dvēseli un, klausoties agrāko 
laiku latviešu ziņģēs, baudīt „cira 
kāta” zupu, tomēr visjaukākās bija 

sarunas. Piemēram, „Brasliņu” 
mājas saimniece Māra, piepalī-
dzot Ulbrokas bibliotēkas dar-
biniecēm, bija sagādujusi un pa-
sniedza mākslinieka Leo Kokles  
gleznas „Miera zemē” fragmenta 
kopiju, kurā mākslinieks izman-
tojis par prototipu Dzintara mam-
mu Ausmu jaunībā, klātesošajiem 
vajadzēja uzminēt, kura no glez-
nā redzamajām sievietēm viņa 
ir. „Akāciju” saimniece Māra, kā 
ierasts, neliedza savu jautrību un 
atraktivitāti. „Lielkāju” saimnieks 
Uldis dzirksteļoja ar savu humo-
ru, „Lazdiņu” mājas saimniece 
bija izcepusi rabarberu rausi, bet 
„Būmaņu” saimnieces Anita un 
Inese žilbināja ar saviem smai-
diem. Mārīte dalījās neziņā par 
„Birznieku” likteni „Rail Baltica” 
sakarā, bet Irēna un Pēteris no 
„Mālkalniem” vienkārši šarmēja 
ar savu klātbūtni. Jaunākais pasā-
kuma dalībnieks, divus mēnešus 

vecais Eduards, pārstavēja saim-
niekgalu no „Āvām”, viņa vecmā-
miņa Guna cienāja visus ar gar-
dum gardu torti.

Kā jau pienākas Raiņa un As-
pazijas gadā, neizpalika arī šis 
Muzeju nakts vadmotīvs. Dārzā 
bija apskatāma neliela, saimnie-
ku veidota, fotokolāža un neliela 
nezināma autora skulptūra „Rai-
nis un mūzas”. Arī kāds Džuljetas 
bērnības notikums ir kā silta vēja 
pieskāriens cauri laika griežiem, 
proti, kad Džuljeta stājusies Rī-
gas 50. vidusskolas pirmajā kla-
sē, viņai esot uzdots tikai viens 
jautājums: „Vai tu zini, kad tev ir 
dzimšanas diena?” „Jā! 11. sep-
tembrī, tāpat kā Rainim!” Ar šo 
atbildi ir pieticis, lai kļūtu par 
prestižās skolas skolnieci.

Lūk, tieši tik sirsnīgu Muzeju 
nakts pasākumu sagādāja „Krī-
vu” mājas dinastija, un par tā 
burvību visu vasaru mums atgā-
dinās kāds Džuljetas izlolots pu-
ķes stāds katra dalībnieka dārzā. 

Vai Džuljeta un Dzintars būs 
aizsākuši jaunu tradīciju Stopiņu 
novadā – rādīs laiks. Bet mirklī, kad 
viņu mazbērni svētsvinīgi uzvilka 
Latvijas karogu mastā, manī lepojās 
doma – ja jau reiz Dievs radīja tādu 
mazu, bet krietnu un strādīgu tautu, 
gan jau Viņam ir savs nolūks. 

„Krīvu” majās viesojos arī es –
 Ingrīda Balode

Ārā spirgts pavasara dzestrums 
ar zālē sabirušiem bumbieru 
ziediem, ar ziedošām ābelēm, 
plaukstošiem ceriņiem un kas-
taņu ziedu svecēm! Daba ir mo-
dusies un rosina arī mūs domāt 
un darboties. 

Kaut arī zināms ir teiciens – „Gri-
bi sasmīdināt Dievu – saplāno 
dienu!”–, tomēr zinām, ka vasara 
būs. Saulaina vai lietaina, bet būs. 
Tieši tāpat pašā vasaras pilnziedā 
būs Annas diena. Šo dienu svinēt 
latviešu tradīcijās kā Saimnieču 
dienu iesākām iepriekšējā vasarā. 
Arī šogad mūsu novada dome un 
deputāti ir atbalstījuši projekta īs-
tenošanas finansiālo daļu, par pā-
rējo mums jāparūpējas pašiem, lai 
mazie, mīļie svētki atkal izdotos. 
Tāpēc aicinu sarosīties saimnieces, 
arī saimniekus, jaunam izaicinā-
jumam – šoreiz cepsim kūkas! Ar 
vārdu „kūkas” es saprotu tortes (arī 
sāļās), kūkas, plātsmaizes, mafinus 
un arī cepumus. Izklausās gardi! 
Būs aizraujoši prezentēt savus kā-
rumus novadniekiem un ļauties 
gandarījumam par atsauksmēm 
un žūrijas vērtējumu. Šogad žūrijā 
piedalīties ir piekritusi Latvijas po-
pulārākā un labākā kūku meistare 
Liene Zemīte, viņu zinām kā „Lap-
sas mājas” un TV raidījuma „Lapsa 
virtuvē” saimnieci, tā ka būs vien-
reizēja iespēja iegūt jaukās meis-
tares atzinību un uzdot arī kādu 
jautājumu konditorejas, domāju, 
ka arī kulinārijas jomā.

Tāpat aicinu visas audējas, adī-
tājas, tamborētājas, vienu vārdu 
sakot, dižās rokdarbnieces – lū-
dzu, izrādiet savas ziemas laikā 
piestrādātās pūralādes. Bez jums 
un jūsu darbiem Saimnieču diena 
nebūtu pilnīga un tik krāsaina! 

Annas jeb Saimnieču dienu šo-
gad svinēsim svētdien, 26. jūlijā, Ul-
brokas kultūras namā un kultūras 
nama dārzā, kur paredzēts arī amat-
nieku tirdziņš, atrakcijas, mūzika, 
„Morcuks” un mīļa aprunāšanās. 
Pasākuma sākums pulksten 12.00.

It kā vēl laika ir daudz, tomēr 
tas mēdz būt nepielūdzams, tā-
pēc – lūdzu, sapņojiet, plānojiet 
un piesakieties! Jau gaidu!

Ingrīda Balode, kafejnīcas 
„Pie kamīna” saimniece, tālr: 26439377

Pavasara saulītei kļūstot spo-
žākai un siltākai, visiem patīk 
vairāk uzturēties ārā, jo sevišķi 
jau bērniem. 

Noslēdzot mācību gadu, kurā 
apgūtas zinības par bibliotēku, 
Latvijas vēsturē nozīmīgiem no-
tikumiem, kopā lasīti jauki stāsti 
par Trollīšiem Muminiem, Sto-
piņu pamatskolas PII (pirmssko-
las izglītības iestāde) „Zīļuki” un 

„Taurenīši” kopā ar audzinātā-
jām un bibliotekāri devās uz ro-
taļu laukumu, lai lasītu dzejoļus 
un klausītos nelielus stāstiņus, 
kuros rakstīts par dzīvniekiem 
un putniem, un kopīgi attēlotu 
viņu kustības. Tās ir interesantas 
dzejoļu un stāstu – vingrošanas 
grāmatas bērniem, kuras izman-
tojot var veidot atraktīvas vin-
grošanas nodarbības vai mājās 
veikt aizraujošu rītarosmi. 

... un atkal Annas 
jeb Saimnieču diena!

Vai tu vari tā kā mēs? Pasākums bija ne tikai aizraujo-
ša, bet arī izglītojoša un lasīšanu 
veicinoša aktivitāte, jo notika bi-
lingvāli – lai varētu parādīt vin-
grojumu, jāizlasa dzejolis vai stās-
tiņš par kādu dzīvnieku vai putnu.

„Zīļuki” un „Taurenīši” bija di-
vas komandas – vienai bija jāno-
klausās bibliotekāres lasītais, tad 
jāattēlo dzīvnieka vai putna kus-
tības, bet pretinieku komandai sa-
vukārt bija jāatmin. Kad atminē-
jums bija pareizs, tad abas koman-
das kopā ar audzinātājām „lidoja” 

kā kukainīši, lēca kā zaķi, soļoja kā 
zosis, badījās kā kazas utt.

Šo jautro aktivitāti noslēdza 
patīkams pārsteigums – neliels 
pikniks, ko bija sarūpējušas au-
dzinātājas.

Paldies Stopiņu pamatskolas 
PII metodiķei Kristīnei un grupi-
ņu audzinātājām par interesantu 
un aktīvu sadarbību!

Novēlu „Zīļukiem” un „Tau-
renīšiem” jauku, interesantiem 
notikumiem bagātu vasaru! Uz 
tikšanos rudenī!

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Deju pēcpusdiena „Pienenītē”

Muzeju nakts saulrieta siltums „Krīvu” mājās
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Pirms pavasara brīvlaika Ul-
brokas 4.a klases skolēni tikās 
izglītojošā mācību stundā ar 
latviešu alpīnistu Jāni Ķime-
nieku, kas ļoti aizraujošā vei-
dā pastāstīja par saviem ceļo-
jumiem un mīlestību uz kal-
niem, tāpēc nebrīnīsimies, ja 
pēc gadiem kalnos sastapsim 
arī kādu no bijušajiem Ulbro-
kas 4.a klases skolēniem.

Filma „Makinlijs” vēsta par čet-
riem pieredzējušiem Latvijas al-
pīnistiem: Indru Muižnieci, Jāni 
Ķimenieku, Paulu Jurjānu un 
Vilni Bušu, kas dodas ekspedīcijā 
uz Aļasku, Ziemeļamerikas aug-
stāko un pasaulē augstākā kalna 
Makinlija (6194 m) virsotni. Trīs 
vīrieši un viena sieviete septiņ-
padsmit dienas cīnās ar laika ap-
stākļiem un sevi, mērojot vienu 
no grūtākajiem šī kalna maršru-
tiem. Ekspedīcijas dienas kārtību 
nosaka nebeidzami sniega lauki 
un ledus plaisas, ledainas vēja 
brāzmas un dedzinoši saules sta-
ri, kā arī gaisa temperatūra, kas 
naktīs var būt zemāka par -30° C.

Ziemeļamerikas augstākā vir-
sotne Makinlijs tika sasniegta 
2013. gada 24. maijā biedrības 
„Koordināta” organizētās ekspe-
dīcijas „Koordināta – Makinlijs 
2013” ietvaros. Šis ir stāsts par 
cilvēkiem, kuri ikdienā ir vieni 
no mums, bet kuri ir noticējuši 
savam sapnim un ir gatavi tam 

sekot. Makinlijs – daudzu alpī-
nistu sapnis, ziemeļzemes vare-
nais, kurš nemīl neizlēmīgos un 
nepiedod kļūdas.

Pēc 53 minūšu garās filmas no-
skatīšanās, iespējams, jums savs 
ciemats un mājas liksies kā para-
dīze un Latvijas reizēm nemīlīgā 
vasara būs sapņu piepildījums. 
Bet ja nenobijāties un sirdī sāk 
iekņudēties un vilkt uz varoņ-
darbiem, meklējiet piedzīvojumu 
parku „Aļaska”, kur varēsiet gan 
izbaudīt visai sarežģītās šķēršļu 

joslas, kāpšanas sienu, elpu aiz-
raujošus nobraucienus virvēs, 
gan satikt Jāni Ķimenieku un pa-
jautāt savus jautājumus. 

4.a pēc sava Zinību maratona 
četru gadu starpfiniša šovasar 
ir ieplānojusi kolektīvi doties uz 
„Aļasku” apgūt dažas iemaņas un 
stiprināt kolektīva garu kopā ar 
vecākiem.

Daži no 4.a klases skolēnu jau-
tājumiem un atbildes:

Vai, nokļūstot kalnos, labāk 
nebūtu pēc iespējas ātrāk uzkāpt 

kalnā, tad būtu mazāk jānes 
mantas, būtu vieglāk? – Pirm-
kārt, kalnos virs 2 km ir izteikts 
skābekļa trūkums, pirmās trīs 
dienas notiek aklimatizācija, lai 
organisms pierod, citādi var sāk-
ties kalnu slimība, dažādas prob-
lēmas ar sirdi, plaušām, elpoša-
nu. Reizēm, virzoties uz priekšu 
4 – 5 km augstumā, ievēro 5 soļu 
ritmu, tas ir – sper 5 soļus, tad ir 
jāatpūšas, jākoncentrējas nāka-
majiem.

Kā ekspedīcijas dalībnieki tu-

ras kopā un nepazaudē viens 
otru? – Ejam sasaitē pa pāriem. 
Viens iecērt ledus cirtni ledū/
sniegā, otrs virzās uz priekšu. Ja 
vienam kas notiek, otrs drošina. 
Ja ir sniegputenis un pārinieku 
neredz, parausta virvi, dodot ot-
ram zīmi par briesmām. Bīsta-
mākās vietas, piemēram, plaisas, 
pārvar pie nostieptas virves, kad 
pārinieks ir gatavs tevi izglābt no 
iespējamas neveiksmes.

Kāpēc kāpjat kalnos un tādos 
grūtos apstākļos? – Cilvēks vien-
mēr ir gribējis sevi pārbaudīt, 
izkāpt no ierastās „komforta zo-
nas”. Gandarījums ir atgriezties 
un sajūta – es tur biju, es to spēju! 
Arī dziesmā dzied – „Labāki par 
kalniem ir tikai kalni, kuros vēl 
neesi bijis!”.

Kādas atziņas rodas kalnos, 
kuras var noderēt pēc tam tepat 
Latvijā? – Vajag uzticēties ci-
tiem! Un nedomāt tikai par sevi! 
Kalnos nevari būt viens. Kalnos 
kāpj ar tiem, kuriem tu vari uz-
ticēties! Kalnos jāmāk pieņemt 
lēmumu te un tagad!

Raksts pilnā apjomā un pievie-
notais fotomateriāls skatāms Ul-
brokas vidusskolas sporta blogā: 
http://uvsksporto.blogspot.com/. 
Tieši par Makinliju:

http://uvsksporto.blogspot.
com/2015/05/janis-kimenieks-za-
merikas-makinlijs-un.html.

Iveta Ozola, Ulbrokas vidussko-
las skolotāja un 4.a klases skolēni

Jānis Ķimenieks, Makinlijs un 4.a...

Tuvojas mācību gada noslē-
gums, un skolēni sakopo vi-
sas šī mācību gada laikā gūtās 
zināšanas veiksmīgai pēdējo 
kontroldarbu izpildei. 

Aušanas pulciņa dalībnieku ra-
došie darbi guvuši panākumus 
dažādās izstādēs. Pašlaik viņu 
darbus var apskatīt Tautas māk-
slas centrā „Ritums” Vecrīgā. 

Labākie skolas peldētāji 14. 
maijā veiksmīgi startēja mācī-
bu gada noslēguma peldēšanas 
sacensībās Stopiņu peldbaseinā, 
iegūstot kausu stafetes peldējumā 
un 3 zelta, 4 sudraba un 3 bron-
zas medaļas!

21.–22. maijā Gaismas internāt-
pamatskolas skolēni devās uz gads-
kārtējām speciālo skolu vieglatlē-
tikas sacensībām Palsmanē. Mūsu 
skolu pārstāvēja 12 skolēni – 5 mei-
tenes un 7 zēni. Pirmajā dienā mūs 
itin nemaz nežēloja lietus un vēsais 
laiks. Par spīti peļķēm stadionā 
un vējam, kas sitās sejā, meiteņu 
komanda izcīnīja 3. vietu 4x60 m 
stafetē. Sešas zelta medaļas izcīnīja 
divi C līmeņa skolēni – Aļona Riži-
kova un Kristaps Nikolajevs. 

Nākamā diena atnesa sauli, sil-
tumu un ļoti labus rezultātus vi-

siem pārējiem dalībniekiem. Izcī-
nījām divas zelta medaļas – Līga 
Liepiņa tāllēkšanā un Vladimirs 
Mezencevs bumbiņas mešanā. 
Kopumā otrā diena mums atnesa 
12 medaļas – 2 zelta, 5 sudraba 
un 5 bronzas. 

Ar kopsummā izcīnītām 18 
medaļām un kausu stafetē Gais-
mas internātpamatskola pēc ilgā-
ka laika posma izcīnīja vicečem-
piones titulu Latvijas Speciālās 
olimpiādes vieglatlētikas sacensī-
bās. Aiva Bērziņa ir iekļauta Lat-
vijas Speciālās olimpiādes izlasē 
startam Pasaules speciālajā olim-
piādē, kas norisināsies šī gada jū-
lijā – augustā ASV, Losandželosā. 
Skolēnus sacensībām sagatavoja 

skolotāja Jolanta Liepiņa. 
Mūsu skola piedalīsies šīs va-

saras lielākajā notikumā – XI 
Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkos. 23 skolēni 
savu pedagogu vadībā 11. jūnijā 
kā projekta „Mēs rakstām sevi 
Dziesmu svētkos” dalībnieki pie-
dalīsies gan svētku koncertā, gan 
radošo darbnīcu aktivitātēs Vēr-
manes dārzā pašā Rīgas viducī! 
12. jūnijā visi dosimies svētku gā-
jienā un vakarā pirmo reizi kopā 
ar vispārizglītojošo skolu svēt-
ku dalībniekiem dziedāsim arī  
Mežaparka Lielajā estrādē.

Regīna Grebežniece, 
Gaismas internātpamatskolas 

arpusklases darba organizatore

Sauriešos notika sporta akti-
vitāšu diena, kuru organizēja 
jaunatnes lietu speciālists Ai-
vis Šibajevs un brīvprātīgais 
jaunietis no Spānijas Kristians 
Sančess Lopess. 

Dalībnieku skaits bija liels, spor-
toja gan mazi, gan lieli. Gribas 
atzīmēt, ka vislabākos rezultātus 
skriešanā sasniedza bērni vecu-
mā līdz 9 gadiem, kuri, sasnie-
dzot mērķi, nejutās pat noguruši. 

Bija jāparāda futbola prasmes, 
balansēšana uz dēļa, lēkšana ar 
maisiem u.c. stafetes, kā arī – kā 
izklaidēties ar burbuļu pūšanu. 
Apsveicām uzvarētājus: Renātu, 
Dariju, Vladislavu, Danielu, Emī-
lu, Alinu, Nilu, Romānu un Elmī-
ru, kuri saņēma medaļas un dip-
lomus. Noslēgumā visi dalībnieki 
cienājās ar kliņģeri, katrs saņēma 
dāvanās dažādus saldumus. 

Aija Šibajeva, Sauriešu dienas 
centra vadītāja

Sporta aktivitāšu diena 
Sauriešos

Maijs Gaismas skolas dzīvē uzsitis augstu vilni
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Dienas centrs „Līči” maijā tapa 
aizvien skaistāks. Šajā mēnesī 
aktīvi notika teritorijas apza-
ļumošanas darbi, un tie tur-
pināsies vēl arī jūnijā. Dienas 
centra teritorijā ir izveidotas 
puķu dobes, iestādīti koki, 
krūmi, izveidota ugunskura 
vieta, kā arī lielākajā daļā te-
ritorijas ir iesēta zāle. 

Dienas centrā „Līči” bērni dienu 
pirms Mātes dienas veidoja skaistus 
apsveikumus mīļajām māmiņām. 
Pārrunājām ģimenes vērtības, Mā-
tes dienas vēsturi un tradīcijas.

15. maijā ar brīnišķīgu koncer-
tu viesojās akordeonistu ansam-
blis „Akcents”. 

30. maijā dienas centrā notika 
novusa spēles. Spēlēs piedalījās 
gan bērni, gan pieaugušie. Bērnu 
un pieaugušo spēļu grupās sīvās 
cīņās tika noskaidroti labākie 
Līču dienas centra spēlētāji.

23. maijā dienas centrā „Līči” 
tikās „Gardēžu klubiņš”, šoreiz 
tēma bija „Zaļumi”. Dalībnieki 
bija sagatavojuši dažādas lietas 
no zaļumiem dažādās izpratnēs. 
Bija iespēja degustēt dažādus sa-
lātus, pat ar tādām sastāvdaļām 
kā nātres, pienenes, liepu un bēr-
zu lapas, gārsa u.c., salātu mērci, 
sviestmaizes ar priežu ziediem 
un kressalātiem, sviestu ar zaļu-
miem, auksto zupu, rabarberu 
ķīseli un kēksu. Gardēži varēja 
dalīties pieredzē, ar receptēm, kā 
izmantot dabas veltes. Nākamā 
„gardēžu” tikšanās notiks 13. jū-
nijā, tēma – „Grilēsim!”. Aicinām 
visus gardēžus, kam interesē ie-
gūt jaunu pieredzi, būt kopā un 
labi pavadīt laiku! Tātad nākama-
jai reizei ir jāsagatavo produkts, 
ko grilēsim, piemēram, dārzeņi 
vai siers, vai gaļa, vai zefīrs u.c

Maijā un jūnijā otrdienās die-
nas centrā norisināsies šūšanas 
nodarbības „Tekstilmozaīka inter-
jerā”. Dienas centrā ir pieejamas 
arī šujmašīnas un overloks. Laipni 
lūdzam visus interesentus pievie-
noties radošajās nodarbībās!

Akordeonistu ansamblis 
„Akcents” koncertē dienas 
centrā „Līči”

15. maija saulainajā vakarā die-
nas centrā „Līči” viesojās Stopiņu 
novada akordeonistu ansamblis 
„Akcents”, lai priecētu Līču iedzī-
votājus ar akordeona spēli.

Sākot koncertu, akordeonistu 
ansambļa vadītāja Anita Rieksta 
pastāstīja par ansambļa dibinā-
šanas laiku, vēsturi, ansambļa da-
lībniekiem, kā arī par ansambļa 
repertuāru, koncertiem, panāku-
miem un nākotnes plāniem.

Tā kā ansambļa muzikālā 
programma ir ļoti daudzveidīga, 
klausītājiem bija iespēja baudīt 
trīspadsmit skaņdarbus, sākot ar 
klasisko mūziku un J.S.Bahu un 
beidzot ar latviešu estrādes mū-
ziku un R.Paula „Cielaviņu”. Līču 
iedzīvotāji bija ļoti priecīgi par šo 
koncertu, noslēgumā ar lielu pa-
teicību sveica ansambļa dalībnie-
kus. Neiztika arī bez skaņdarbu 
atkārtošanas brīžos, kad tie īpaši 
emocionāli sajūsmināja publiku.

Dienas centra „Līči” un Līču 
ciema iedzīvotāju vārdā saku lie-
lu paldies akordeonistu ansambļa 
„Akcents” vadītājai Anitai Riekstai 
un visam brīnišķīgajam akordeo-
nistu ansamblim par šo lielisko, 
sirsnīgo, emocijām bagāto koncer-
tu. Ceram, ka mūsu sadarbība ir 
tikai sākusies un būsim ļoti priecīgi 
redzēt jūs atkal dienas centrā „Līči”.

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Šī gada 3. jūnijā plkst. 16.00 pie 
dienas centra „Ulbroka” norisinā-
sies „Grafity mākslas konkurss” 
jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 
gadiem, kuri vēlas sevi pierādīt 
kā mūsdienīgus māksliniekus. 

Balvas tiek garantētas! 
Pēc konkursa dalībnieki un ap-

meklētāji varēs izklaidēties, pie-
daloties krāsu balonu šaušanā pa 
mērķi un draudzīgā dalībnieku 
izkrāsošanā.

Tiksimies dienas centrā „Ul-
broka”!

Konkursa nolikums pieejams 
www.stopini.lv sadaļā „jaunie-
šiem”.

***
20. jūnijā sākies neformālās iz-
glītības projekts „Stopiņu novada 

jaunieši PAR Neformālo izglītī-
bu” dienas centrā „Upeslejas”. 

Projektā tiks īstenotas 6 nodar-
bības (sestdienās), kuru ietvaros 
varēs uzzināt, kas ir neformā-
lā izglītība, izzināt sevi, dalīties 
pieredzē un iepazīt jauniešus no 
Stopiņu novada, kā arī jautri un 
lietderīgi pavadīt laiku kopā ar 
citiem jauniešiem. 

Dalībnieku vecums: 13–25 
gadi. 

Pieteikšanās, rakstot uz e-pas-
tu: jauniesi@stopini.lv. 

Pieteikumā jānorāda: vārds, 
uzvārds, vecums un tālruņa nu-
murs. 
„Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas „Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2015. gadam” valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros”.

***
Jūnijā Stopiņu novada Jaunie-

šu domes dalībnieki dosies uz 
tikšanos ar Baldones novada jau-
niešiem, kur neformālā gaisotnē 
katrs dalīsies pieredzē par savu 
novadu un izveidos sadraudzību 
turpmākiem saviesīgiem pasāku-
miem un aktivitātēm. Pēc šīs vi-
zītes notiks arī Baldones jauniešu 
uzņemšana Stopiņu novadā un 
apmainīšanās ar aktuālāko infor-
māciju.

Jauniešiem

Arī šogad, nu jau trešo gadu, 
pateicoties sporta skolotājas 
Agneses Šķerbergas idejai, 
mūsu aktīvā un kuplā PII „Pie-
nenīte” komanda 17. maijā pie-
dalījās „Lattelecom” skrējienā.

Šogad komandā bijām 13 – 10 PII 
„Pienenīte” darbinieki, 2 bērni un 
viens pieaugušais, kurus esam „ap-
lipinājuši” ar veselīgu dzīvesveidu 
un sākuši pulcināt mūsu komandā.

Šogad 17. maijs mūs pārsteidza 
ar lietu, vēju un aukstumu. Taču arī 

tas nebija šķērslis mūsu komandai.
Prieks par to, ka izdevās realizēt 

pagājušajā gadā izvirzītos mērķus, 
2 dalībnieki skrēja 10 km distanci, 
pārējie pievarēja jau ierasto 5 km 
distanci. Pagājušā gada rezultātus arī 
izdevās uzlabot, kā arī skrējēju pulci-
ņam piebiedrojušies jauni dalībnieki.

Turpinot tradīcijas, arī šogad 
mūsu aktīvākā fane bija mūsu 
iestādes vadītāja Lelde Sturme, 
kas, aktīvi uzmundrinot, mūs at-
balstīja pirms finiša taisnē.

Sirsnīgs paldies mūsu Stopiņu 

novada domei par atbalstu, nodro-
šinot mums autobusu, kā arī līdz-
finansējot dalības maksu skrējienā 
un ietērpjot visu „Pienenītes” ko-
mandu pieneņu dzeltenajos krekli-
ņos. Liels paldies arī visiem mūsu 
atbalstītājiem, kas turēja īkšķus un 
aktīvi mūs atbalstīja, neskatoties uz 
auksto un lietaino laiku.

Tiekamies nākamgad vēl kup-
lākā pulciņā!

Santa Šika,Stopiņu novada  
domes PII „Pienenīte” vadītājas 

vietniece metodiskajā darbā

Dienas centrs „Līči” maijā… Turpinām ikgada tradīcijas…

Aprīļa beigās futbola klubs 
„Salaspils” organizēja bēr-
nu futbola komandu turnīru, 
kurā piedalījās arī FK „Dina-
mo Saurieši” komandas.

25. aprīlī startēja 2007. gadā dzi-
mušo bērnu komandas, un mūsu 
komanda izcīnīja gan uzvaras, gan 
arī pārdzīvoja zaudējumus un spē-
ļu beigās izspēlēja „pendeles”, kurās 
pārāki bija mūsu futbolisti.

26. aprīlī sacensības turpinā-

jās 2006. un 2008. gadā dzimušo 
bērnu komandām no Latvijas un 
Lietuvas. Mūsu mazie futbolis-
ti mācījās un guva vērtīgu spēļu 
pieredzi, izcīnot gan uzvaras, gan 
piedzīvojot zaudējumus. Turnīrā 
piedalījās futbolisti gan no Inču-
kalna, gan no Stopiņu novada. 
Visi futbolisti parādīja labu snie-
gumu, spēlējot dažādās pozīcijās 
laukumā un arī vārtos.

2006. gadā dzimušie turnīrā 
izcīnīja uzvaru un nospēlēja ne-

izšķirti ar spēcīgo Liepājas futbola 
skolas komandu, bet piedzīvoja 
zaudējumu pret turnīra uzvarē-
tājiem – spēlētājiem no Lietuvas. 
Turnīra beigās nācās „pendelēs” 
noskaidrot spēku samēru ar fut-
bola skolas „Skonto” futbolistiem, 
kurā pārāki bija mūsu futbolisti!

Apsveicam visas komandas par 
labo sniegumu spēlēs! 

Valters Jekševics, 
FK „Dinamo Saurieši” treneris un 

Stopiņu novada pašvaldība

FK „Dinamo Sauriešu” 
futbola komandu starti Salaspils turnīrā

Jau 20. gadu kamaniņu sporta 
skola uzņems jaunos sportis-
tus, lai tos mēķtiecīgi gatavo-
tu visaugstākā ranga sacensī-
bām – olimpiskajām spēlēm. 
Visi Latvijas kamaniņbraucēji 
savu pirmo rūdījumu uz ledus 
ir ieguvuši tieši šajā skolā.

15. jūnijā Latvijas Bērnu un jau-
niešu kamaniņu sporta skola 
izsludina atvērto durvju dienu 
Murjāņu Sporta ģimnāzijā. Gai-
dām bērnus no 9 gadu vecuma, 
kuri interesējas un vēlētos nodar-
boties ar kamaniņu sportu. 

15.06. plkst. 10.00 būs iespēja vē-

rot BJKSS audzēkņu sacensības –  
kontrolnormatīvus pirms vasaras 
nometnēm.

Plkst. 12.00 būs iespēja veikt fi-
ziskās sagatavotības kontroltestus 
un individuālās pārrunas ar tre-
neriem. Sīkāka informācija pa tālr. 
29789245 vai www.kamanas.lv.

Sākam gatavoties kamaniņu sporta sezonai – 
kaļam ragavas vasarā! 
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Antuāns de Sent-Ekziperī (1900 – 
1944) ir viens no ievērojamā-
kajiem franču rakstniekiem, arī 
kara lidotājs un izgudrotājs, ku-
ram šogad jūnijā aprit 115. dzim-
šanas diena. Rakstnieka populā-
rākais darbs ir alegoriskā pasaka 
„Mazais princis”, bet ir pazīstami 
arī citi liriski filozofiskie sacerē-
jumi. 

Ulbrokas bibliotēkas tematis-
kajā izstādē „Antuāns de Sent-
Ekziperī. Laika un telpas lido-
jums” piedāvājam literāros dar-

bus „Dienvidu kurjers”, „Vēstule ķīlniekam”, „Lidojums naktī”, „Cilvē-
ku zemē”, atziņu krājumus un publikācijas par rakstnieka lidotāja pie-
dzīvojumu aprakstiem, kas caurvijas ar filozofiskām pārdomām par 
cilvēka dzīves uzdevumu. „Lidojuma nakts ar simttūkstoš zvaigznēm, 
tās skaidrums, nedaudz stundu ilgā vara pār pasauli nav pērkama par 
naudu. Un pēc grūta pārlidojuma pasaule jaunā skatījumā – koki, pu-
ķes, sievietes, smaidi, kuros staro rītausmā atgūtā dzīve, visu sīko lietu 
saskaņa, kas mums top dāvināta, – tas viss nav nopērkams par naudu.” 
Antuāns de Sent-Ekziperī „Cilvēku zeme”.

Ekskursija 
„Zemgales kolorīts” 
kopā ar Janīnu Kursīti
2015. gada 6., 7. jūnija  ekskur-
sijas programmā apskates objekti 
Jelgavas un Bauskas pusē, kam 
piemīt tikai  tur raksturīgais krā-
su, objektu spilgtums un dižma-
nība, kā arī rakstniecības elpa. 

„Arī mūsu, Daukšu mājās, šorīt 
itin agri, pulksten četros, visi jau 
bij kājās. Skraidīja visi šurp un 
turp naskā rosībā, it kā sagatavo-
damies uz kādām dzīrēm vai citu 
lielu notikumu. Un liels notikums 
tas arī bija priekš šīs klusās lauku 

mājas un dzīves. Mani, saimnieku vienīgo meitiņu, šodien pirmoreiz 
izvadīja uz skolu. 

...Zaļās muižas parks vien jau bij priekš manis brīnums. Tur auga 
pavisam citādi koki, nekā es mežā biju redzējusi. Slaidas Vāczemes egles 
ar   mīkstām skujiņām, papeles un daudz citu nepazīstamu koku, arī 
tādi, kam nebij nemaz lapu un zari vien izdvesa reibinošu smaršu.  Koki 
pašķīrās, un iztālēm bij redzama pati Zaļās muižas grāfa Medema pils: 
Ak tu baltais brīnums! Ar stāvu stāviem, logu rindām un torņiem kā 
pasaku pils. Tādu es vēl nekad nebiju redzējusi! ”

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā ir sagatavots virtuāls ieskats 
Aspazijas darbos saistībā ar Jelgavu un Zaļeniekiem, kas pieejams 
ikvienam brīvai izmantošanai tīmekļa vietnē http://www.jzb.lv/pie-
davajam/jaunumi/aspazija-zalenieki-jelgava/.

Ozolnieku novada Sidrabenes 
pagastā apmeklēsim „Billītes”, 
kurās ilgus gadus dzīvojis lat-
viešu dzejnieks, rakstnieks Ed-
vards Virza. Mājās tapuši daudzi 
dzejoļi, un 1933. gadā sarakstīti 
„Straumēni” – varenākais no tē-
lojumiem, kāds jebkad sacerēts 
par latviešu zemnieku.

„Billītēs” tagad iekārtots mu-
zejs. Muzeja veidotāji ir Edvarda 
Virzas un Elzas Stērstes meita 
Amarillis Liekna ar dēlu Edvardu 
Lieknu, meitu Annu Žīguri un 
mazmeitu Diānu.

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” 
aicina pieteikties darbā:

1) pirmsskolas sporta skolotāju uz 1 slodzi 
(uz aizvietošanas laiku – 1,5 g.). Darba laiks katru dienu 6 stundas – atbilstoši 1 darba slodzei. 
Var pieteikties arī attiecīgās specialitātes neklātienes studenti, kā arī pedagogi amatu apvienošanas 
kārtībā;

2) pirmsskolas mūzikas skolotāju uz 1 slodzi 
(uz aizvietošanas laiku – 1 mācību gadu). Darba laiks katru dienu 6 stundas – atbilstoši 1 darba 
slodzei. Var pieteikties arī attiecīgās specialitātes neklātienes studenti, kā arī pedagogi amatu 
apvienošanas kārtībā. 

Sīkāku informāciju var saņemt pie iestādes vadītājas vai pa tālr.: 67910984, 26558646. 
Pretendentus lūdzam pieteikties pie iestādes vadītājas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

Stopiņu novada bāriņtiesa aicina uz 

AIZBILDŅU, AUDŽUĢIMEŅU UN AIZGĀDŅU TIKŠANOS 
2015. gada 3. jūnijā plkst. 16.00 Ulbrokas kultūras namā. 

 
Būsim kopā ar:

• Latvijas Profesionālo audžuģimeņu biedrības „Terēze” vadītāju, mentori Āriju Martukāni;
• Latvijas Nacionālā teātra aktieri Juri Hiršu.

 Valda Frīdenšteina,
Stopiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Stopiņu Politiski represēto biedrība

aicina uz piemiņas brīdi Ulbrokas Meža kapos 
Represēto piemiņas vietā

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

Autobuss: 15.30 Dome; 15.35 Līči; 15.40 Upeslejas; 
15.45 Saurieši; 15.50 Ulbrokas Meža kapi. 

Pēc pasākuma autobuss mājupceļam.
Tālrunis informācijai 28890339, Māra

16. maijā Ulbrokas Sporta 
kompleksa peldbaseinā no-
risinājās ikgadējās „Pavasara 
peldēšanas sacensības”.

Sacensībās piedalījās vairāk nekā 
250 dalībnieku, Stopiņu peld-
baseina peldētapmācības grupu 
audzēkņi un ciemiņi no citiem 
peldbaseiniem – Klaipēdas ko-
manda (Lietuva), Rīgas peldē-
šanas klubs „SHARKY”, Ādažu 
peldbaseina komanda, Ogres 
peldbaseina komanda.

Atklātajās peldēšanas sacensī-
bās dalībnieki startēja 6 vecuma 
grupās. Līdzjutēju bija ļoti daudz. 

It sevišķi jaunākajām vecuma 
grupām. Sacensību gaita tika tie-
sāta pēc stingriem sacensību no-
teikumiem.

Ļoti daudzi sportisti pārsnie-
dza savus personīgos rekordus 
konkrētajās peldēšanas disciplī-
nās. Līdz ar to tika izpildīti da-
žādu jaunatnes sporta klašu nor-
matīvi.

Tiesneši bija labākie Latvijas 
peldēšanas vecmeistari, kuri ļoti 
labprāt šo pienākumu paveica 
pēc vislabākās sirdsapziņas.

Liels paldies Stopiņu novada 
domei par atbalstu, kas ir jūtams 
visās sporta sacensībās, kuras no-

risinās Stopiņu novadā.
Izsaku pateicību peldēšanas 

treneriem – Marijai Šteinbergai, 
Pāvelam Murānam, Ilzei Aigarei –  
par nesavtīgu, apzinīgu darbu 
gan ar bērniem, jauniešiem, gan 
ar pieaugušo peldēšanas grupām.

Sporta sezonas noslēgumā vē-
los pateikt lielu paldies visiem 
darbiniekiem, kuri strādā Ulbro-
kas Sporta kompleksā, jo darbi 
tiek veikti  ļoti apzinīgi un ar lielu 
atbildību.

Uz tikšanos nākamajās sporta 
sacensībās, pasākumos un turnīros.

Aelita Veipa, Ulbrokas 
Sporta kompleksa direktore 

Pavasara peldēšanas sacensības 2015

Sauriešu bibliotēkas pasākumi jūnijā
Jūnijā ar divām literatūras izstādēm lasītājiem sniegsim iespēju ieska-
tīties rakstnieka Ādolfa Ersa (1885–1945) radošajā darbībā un lite-
ratūrzinātnieka, kultūras žurnālista, rakstnieka Arno Jundzes (1965) 
personībā. A.Jundze saņēmis Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas bal-
vu „Grāmatizdevēju draugs 2002” un Latviešu valodas aģentūras bal-
vu „Valodas stāstnieks 2012”.

Ulbrokas bibliotēkas pasākumi jūnijā
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Atvainojamies par aprīļa numurā
sniegtajām neprecīzajām ziņām.

Sveicam Alekseju Ļeženkinu un viņa vecākus.

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

 Es, māmiņ, gribēju jau ļoti
 Sen tavās rokās būt.

 Tev mīļus vārdus pateikt klusi,
 Par katru glāstu, ko man dosi.

 Bet vārdus nemāku vēl sacīt,
 Lai tos man iemāci, vēl gaidu.
 Un tamdēļ teikšu tev ar acīm.

 Ar savām rociņām un smaidu.

Dārta Kārkliņa, Ruijia Cai, 
Paula Piekus, 

Harijs Šauriņš,
 Kristiāns Cepurītis

Sveicam vecākus un 
viņu mazuļus!

SVEICAM JUBILEJĀ! 

Lai zvaigžņu vēji vējo,
Lai rožu birzis dīgst,

Lai Piena Ceļa krējums 
Jums kausos neizsīkst!

Daudz rožu un daudz dziesmu,
Un mīlestības daudz!

/B.Martuževa/

Nikolaju Kopiku, Veltu Seļezņevu, Kazimiru Arsobu, 
Gaļinu Zavjalovu, Aldoniju Auziņu, Gaļinu Dubrovsku, 

Annu Laizāni, Veltu Orlēnu, Maiju Blūmu, 
Rasmu Vasiļjevu, Arnoldu Miezi, Zoju Kalniņu, 

Raisu Rezcovu, Sergeju Makriju, Nikolaju Grigorjevu, 
Dzintru Kazaku, Jāni Krastiņu, Ilzi Grinvaldi, 

Zinu Viļkinu, Ņinu Mihailovu.

Vēlam jums veselību un 
daudzus prieka pilnus gadus!

Apsveicam

Meitas, znoti un 
mazmeitiņa no 

visas sirds sveic 

Zigu un Modri 
Vēverus 

Zelta kāzu jubilejā!

Pa diviem ceļš ir tuvāks,
Pa diviem salds ir saldāks,

Pa diviem jautrāk raudāt
Un balts top divreiz baltāks.

UZMANĪBU!

Šovasar Ulbrokā aizsākam jaunu tradīciju – 
relaksējošu un intelektuālu vakarēšanu Ulbrokas 

kultūras nama dārzā!
Pirmais naksnīgas vakarēšanas pasākums – 

LATVIEŠU FILMU KINOVAKARS
ceturtdien, 18. jūnijā, plkst. 21.00

Ulbrokas kultūras nama dārzā
Iecerētais projekts: filmas „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” skatīšanās 

un tikšanās ar kādu no aktieriem. 
Ieeja: ar plediem, piknika krēsliem, spilveniem u.tml. 
Kafejnīca nedarbosies, līdzi vēlams ņemt „groziņu”.

Tuvāka informācija sekos afišās un novada mājas lapā.
Lietus gadījumā pasākums notiks Ulbrokas kultūras namā, 

izmantojot līdzpaņemtos pledus, spilvenus u.c.

Līgo vakarā – pirmdien, 23. jūnijā, plkst. 21.00 Līgo parkā

Līgo vakara jestrais koncerts

„Tā līgo Stopiņos!”
Kopā ar 

Dailes teātra dziedošo aktieru apvienību „Ilga” –
aktieriem Aldi Siliņu, Gundaru Silakaktiņu un Lauri Subatnieku

Koncerta laikā dejas uz skatuves nebūtu vēlamas.

Pēc koncerta – ap 22.00 –
Jāņu nakts Zaļumballe kopā ar 

grupu „Ceļojums”
(no 22.00 līdz 04.00)

Mūziķu dziesmas laiku pa laikam nomainīs dīdžeja sniegums
Darbosies kafejnīcas, bet drīkst līdzi ņemt arī jāņuzāles un pīrādziņus. 

Ar papardes ziediem pasākuma organizatori apmeklētājus nenodrošinās,  
bet būs gatavi sniegt ieteikumus, kur vislabāk tos atrast.

Ieeja uz koncertu un balli bez maksas ne tikai Līgām un Jāņiem,  
bet arī visiem līgotājiem un Jāņu dienas gaidītājiem! 

Līgo! Līgo!

Piedalās: 
Izglītības iestāžu kori, Vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi

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

Ieeja brīva! Darbosies kafejnīcas

13. jūnijā plkst.19.00 Līgo parkā
KONCERTS

„DZIESMA UN DEJA MANAM 
NOVADAM”
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Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV 2130
Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktores p.i.: 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: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2015. gada 1. jūnijā
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

Pasākumi jūnijā

DIENAS CENTROS

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
3. jūnijā plkst. 16.00 rotu izga-
tavošana latviešu valodas kursu 
dalībniekiem.
5., 12. un 19. jūnijā plkst. 16.00 
rotu izgatavošanas nodarbības.
2., 4. un 9. jūnijā plkst. 16.00 
latviešu valodas nodarbības.
8. jūnijā plkst. 16.00 latviešu sa-
runvalodas nodarbības. 
13. jūnijā – ekskursija, projekta 
noslēguma pasākums Brīvdabas 
muzejā latviešu valodas kursu 
dalībniekiem.
5. jūnijā dienas centrā viesosies 
brīvprātīgie jaunieši no Spānijas: 
spāņu dziesmas, nacionālā ēdie-
na pagatavošana, stāsti par Spā-
niju.
18. jūnijā plkst. 17.00 Zvaniņu 
spēles koncerts.
19. jūnijā plkst. 18.00 Sauriešu 
dalībnieku uzstāšanās ar zvaniņu 
spēli dienas centrā „Upeslejas”.
20. jūnijā plkst. 7.00 izbraukša-
na no Sauriešiem, ekskursija uz 
Igauniju: Tartu, AHHAA zināt-
niskā centra, planetārija, 4D kino 
apmeklējums.
3., 10., 17. un 22. jūnijā plkst. 
16.00 zvaniņu spēles nodarbības. 
Nodarbības bez maksas, aicinām 
pieteikties uz nodarbībām gan 
skolēnus un jauniešus, gan pie-
augušos.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
Otrdienās plkst. 17.00 nodarbī-

bas „Tekstilmozaīka interjerā”.
Ceturtdienās plkst. 17.00 rado-
šas nodarbības bērniem.
13. jūnijā „Gardēžu klubiņš” – 
„Grilējam!”.
20. jūnijā Līgo svētku noformē-
juma veidošana.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
20. jūnijā aktivitātes, Jāņus gai-
dot latviešu tautas tradīciju garā.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
No 8. jūnija līdz 12. jūnijam 
plkst. 16.00–19.00 floristikas 
nedēļas darbnīcas Jāņu tradīciju 
garā.
9. un 10. jūnijā plkst. 17.00–
19.00 no dabas materiāliem dari-
nāsim „Priekšautu saimniecītei”.
11. un 12. jūnijā plkst. 16.00–
19.00 ziedu rotu darināšana.
12. jūnijā plkst. 17.00 Upesleju 
un Sauriešu dienas centru zvanu 
mūzikas pulciņu dalībnieku kon-
certs.
No 15. līdz 20. jūnijam Jāņu ne-
dēļas tautas tradīciju darbnīcas 
„Pieskaries gaismai, un gaisma 
pieskarsies tev”.
15. jūnijā plkst. 16.00–19.00 
doņu, ašķu, meldru, grīšļu, smil-
gu vainagu darināšana.
No 18. līdz 20. jūnijam Upesleju 
pagalmu rotāšana un floristu dar-
bu izstāde.
22. jūnijā plkst. 16.00 darbnīca –  
„Jaunais pavāriņš”, tēma „Jāņa 
māte sieru sēja”.
29. jūnijā plkst. 16.00 Pēterdie-

nas tradīciju darbnīcas – rotaļas 
„Pēterīts ar Miķelīti”.
Otrdienās plkst. 15.00 pērļoša-
nas nodarbības;
Ceturtdienās plkst. 13.00 jauno 
māmiņu un bēbīšu aktivitātes. 
11. jūnijā un 18. jūnijā tikšanās 
ar Klaudiju Terēzi Hēlu.
Piektdienās plkst. 17.00 zvanu 
mūzikas pulciņa nodarbības.
Katru darbdienu plkst. 14.00–
16.00 nodarbības sporta lauku-
mā – tautas bumba, volejbols, 
florbols, basketbols, futbols.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
Trešdienās plkst. 18.00–20.00 
nodarbības „Šūšanas darbnīca”. 
Nodarbībās aicinām piedalīties 
ikvienu interesentu bez priekšzi-
nāšanām šūšanā, kā arī šūt pra-
tējus. 
3. jūnijā „Grafity mākslas kon-
kurss” jauniešiem vecumā no 13 
līdz 25 gadiem, organizē jaunat-
nes speciālists Aivis Šibajevs.
No 8. līdz 12. jūnijam strītbola 
turnīrs.
16. un 18. jūnijā plkst. 15.00–
18.00 vasaras floristikas meistar-
klase profesionālas floristes vadī-
bā „Visa laba Jāņu zāle!”. Meistar-
klases noslēgumā darbu izstāde.
Otrdienās un ceturtdienās 
plkst. 10.00–12.00 – nūjošana.

SPORTA PASĀKUMI
20. jūnijā plkst. 11.00 Sporta 
diena Sauriešos, sporta laukumā 
pie Stopiņu pamatskolas.

Līdzjūtības

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,

Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji.

Pielijis sāpju un asaru trauks.

Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem, 
Skaidrīti Austru Dobelnieci, Sebastianu Gavaru, 

Ivetu Kuzjomkinu, Tamāru Boļuru, Albertu Vilmani 
aizsaulē aizvadot.

Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā

Es esmu pie jums.
(Ā.Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam bēdās kopā ar  
Romāna Kuzjomkina ģimeni, māmiņu un sievu –  

Ivetu Kuzjomkinu – mūžībā aizvadot.
Ulbrokas vidusskolas 3a klases audzinātāja, skolēni un vecāki

Aiz tevis dzīvība
Un gaisma paliek,

Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

PII „Pienenīte” kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību mūsu 
skolotāja palīgam Aļonai Ivanovai, vecmāmiņu mūžībā aizvadot.

PII „Pienenīte” kolektīvs

Ir labi, ja var cilvēks izgaistot
Aiz sevis atstāt skaidro gaismas vālu.

No sava mūža kaut ko tuvu dot,
Kad pašam jāaiziet ir tālu, tālu.

Izsakām līdzjūtību Alberta Vilmaņa tuviniekiem,  
viņu kapu kalniņā guldot.

Stopiņu novada politiski represēto biedrība

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nenolēma – 

Labi darbi, mīļi vārdi
Paliks vienmēr šai saulē.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Guntai Kalbergai, 
māmiņu mūžībā pavadot.

Stopiņu novada domes kolektīvs

Tais zilajos debesu lokos,
Kur mūžības plīvurs klāts,

Cauri ikdienas tumsai
Dvēsele ceļu ir atradusi.

Izsakām līdzjūtību SIA “Getliņi EKO” valdes loceklim  
Imantam Stirānam, tēvu zemes klēpī guldot.

Stopiņu novada dome

Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.

Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.

Izsakām savu visdziļāko līdzjūtību Kuzjomkinu  
ģimenei un draugiem.

Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra PII darbinieki

Koncerts

„Pūtēju orķestri valšu ritmos 
un ne tikai…”

Ieeja brīva!

Sestdien, 4. jūlijā, 
plkst. 20.00 Līgo parkā

Ikgadējā pasākuma
 „RAKStU ZĪMES LĪGO PARKĀ” 

ietvaros

Atvainojamies par aprīļa numurā sniegtajām neprecīzajām ziņām.
Izsakām līdzjūtību Tamāras Kalniņas, Jura Rondo, Valentīnas Beinarovičas un Guntara Rozentāla 
piederīgajiem, tuviniekus mūžībā aizvadot.


