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29. maijā Līgo parka estrā-
dē norisinājās tradicionālais 
deju lielkoncerts „Danco lieli, 
danco mazi”, kas pulcēja mūsu 
novada dejotājus un viesus. 

Koncertā piedalījās – PII „Pie-
nenīte” deju kolektīvs „Pūka”, 
Ulbrokas vidusskolas deju kolek-
tīvs „Pastalnieki”, jauniešu deju 
kolektīvs, vidējās paaudzes deju 
kolektīvi „Stopiņš” un „Luste”. 
Šogad koncerta dalībnieku skaitu 
kuplināja arī bērnu deju kolektīvi 
no Ādažiem un Mālpils. Kopumā 
uz Līgo parka skatuves vienuviet 
dejoja vairāk nekā 400 dejotāju.
Koncerta devīze – „Lidojums ar 
gaisa balonu” – sasaucās gan ar 

deju virpulī izdejotajiem stāstiem 
un tautas tērpu skaisto krāsu vi-
jumu, gan koncerta gaisīgo no-
formējumu.

Skatītāju ovācijas un dalīb-
nieku prieks par raitajiem dejas 
soļiem uz Līgo parka estrādes 
skatuves ir lielākais gandarījums 
koncerta režisorēm Aigai Mednei 
un Antrai Vilmanei. 

Sakām lielu paldies par skaista-
jiem svētkiem koncerta organiza-
toriem, dalībniekiem un kolektī-
vu vadītājiem!

• Koncerta fotogalerija: 
http://stopini.lv/lv/galerijas.

Stopiņu novada
 dome

Deju lielkoncertā „Danco lieli, danco mazi” 
izdejoti rakstu raksti

Jānīts jāja visu nakti,
Sudrabiņa kaisīdams,
Lai redzēja Jāņa bērni,
Kā saulīte rotājas.

Līgo svētkus varam uzskatīt par latviskākajiem svētkiem, kurus gaidām ar īpašu noskaņojumu un kuriem gatavojamies 
jau savlaicīgi. Saimnieces sien sieru, vīri raudzē Līgo nakts spēka dzērienu, un Līgo vakarā visi pulcējamies ap 
ugunskuru – gaismas un auglības simbolu. Saulgriežu naktī mēs smeļamies spēku un enerģiju no dabas pilnbrieda, 
no uguns saņemam aizsardzību un svētību visam gadam. Vīsim vainagus, vilksim baltus kreklus un ļausimies dabas 
maģiskajam spēkam!

Jānis Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs 

Stopiņu novada pašvaldības vārdā vēlam gaismas apvītus 
Līgo svētkus un skanīgu Jāņu dienu!
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Mācību gada laikā gūtās zinā-
šanas un prasmes skolēni pie-
rāda, piedaloties mācību olim-
piādēs, konkursos un sporta 
sacensībās, sasniedzot augstus 
rezultātus reģiona, valsts un 
starptautiskajā mērogā. Izziņa 
ir ikdienas darbs, kura ieguldī-
jums redzams un jūtams tālā-
kajā dzīves ceļā. Mēs novērtē-
jam mūsu novada skolēnu aug-
stos sasniegumus un izsakām 
pateicību pedagogiem, kuri 
neatlaidīgi, radoši un profesio-
nāli dara savu darbu.

Ulbrokas vidusskolas 
skolēnu sasniegumi 
konkursos un mācību 
priekšmetu olimpiādēs 
2015./2016. mācību gadā 
Pierīgas novadu apvienības māj-
turības un tehnoloģiju olimpiādē 
Einārs Muižnieks, 5.a klases skol-
nieks, ieguva 1. vietu un Nikola 
Bokta, 6.c klase, Andra Blažģe, 9.a 
klase, Linda Senkāne, 8.b klase, 
ieguva atzinības; sasniegumi Pie-
rīgas novadu apvienības vizuālās 
mākslas alternatīvajā olimpiādē: 
Katei Čapiņai, 2.b klase, atzinība, 
Katrīnai Kalējai, 4.b klase, 2. vieta, 
Paulai Trokšai, 7.b klase, 1. vieta, 
Paulai Patrīcijai Slavikai, 9.c klase, 
atzinība; Pierīgas novadu apvienī-
bas sākumskolas 4. klašu olimpi-
ādē latviešu valodā Elīna Rumpa, 
4.a klase, ieguva 3. vietu; Pierīgas 
novadu apvienības izglītības iestā-
žu 3. klašu skolēnu konkursā „Eru-
dīts” Roberts Duļbinskis, 3.a klase, 
Oskars Auseklis, 3.b klase, Līna 
Leimane, 3.c klase, Angelīna Bei-
nare-Tjutjunova, 3.d klase, iegu-
va 3. vietu; Starpnovadu atklātajā 
olimpiādē Ropažos Bruno Bērziņš, 
1.a klase, ieguva 1. vietu, Matīss 
Jonāns, 1.d klase, – 1. vietu, Linda 
Burkovska, 2.c klase, – 2. vietu, 
Gundars Smilškalns, 2.d klase, – 3. 

vietu, Šarlote Šūberte, 2.d klase, – 
3. vietu, Maija Novika, 3.a klase, –  
2. vietu, Elīza Briede, 3.c klase, –  
3. vietu, Henrijs Gustavs Magonis, 
3.c klase, – 2. vietu, Ritvars Bērziņš, 
4.a klase, – 3. vietu, Hārdijs Keišs, 
4.b klase, – 1. vietu, Niks Dīkulis, 
4.c klase, – 3. vietu; Pierīgas nova-
du ģeogrāfijas olimpiādē Kristo-
fers Tomass Borovskis, 11. klase, 
ieguva 2. vietu, Pierīgas novadu 
apvienības ekonomikas olimpiādē 
2. vietu un Pierīgas novadu apvie-
nības bioloģijas olimpiādē 2. vietu, 
savukārt rudens krosā izcīnīja 3. 
vietu; Pierīgas novadu apvienības 
ģeogrāfijas alternatīvajā olimpiādē 
8. klasēm Ralfs Leimanis, 8.a kla-
se, ieguva 3. vietu; Pierīgas novadu 
apvienības vācu valodas olimpiādē 
izteiksmīgās runas konkursā Dace 
Egija Lapa, 7.a klase, ieguva 3. vie-
tu, Anete Irbe, 7.a klase, ieguva 1. 
vietu; Starptautiskajā bērnu māks-
las konkursā „LIDICE 2016” Paula 
Patrīcija Slavika, 9.c klase, ieguva 
Latvijas laureāta titulu; Pierīgas 
novadu apvienības latviešu valodas 
un literatūras 8.–9. klašu olimpi-
ādē Dana Bule, 9.b klase, ieguva 2. 
vietu, Eleonora Balode, 8.a klase, 
ieguva 2. vietu, Liene Kalvāne, 8.b 
klase, ieguva 3. vietu, Līga Vīksna, 
9.c klase, ieguva 3. vietu, Katrīna 
Anēvica, 9.a klase, ieguva 3. vie-
tu; Pierīgas novadu angļu valodas 
olimpiādē „Edelweiss” 3.–6. kla-
sēm Ričards Puķudārzs, 5.a klase, 
ieguva 3. vietu; Pierīgas novadu 
apvienības bioloģijas olimpiādē 
Katrīna Anēvica, 9.a klase, ieguva 
3. vietu; 5. klašu komanda izcīnīja 
1. vietu vieglatlētikas trīscīņā „D” 
grupā; vieglatlētikā (individuāli) 3. 
vietu izcīnīja Sofija Beatrise Berga, 
5.a klase, 1. vietu – Kārlis Pedrau-
dzis, 5.b klase; 2. vietu vieglatlē-
tikas trīscīņā „C” grupā izcīnīja 
6.–7. klašu komanda; vieglatlētikā 
(individuāli) Elza Lešinska, 7.a kla-

se, izcīnīja 2. vietu, Ernests Ritvars 
Grava, 7.b klase, izcīnīja 1. vietu, 
Maksimuss Roze, 7.b klase, izcīnīja 
3. vietu; Veiklības stafetēs 6.–7. kla-
šu komanda izcīnīja 1. vietu; Pie-
rīgas novadu skolēnu sporta spēļu 
sacensībās peldēšanā „B” grupā 
meitenēm Elīna Beinare-Tjutjuno-
va, 9.c klase, izcīnīja 1. vietu, Ēri-
ka Potapenko, 9.c klase, – 2. vietu; 
Pierīgas novadu skolēnu sporta 
spēļu sacensībās peldēšanā „D” 
grupā zēniem Arts Renārs Dam-
bis, 5.c klase, izcīnīja 1 vietu; Pie-
rīgas novadu skolēnu sporta spēļu 
sacensībās peldēšanā „B” grupā 
zēniem Edgars Aseris, 9.a klase, iz-
cīnīja 3. vietu; Pierīgas novadu sko-
lēnu sporta spēļu sacensībās peldē-
šanā „B” grupā stafetēs 8.–9. klašu 
komanda izcīnīja 1. vietu; 12. valsts 
atklātajā mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē Andra Blažģe, 9.a klase, 
ieguva III pakāpi; Pierīgas novadu 
apvienību matemātikas olimpiādē 
Magdalēna Strauta, 5.b klase, iegu-
va atzinību, Oļegs Maistruks, 7.b 
klase, ieguva atzinību, Normunds 
Puķudārzs, 7.b klase, ieguva atzi-
nību; Pierīgas novadu apvienības 
skatuves runas konkursā Marks 
Bebris, 3.c klase, ieguva 2. vietu, 
Kristiāna Veisa-Trifanova, 9.c kla-
se, ieguva 2. vietu, Reinis Ričards 
Ramis, 5.c klase, ieguva atzinī-
bu; Rudens krosā Edgars Dāvids 
Aseris, 9.a klase, ieguva 1. vietu, 
Ernests Ritvars Grava, 7.b klase, ie-
guva 1. vietu, Maksimuss Roze, 7.b 
klase, ieguva 2. vietu.

Latvijas 2.–4. klašu koru kon-
kursā „Tauriņu balsis” Ulbrokas 
vidusskolas 2.–4. klašu koris iegu-
va 1. pakāpi; Pierīgas novadu ap-
vienības 2.–4. klašu koru konkursā 
„Tauriņu balsis” Ulbrokas vidus-
skolas 2.–4. klašu koris ieguva 1. 
pakāpi; Pierīgas novadu apvienī-
bu TDK skatē TDA „Pastalnieki” 
1.–2. klašu grupa ieguva Laureātu 

titulu, TDA „Pastalnieki” 3. klašu 
grupa ieguva Laureātu titulu, TDA 
„Pastalnieki” 4.–6. klašu grupa ie-
guva Laureātu titulu, TDA „Pastal-
nieki” 5.–8. klašu grupa ieguva 1. 
pakāpi, TDA „Pastalnieki” 9.–10. 
klašu grupa ieguva 1. pakāpi; tautas 
bumbā zēniem 4.–5. klašu koman-
da izcīnīja 3. vietu; Pierīgas novadu 
apvienības skolēnu sporta spēlēs 
„Olimpiskās stafetes” zēniem „C” 
grupā 7. klašu komanda izcīnīja 1. 
vietu; Pierīgas novadu apvienības 
skolēnu sporta spēlēs „Olimpiskās 
stafetes” meitenēm „C“ grupā 6.–7. 
klašu komanda izcīnīja 3. vietu; 
Pierīgas novadu apvienības skolē-
nu sporta spēlēs „Olimpiskās stafe-
tes” kopvērtējumā „C” grupā 6.–7. 
klašu komanda izcīnīja 2. vietu; 
Latvijas 69. skolēnu spartakiādē 4.–
5. klašu komanda izcīnīja 1. vietu.

Stopiņu pamatskolas 
skolēnu sasniegumi 
mācību olimpiādēs un 
konkursos  2015./2016. 
mācību gadā 
Pierīgas novadu vizuālās mākslas 
olimpiādē Marianna Doroškēviča, 
4. klase, ieguva 3. vietu;  Pierīgas 
skolēnu skatuves runas un mazo 
formu uzvedumu konkursā aniels-
Tarnavskis D, 9. klase, ieguva 2. vie-
tu; 2.–4. klašu Vokālais ansamblis 
ieguva 2. vietu Pierīgas vokālās mū-
zikas konkursā „Balsis 2016”.

Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas 
2015./2016. mācību gada 
konkursu laureāti 
I Vislatvijas akordeonistu – izpildī-
tāju konkursā Iļja Talatins ieguva 2. 
vietu. Latvijas profesionālās ievirzes 
un profesionālās vidējās mūzikas 
izglītības iestāžu izglītības prog-
rammas „Stīgu instrumentu spēle –  
ģitāras spēle” audzēkņu reģiona 
konkursā (II kārta) Artis Grunde 

ieguva 1. vietu, Reinis Salaks ieguva 
2. vietu, Baiba Ance Barkāne iegu-
va 1. vietu. Ģitāras spēles audzēkņu 
valsts konkursa finālā Artis Grunde 
ieguva atzinību. Latvijas profesionā-
lās ievirzes un profesionālās vidējās 
mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas „Taustiņinstrumentu 
spēle – akordeona spēle” audzēkņu 
reģiona konkursā (II kārta) Karo-
līna Arbuzova ieguva 2. vietu, Iļja 
Tatlatins ieguva 1. vietu, Taisija Ko-
žarina ieguva 1. vietu; Akordeona 
spēles audzēkņu valsts konkursa 
finālā Iļja Talatins ieguva 1. vietu 
un Taisija Kožarina ieguva 2. vietu. 
IV Jāzepa Vītola bērnu un jaunie-
šu koru un vokālo ansambļu kon-
kursā „Lai skan!” UMMS vokālais 
ansamblis ieguva 2. vietu, UMMS 
koris ieguva 2. vietu. Latvijas izglī-
tības iestāžu profesionālās ievirzes 
mākslas un dizaina izglītības pro-
grammu audzēkņu Valsts konkursā 
Arts Renārs Dambis ieguva Aatzi-
nību. XIV Starptautiskajā akordeo-
nistu – solistu konkursā „Naujene –  
2016” Iļja Talatins ieguva 1. vietu, 
Taisija Kožarina ieguva 2. vietu. 
Kārļa Štrāla XVII Starptautiskajā 
konkursā „Jaunais flautists” Eliza-
bete Civilkovska ieguva 3. vietu, 
Anete Duntava ieguva atzinību. II 
Ziemeļvidzemes pūšaminstrumen-
tu spēles audzēkņu konkursā Anete 
Duntava ieguva 2. vietu, Inta Paula 
Briņķe ieguva 2. vietu, Elizabete Ci-
vilkovska ieguva 1. vietu. 44. Starp-
tautiskajā bērnu mākslas konkursā 
„Skola? Izglītība!” (Čehija, Lidice) 
Paula Trokša ieguva atzinību, Sigita 
Urlovska ieguva atzinību. VI Maz-
pilsētu un lauku mūzikas skolu pū-
šaminstrumentu konkursā Anete 
Duntava ieguva 3. vietu, Inta Paula 
Briņķe ieguva 1. vietu, Elizabete 
Civilkovska ieguva 2. vietu, Katrīna 
Līna Trektere ieguva 2. vietu.

Labu atpūtu vasarā!
Stopiņu novada dome

Stopiņu novada izglītības iestāžu skolēnu sasniegumi 
mācību olimpiādēs 2015./2016. mācību gadā

Tā varētu teikt par tiem, kas šī 
mācību gada izskaņā bija pulcē-
jušies svinīgā pasākumā Ulbro-
kas vidusskolas zālē, kur tika 
sveikti skolēni, kuri šajā mācī-
bu gadā guvuši izcilus sasnie-
gumus konkursos un mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Viņus 
sveica un apbalvoja Stopiņu 
novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Vita Paulāne un skolas 
direktors Normunds Balabka.

Kas ir olimpiāde? Tikai īss mirklis 
garajā mācību darba posmā. Kāda 
ir olimpiāžu ideja? Sacensība?  Zi-
nāmā mērā – jā! Tā ir skolēna zinā-
šanu salīdzināšana un iespēja labā-
kajiem skolēniem sevi parādīt.

Vērtējot šā brīža „olimpisko” si-

tuāciju mūsu skolā, jāsaka, ka šis 
gads, salīdzinot ar iepriekšējo, ir 
kvalitātes gads, jo ir laureātu tituli, 
I pakāpes, pirmo vietu skaits krietni 
audzis. Paldies „olimpiešiem”, jo, kā 
saka profesors Andžāns: „Mācību 
priekšmetu olimpiādes ir īstās olim-
piskās spēles, jo atbilst seno grieķu 
olimpiskajiem ideāliem. Antīka-
jās spēlēs ietvertās skriešana, dūru 
cīņa, šķēpa mešana, deklamēšana 
un citas disciplīnas atspoguļoja 
dzīvē nepieciešamās nodarbības. 
Mūsdienu olimpiādes – sporta sa-
censības – sen zaudējušas saikni 
ar dzīvi. Kāda jēga ir prasmei ātri 
skriet, ja auto brauc nesalīdzināmi 
ātrāk.” Bet mūsu skolā tiek uzturēts 
arī seno grieķu „olimpiskais gars”, jo 
sportisko sasniegumu ir daudz!

Gan skolēnam, gan skolotājam 
ir nepieciešams apliecināties. Pe-
dagogs par savu smago, rūpīgo 
ikdienas darbu bieži vien atzinību 
nesaņem. Olimpiādēs skolotājs 
apliecina gan sev, gan audzēk-
ņiem, gan visai sabiedrībai, ka 
viņš ir kaut kas. Šajā darbā iesais-

tītie skolotāji ir pašaizliedzīgi cil-
vēki, kas ir pelnījuši vislielāko cie-
ņu. Vissirsnīgākais paldies visiem 
mūsu skolas skolotājiem, kuri 
prasmīgi un pacietīgi attīsta skolē-
nu radošās spējas, rosina interesi 
par savu zināšanu jomu, strādā 
individuāli. Un tad piedalīšanās 

olimpiādē skolēnam ir kā dāvana 
par viņu ieinteresētību konkrētajā 
priekšmetā vai jomā. 

Vairākas no šīm olimpiādēm (lat-
viešu valodas, angļu valodas, māj-
turības un tehnoloģiju olimpiādes, 
koru skates) notiek mūsu vidussko-
lā, pavisam šogad mūsmājās noti-
ka 5 olimpiādes, bet nākamgad to 
skaits būs vēl lielāks. Par to paldies 
skolotājiem, kuri nodrošina sekmī-
gu šo olimpiāžu norisi.

Olimpiāde tiešām ir viens mir-
klis garajā darba posmā, bet pa-
nākumu noslēpums – kārtīgs ik-
dienas darbs. Bet „gudrais no mir-
kļiem mūžību kaļ”.

Anta Trukšāne, Ulbrokas 
vidusskolas direktora 

vietniece izglītības jomā 

„Gudrais no mirkļiem mūžību kaļ...”
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Kā pēdējos gados ierasts – kā-
pām pāri formālajam muzeja 
„žogam”, izplešot to ārpus 
muzeja ekspozīcijas, ar skatu 
uz novada sākotni – devāmies 
meklēt novada vietvārdu no-
saukumu devēju pēdas viņu 
vidē – jauno laiku Rīgā.

Sasaucoties ar šī gada pasākuma 
kopējo tēmu „Durvis”, izzinot 
17. gadsimta Rīgas un rīdzinieku 
dzīvesveidu, pieklauvējām arī pie 
rātskungu Ulenbroku un Dreilin-
gu dzimtas ēku portāliem.

17. gadsimta Rīga izkāpa no 
viduslaiku pilsētas žņaugiem un 
piedzīvoja modernizāciju. Neiz-
bēgami tas atsaucās arī iedzīvo-
tāju sadzīvē – plašie tirdzniecības 
sakari un dzīves līmeņa celšanās 
vairoja tās iedzīvotāju pašapziņu –  
rīdzinieki labprāt sekoja Eiropas 
modei un ieviesa jaunumus arī 
savā dzīvē – gan apģērbā, gan 
manierēs, gan ražošanā, gan ēku 
būvniecībā un arhitektūrā. Tā  
Ulenbroku nams jau 16. gs. bei-
gās piedzīvoja vizuālās pārmai-
ņas un tika izskaistināts ar grez-
nu renesanses stila portālu, kurš, 
pārdzīvodams nākamo gadsimtu 
izmaiņas Rīgas sejā un dažādus 
politiskos uzstādījumus par lat-
viskas Rīgas celšanu un vāciskās 
nojaukšanu, tomēr kā vērtīgs 
sava laikmeta mākslas paraugs 
saglabāts un pārcelts no sākot-
nējās vietas Lielajā Zirgu ielā uz 
Lielo Jaunielu – pagalmu, kurš 
lielākoties asociējas ar padomju 
kinovēstures lappusēm un dur-
vīm, kuras regulāri virinājis šī 
kino radītais slavenais Šerloks 
Holmss. 

Romantiskā pagalmiņa savru-
pums un nošķirtība no cilvēkiem 
pārbagātajām Vecrīgas ielām un 
modrām acīm diemžēl ievieš arī 
savas korekcijas kultūras manto-
juma saglabāšanā – iemaldījušies 
garāmgājēji vairs neklauvē pie 
Ulenbroka durvīm, bet atstāj uz 
tām savus grafiti vēstījumus un 
par piemiņu līdzi paķer kādu at-
šķeltu smilšakmens gabaliņu no 
pagalmā izvietotā VKPAI krāju-
ma – epitāfijām, portāla un ciļ-
ņiem.

Vairāk paveicies Dreilingu 
dzimtas mantojumam – ēkai 
turpat netālu, Mazajā Jaunielā 5, 
kurā dzīvokli īrējis N.Himzelis, 
šobrīd mājvietu atradis Rīgas do-
mes Attīstības departaments un 
citas iestādes. Interesanti, ka ēka 
joprojām saglabā sasaisti ar pilsē-
tas pārvaldību, jo tās pirmie īpaš-
nieki Dreilingi vairākās paaudzēs 
bija Rīgas rātes runas vīri.

Gan Dreilingu, gan Ulenbro-
ku dzimta aktīvi piedalījās Rīgas 
pārvaldē, par ko arī saņēmušas 

tiesības uz zemes īpašumiem un 
muižu celtniecību Rīgas apkai-
mēs pilsētai piederošajās zemēs 
uz savu darba pilnvaru laiku. Savā 
ziņā ārpilsētas muižiņas uzskatā-
mas par materiālu kompensāci-
ju, jo rātskunga amats bija goda, 
nevis algots amats, un tiesības uz 
šo īpašumu lietošanu ilga vien 
tik, cik ilgi tika ieņemts amats 
Rīgas rātē. Savukārt rātskungiem 
bija nepieciešama liela izmanība, 
rūpējoties gan par pilsētas, gan 
savu personīgo labklājību. Stāsts 
par Rīgas birģermeistara N.Ekes 
nedienām ar sajukumu starp pil-
sētas un viņa personīgo naudas 
maku pieder pie Rīgas leģendām 
un ir iemīļots gidu vidū. Tomēr 
tas ir labs piemērs rīdzinieku sa-
dzīves raksturošanai, tāpat kā no-
stāsti par rīdzinieku pārmērībām 
uz greznošanos, ballēšanos un 
citām ārišķībām, kuras esot bijis 
jāierobežo ar speciālu rātes izdo-
tu reglamentu par greznības un 
izšķērdīgas dzīves apkarošanu.  
17. gadsimtā dzīve Rīgā sita aug-
stu vilni, neskatoties uz pilsētas 
nemitīgu iesaisti karos un tādos 
sabiedrības pārmaiņu procesos 
kā reformācija un tai sekojošā 
kontrreformācija jeb poļu kato-
ļu reakcija, kura visā Eiropā, arī 
Livonijā un Rīgā, izraisīja ķeceru 
prāvas, dažādus sodus, eksekūci-
jas un publiskas sadedzināšanas. 
Neskatoties uz to, rīdzinieki tur-
pināja tirgoties ar visu apkārtējo 
pasauli un ballējās uz nāves un 
baiļu atmosfēras fona.

Nobeidzot īso ievadu vienā 
no visinteresantākajiem mūsu 
vēstures periodiem – moderno 
laiku un mūsu novada izcelšanās 
sākumu –, vēlos pateikt paldies 
vēsturniecei Gunai Vainovskai 
par interesanto stāstījumu un 
atmo sfēras radīšanu, un inte-
resentiem, kurus šī ekskursija, 
iespējams, rosināja dziļāk ienirt 
vēsturē, Rīgā un Muzeju naktī.

Renāte Priede, 
Stopiņu novada vēstures muzejs

Atsaucoties uz senioru deju 
kolektīva „Sidrabvilnis” drau-
dzīgo uzaicinājumu, senioru 
deju kolektīvs „Ulenbroks” 
devās uz Liepāju kopīgā de-
jošanas priekā svinēt draugu 
dejotāju kolektīva piecu gadu 
jubileju.

Senioru deju kolektīva „Sidrab-
vilnis” dzimšanas dienas svinības 
norisinājās Liepājas pašvaldības 
organizēto Līvas ciema svētku 
ietvaros. Tieši Līvas ciems, kas 
minēts hronikās jau 1253. gadā, 
uzskatāms par Liepājas pilsētas 
veidošanās sākotnējo atskaites 
punktu.

Divās emociju piepildītās die-
nās 21. un 22. maijā izdejojām 
dižkoncertus „Dzintara krasta 
ļaudis” kopā ar gaviļniekiem un 
citiem Liepājas Latviešu biedrī-
bas nama vairāku paaudžu dejo-
tājiem, kā arī dejotājiem no Ru-
cavas, Polijas, Lietuvas un  Liel-

britānijā dzīvojošo tautiešu dibi-
nāto deju kopu „Kamoliņš”. Tie 
patiešām bija dižkoncerti ar plašu 
programmu: dejotāji iepriecināja 
skatītājus ar vairāk nekā 40 dažā-
da rakstura dejām. 

Līvas ciema svētkos ikviens 
varēja izmēģināt amatu pras-
mes meistardarbnīcās, tostarp 
arī kokļu izgatavošanā un kokles 
spēlē, Līvas tirgū apskatīt un iegā-
dāties daiļamatniecības meistaru 
un mājražotāju izstrādājumus, 
Mārtiņa Sirmā pusdienlaika ku-
linārijas nodarbībā apgūt jaunas 
ēdienu gatavošanas receptes un 
degustēt dažādus našķus, Spēļu 
sētā iesaistīties tādās senās spēlēs 
kā klimpiņu sišana vai koka vilci-
ņu dīdīšana. 

Līdztekus koncertiem un Līvas 
ciema svētku norisēm varējām 
izbaudīt Liepāju kā vēju un dzin-
tara pilsētu, mūzikas un kultūras 
centru un, kā norādīts Liepājas 
sajūtu kalendārā, vietu, kura pār-

steidz ar savu daudzveidību, īpa-
šo auru un tikai šai vietai rakstu-
rīgām sajūtām. 

Pilsētai piemītošā „garša” jū-
tama uz katra soļa. Muzeju naktī 
ielas segumā iezīmētās notis no-
rādīja uz Liepājas īpašo tūrisma 
objektu aplūkošanu, sākot ar Lat-
vijas mūziķu slavas aleju, piemi-
ņas vietu „Spoku koks” ar grupas 
„Līvi” aizsaulē aizgājušo mūziķu 
vārdiem un leģendārajām me-
lodijām, „kas vienmēr dzīvas”, 
Kūrmājas prospekta garumā Lie-
pājas himnas bronzas skulptūrās 
atveidotajiem vārnas, zārcinieka, 
laivinieka, telefonista tēliem, līdz 
pat modernā laikmeta koncertzā-
lei „Lielais dzintars”.

Esam priecīgi par jauki pavadī-
tajām dienām kopā ar draugiem 
un ceram uz drīzu tikšanos mūs-
mājās. 

Vera Zvēra, 
SDK „Ulenbroks”

dejotāja

Maija sākumā, kad visus prie-
cēja saulīte, tikāmies ar Stopi-
ņu pamatskolas pirmsskolas 
grupiņām „Zīļuki” un „Taure-
nīši” šī mācību gada noslē-
guma pasākumā. Jau ceturto 
reizi mācību gada noslēdzošā 
tikšanās notiek ārā, kur atbil-
stoši izvēlētajai tēmai skatā-
mies un lasām kādu Sauriešu 
bibliotēkas grāmatu un aktīvi 
darbojamies, parādot, kas ir 
izlasīts. 

Šī gada tēma bija „Esmu māksli-
nieks!”, un atbilstoši tika izvēlēta 
grāmata, kurā soli pa solim re-
dzams, kā var uzzīmēt dažādus 
priekšmetus, dzīvniekus, augus. 
Bērniem un audzinātājām bija 
jāiztēlojas sevi par mākslinie-
kiem un „jāzīmē” gan saule, gan 
mākoņi, gan puķes un viļņi. Kad 
tika uzzīmēti taurenīši, tad tie 

visi lidinājās, savukārt uzzīmētie 
zaķi nebēdnīgi lēkāja pa pļavu. 
Izmantojot krāsas bērnu apģēr-
bos, tika „uzzīmēta” varavīksne, 
kas noslēgumā pārvērtās septiņos 
vilcieniņos, lai dotos atpakaļ uz 
pirmsskolu.

Paldies par aktīvu līdzdar-
bošanos un atraktivitāti visiem 

bērniem un audzinātājām! Lai 
visiem jauka, piedzīvojumiem 
bagāta vasara!

• Pasākuma foto skatāmi: http://
stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-
biblioteka/galerijas.

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Muzeju nakts 
atkal piedzīvota

Dabā zīmējam dabu
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7. maijā Ogrē norisinājās Latvijas amatierkoru Ogres apriņķa skate.
Ar labiem panākumiem koru skatē uzstājās Stopiņu novada kori – sieviešu koris „Madara” (mākslinieciskā vadītāja Zane Kažēna) ieguva I pakāpi, 

un jauktais koris „Ulbroka” (mākslinieciskais vadītājs Eduards Fiskovičs) ieguva I pakāpi.
Apsveicam mūsu novada koru vadītājus, koncertmeistarus un dalībniekus ar augstajiem panākumiem 

un izsakām pateicību par ieguldīto darbu ikdienas mēģinājumos! 
Stopiņu novada pašvaldība

Sieviešu koris „Madara” un jauktais koris „Ulbroka” koru skatē iegūst 1. pakāpi

Ar skaistu akordeona mūzikas 
koncertu noslēdzās piektā 
darba sezona Ulbrokas kul-
tūras nama ansamblim „Ak-
cents”. 

Ar draugiem – Tukuma Mūzikas 
skolas akordeonistu ansambli 
„Akords”, kurš darbojas jau sešus 
gadus –, mēs saspēlējamies jau 
trešo reizi. Gan muzicējot Tu-
kuma Mūzikas skolā 2014. gada 
decembrī, gan Ulbrokas kultūras 
namā šī gada martā, abas ansam-
bļu vadītājas Anitu Riekstu („Ak-
cents”) un Daigu Akmani-Mori-
cu-Okmani („Akords”) vienoja 
doma par kopīgu izbraukuma 
koncertu ārpus savu māju sie-

nām. Tika atrasta burvīga vieta –  
Šlokenbekas muižas kultūras 
nams.

Abi akordeonistu absolventu 
ansambļi priecēja pilno un ska-
nīgo zāli ar ļoti dažāda rakstura 
mūziku – gan ar baroka laikme-
ta skaņām J.K.Baha „Simfonijā”  
B dur, gan A.Pjacollas tango ver-
sijām, gan S.Džoplina „Regtai-
mu”, E.L.Vēbera „Fantoma tēmu” 
no mūzikla „Operas spoks” un 
daudziem citiem pārlikumiem. 
Īpaši aplausi tika diviem noslē-
guma skaņdarbiem – J.Derbenko 
„Akordeonisti spēlē džezu” un 
R.Paula „Cielaviņa”–, kurus „Ak-
cents” ar „Akordu” atskaņoja 
kopā, veidojot nelielu orķestri.

Akordeonistu ansamblis „Ak-
cents” pēc nelielas atpūtas jau 
jūlijā dosies uz Igaunijas pilsētu 
Abju-Paluoju. Tur tiks turpināta 
sadarbība ar starptautisko Bal-
tijas akordeonistu orķestri „Bal-
tic Tremolo”, lai veidotu jaunu 
radošo programmu. Sagaidāmi 
arī plaši festivāli oktobrī Pērna-
vā un novembrī Šauļos. Bet līdz 
tam ansamblis „Akcents” aicina 
visus akordeona mūzikas mīļo-
tājus uz savu piecu gadu darba 
jubilejas koncertu, kurš izskanēs 
Ulbrokas kultūras namā šī gada  
7. oktobrī.

Anita Rieksta, 
akordeonistu

 ansambļa „Akcents” vadītāja 

Pasaka ar šādu nosaukumu 
par kalēju un tās puses ļau-
dīm vēsta senu patiesību, tik 
senu, cik kalēja amata pras-
mes vien glabā cilvēces atmi-
ņa – „...mana laime ir mans 
darbs” (A. Sakse). Lai gan ne-
vienam nav liegts ticēt laimes 
pakavam, kas nejauši jūs pār-
steidzis ceļā.

2016. gadā muzejnieku un bib-
liotekāru nemateriālā kultūras 
mantojuma filozofisko nozīmi 
raksturo jēdziens DURVIS. Mu-
zeja nakts notikumi aicina vērīgi 
palūkoties uz lietām sev apkārt! 
Daudzas no tām raksturo mūsu 
novada viensētu kultūrvēsturisko 
atmiņu, citas apliecina mūsu sen-
ču vai līdzcilvēku radošo izdomu 
un amata prasmi. Notikumi un 
cilvēku rosība mājās „Akācijas” 
atvēra durvis (ne)materiālā kul-
tūrvēsturiskā mantojuma vērtī-
bām, kas rodamas tepat Ulbrokas 
centrā. 

Ikviens interesents varēja uz-
zināt par Ulbrokas muižas kalēja 
Riharda Igala un saimnieces Zel-
mas Leitlands satikšanos, kāzām 
un turpmākajām dzīves gaitām, 
kas pieder vienas dzimtas – Igalu 
un Zeltiņu – vēsturiskajai atmiņai. 
Pateicoties saglabātajām fotogrāfi-
jām, dažādiem sadzīves priekšme-
tiem un atmiņu stāstiem, atklās-
mei tiek celts mājas simtgadnieces 
stāsts. Notikumu pavērsiens ir 

laiks, kad Ulbrokas muiža (1901) 
nonāk barona F.Mengdema īpašu-
mā. Ne tikai ēkai ir sava neatkār-
tojama kultūrvēsturiska vērtība, 
bet tieši atmiņu stāstiem, šodienas 
skatījumā, ir teiksmaina nokrāsa. 
Jāpiemin, ka senākā dzimtas fo-
togrāfija, kur redzama Ulbrokas 
muižas pils (1910), ir Gunta Straz-
da vecvecāku saglabāta fotogrā-
fija, kas ir arī Riharda un Zelmas 
kāzu gads. Nedaudz vēlāk muižas 
kalējs iegūst barona labvēlību un 
nelielu zemes platību, lai sāktu sa-
vas smēdes un mājas celtniecību. 
Šodienas skatījumā viensēta ap-

tver individuālo apbūvi, kur roda-
ma dzīvojamā (1916) un saimnie-
cības ēka, kas ir iekļauta Stopiņu 
novada kultūras kanonā. Dzīvoja-
mai mājai šogad skaitāms simtais 
gads. Tāpēc tā ir jo īpaši nozīmīga 
un vēstoša. 

Vēsturiskā atmiņa mūsdienās 
kļūst interesanta. Ja vien ir kāds, 
kas to atgādina, tad nemaz tā 
neliekas tik tāla vēsture, bet gan 
dzīva un joprojām spilgta, ko 
šajās mājās visiem klātesošajiem 
jo īpaši dedzīgi vēstīja Māra Ze-
bauere. Muižas barons Riharda 
un Zelmas kāzu dienā pamanījās 

nobraukt uz citiem īpašumiem, 
lai jaunlaulāto gods tiktu viņiem 
pašiem. No Igalu ģimenes vidējās 
meitas Martas Melānijas Igalas 95 
gadu vecumā rokrakstā pierakstī-
tām atmiņām uzzinām, ka „..ba-
rons aizbraucis uz otru muižu, lai 
netraucētu kāzās. Iedevis savus 
zirgus un karieti, ko uz baznīcu 
braukt. Zelma lūgusi viņu kāzās, 
bet viņš teicis, ka tad viņai vai-
rāk vērības jāpiegriež viņam. Un 
tā sākusies jauna ģimenes dzīve 
Ulbrokas smēdē. Abu satikšanās 
notikusi Ulbrokas muižā.”

Vēsturiski kalēja amats arvien 
tika godā celts un pārējo amat-
nieku vidū pamanāms no ārienes. 
Arī Rihards Igals bija sava aroda 
meistars, iznesīgs un prasmīgs 
kalējs, kā arī lepns un atpazīs-
tams pēc lielajām ūsām. Savukārt 
Zelma, kas bija beigusi Pernige-
las muižā vācu saimniecības sko-
lu, strādāja Ulbrokas baronam 
Mengdemam par saimnieci. Abu 
satikšanās bija liktenīga, un 1910. 
gada 10. oktobrī tika noderētas 
kāzas Ulbrokas muižā.

Stāstījumam, kas balstīts uz 
vēsturiskiem faktiem, ir ne tikai 
vietējas nozīmes kultūrvēsturisks 
aspekts, to raksturo kalējmeistara 
amata prasmes gan tajos laikos, 
gan tagad. Daudziem vēl spilgtā 
atmiņā Riharda Igala dižais au-
gums un vēl dižākās ūsas. Skanī-
gās un latviešu tautai tik liktenī-
gās dziesmas „Div’ dūjiņas gaisā 

skrēja” skanējums „Akāciju” mā-
jās radīja īpašu noskaņu.

Arī šodien, demonstrējot vec-
meistaru gudrību un „kurpes” 
rikšotājiem, apbrīna un prieks par 
zirgkalēja amata zināšanām un 
attapību pieder aroda meistaram. 
Zirgkalēja meistardarbnīca un 
amata demonstrējumi visa vecuma 
klātesošajos raisīja nedalītu interesi.

Arī „noskrējiens” līdz Ulbrokas 
muižai zirga pajūgā tikai neticī-
gajiem liedza laimi. 

Ir aizvadīts laika nogrieznis, ko 
var redzēt vai neredzēt, var vien-
kārši izdzīvot, pašiem piedaloties 
tā atklāšanā. Paldies „Akāciju” 
māju Māras labvēlībai, sirsnībai 
un dzīvespriekam! Paldies maz-
dēla Artūra ģimenei un dzimtas 
turpinājumam mazajos atzaros, 
kas simboliski un praktiski sauk-
tos dzimtas koks. Ir tāda sajūta, ka 
mājai laimes kalēja dvēsele, jauna 
elpa un zaļojošs dzīvotprieks.

Paldies visiem pasākuma līdz-
dalībniekiem un notikuma atklā-
jējiem!

Pašvaldības finansētā projekta 
„Rikšiem bērīt es palaidu” groži 
Ulbrokas bibliotēkas rīcībā, tāpēc 
piedāvājam fotouzņēmumus un 
dokumentēto materiālu izklāstu 
skatīt Ulbrokas bibliotēkas pro-
jektu sadaļā http://www.stopini.
lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/
projekti/riksiem-berit-es-palaidu.

Daiga Brigmane, Stopiņu novada 
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Laimes kalējs

„Akcents” Šlokenbekas muižā
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27. aprīlī, protokols nr.73
Apstiprināta Stopiņu novada 
pašvaldības dalība Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā. Pasau-
les Veselības organizācijas (PVO) 
Veselīgo pilsētu pro gramma 
(Healthy Cities) ir pirmā prog-
ramma, kur PVO sadarbojas tieši 
ar vietējām autoritātēm vietēja 
līmeņa veselības veicināšanas 
jautājumu risināšanai. Saskaņā 
ar Veselīgo pilsētu programmu 
katra dalībvalsts arī var veidot 
savu Nacionālo Veselīgo pilsētu/
pašvaldību tīklu, lai koordinētu 
Veselīgo pilsētu darbību nacionā-
lajā līmenī, sniegtu metodoloģis-
ku atbalstu, palīdzētu ar veselību 
veicinošu programmu un darba 
plānu izstrādi, organizētu regu-
lāras kontaktpersonu tikšanās un 
apmācības. 

Veselības ministrija (VM) sa-
darbībā ar Slimību profilakses un 
kontroles centru (SPKC), Latvijas 
Pašvaldību savienību, Pasaules 
Veselības organizācijas pārstāv-
niecību Latvijā un Rīgas Stradiņa 
universitātes Sabiedrības veselī-
bas fakultāti ir izveidojusi Nacio-
nālā veselīgo pašvaldību tīkla (sa-
īsinājumā – Tīkls) koordinācijas 
komisiju. 

2016. gadā tiek plānota – Eiro-
pas Sociālā fonda specifiskā at-
balsta mērķa sasniegšanas prog-
ramma (SAM) 9.2.4.2. „Pasāku-
mi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilak-
sei”, kas finansēs 100% aktivitātes 
pašvaldībā veselības veicināšanai 
un profilaksei.

Pašvaldības, kuras ir deleģē-
jušas kontaktpersonu veselības 
veicināšanas jautājumos, regulā-
ri saņem aktuālo informāciju un 
metodisku atbalstu veselības vei-
cināšanas jomā, kā arī informāci-
ju par valsts apmaksātiem vese-
lības veicināšanas pasākumiem 
pašvaldībā, apmācību iespējām, 
kā arī izdotajiem materiāliem. 
Nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla mērķis ir sekmēt labās prak-
ses piemēru, pieredzes un ideju 
apmaiņu starp pašvaldībām, at-
balstīt pašvaldības un sniegt tām 
metodoloģisku atbalstu dažādu 
sabiedrības veselības un veselības 
veicināšanas jautājumu risināša-
nā lokālā līmenī un paaugstināt 
pašvaldību darbinieku izglītotību 

sabiedrības veselības un veselības 
veicināšanas jautājumos, tādējādi 
atbalstot veselības, labklājības un 
vienlīdzīgu iespēju attīstību re-
ģionālajā līmenī. 

Dalība Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un 
bezmaksas. Tā ir kustība, kurā 
var iesaistīties visas pašvaldības, 
kas vēlas darboties veselības vei-
cināšanas jomā, izpilda noteiktus 
kritērijus saistībā ar veselības vei-
cināšanu. Atbildīgā pašvaldības 
politiskā amatpersona noteikta – 
Stopiņu novada domes priekšsē-
dētājs Jānis Pumpurs. Atbildīgais 
darbinieks (Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīkla koordinatoru 
pašvaldības līmenī) noteikts – 
Stopiņu novada aģentūras „Sto-
piņu ambulance” direktore Vija 
Ikauniece, kas piedalās Nacio-
nālā veselīgo pašvaldību tīkla ik-
gadējās sanāksmēs un Nacionālā 
veselīgo pašvaldību tīkla koor-
dinācijas komisijas sanāk smēs 
un veic citas Nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīkla noteiktās funk- 
cijas.

18. maijā, protokols nr.74
Nolemts uzsākt Stopiņu novada 
pašvaldības aģentūras „Saim-
nieks” reorganizācijas un pašval-
dības kapitālsabiedrības dibināša-
nai nepieciešamās darbības, veicot 
paredzētās rīcības izvērtējumu.

Apstiprināts Stopiņu novada 
pašvaldības 2015. gada finanšu 
pārskats.

Apstiprināts Stopiņu novada 
pašvaldības aģentūras „Saim-
nieks” 2015. gada finanšu pār-
skats.

Apstiprināts Stopiņu novada 
pašvaldības aģentūras „Stopiņu 
ambulance” 2015. gada finanšu 
pārskats.

Apstiprināts Stopiņu novada 
Upesleju internātpamatskolas–
rehabilitācijas centra 2015. gada 
finanšu pārskats.

Apstiprināts Stopiņu novada 
Gaismas internātpamatskolas 
2015. gada finanšu pārskats.

Apstiprināts Stopiņu novada 
pašvaldības konsolidētais 2015. 
gada finanšu pārskats.

Iepirkumu komisijas 
ziņojums
Līguma slēgšanas tiesības iepir-

kuma procedūrā „Ulbrokas vi-
dusskolas ēdināšanas kompleksa 
rekonstrukcija”, identifikācijas 
Nr. SND 2016/4 (AK), piešķirtas 
SIA „LC BŪVE”. 

Līguma summa EUR 
244  899,00 (divi simti četrdes-
mit četri tūkstoši astoņi simti 
deviņdesmit deviņi euro un nulle 
centu) bez pievienotās vērtības 
nodokļa. Ņemot vērā to, ka pre-
tendents PS „RERE BŪVE 1” ir 
atteicies no piešķirtajām līguma 
slēgšanas tiesībām, Iepirkumu 
komisija, ievērojot Iepirkuma 
nolikumā noteikto, ir pieprasīju-
si piedāvājuma nodrošinājuma 
izmaksu EUR 600,00 vērtībā. 
Piedāvājuma nodrošinājuma de-
vējs AAS „BTA Baltic Insurance 
Company”.

Līguma slēgšanas tiesības ie-
pirkuma procedūrā „Būvuzrau-
dzības pakalpojumu nodrošinā-
šana KAUDZĪŠU, BITENIEKU 
UN GETLIŅU IELU POSMU, 
STOPIŅU NOVADĀ, BŪV-
DARBU laikā”, identifikācijas Nr. 
SND 2016/12 (AK), piešķirtas 
SIA „GEO Consultants”. Līguma 
summa EUR 27  350,00 (divdes-
mit septiņi tūkstoši trīs simti 
piecdesmit euro un nulle centu) 
bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma slēgšanas tiesības ie-
pirkuma procedūras „Remonta 
darbu veikšana Ulbrokas sporta 
kompleksa un PII „Pienenīte” 
vajadzībām”, identifikācijas Nr. 
SND 2016/20 (8.2), I daļā „PII 
„Pienenīte” remonta darbi” pie-
šķirt SIA „UL NAMI”. Līguma 
summa iepirkuma I daļā ir EUR 
28 292,45 (divdesmit astoņi tūk-
stoši divi simti deviņdesmit divi 
euro un četrdesmit pieci centi) 
bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma slēgšanas tiesības ie-
pirkuma procedūras „Remonta 
darbu veikšana Ulbrokas sporta 
kompleksa un PII „Pienenīte” 
vajadzībām”, identifikācijas Nr. 
SND 2016/20 (8.2), II daļā „Ul-
brokas sporta kompleksa aero-
bikas zāles remonts” piešķirt 
SIA „P.DUSSMANN”. Līguma 
summa iepirkuma II daļā ir EUR 
6438,14 (seši tūkstoši četri simti 
trīsdesmit astoņi euro un četr-
padsmit centu) bez pievienotās 
vērtības nodokļa.

Par aizņēmuma saņemšanu 

Valsts kasē Vidus ielas, Īsās ielas 
posma un  Ezermalas ielas posma 
Ulbrokā, Stopiņu novadā. Pašval-
dībai, realizējot likumā noteiktās 
autonomās funkcijas saskaņā ar 
apstiprināto Stopiņu novada at-
tīstības programmu 2012.–2018. 
gadam, Iepirkumu komisija vei-
ca iepirkuma procedūras, kuru 
rezultātā ir noslēgts līgums par 
Vidus ielas, Īsās ielas posma un   
Ezermalas ielas posma Ulbrokā, 
Stopiņu novadā, pārbūvi. Ņemot 
vērā, ka Valsts kasē ir atvērta kre-
dītlīnija pašvaldībām un pamato-
joties uz LR likuma „Par pašval-
dību budžetiem” 22. pantu, kas 
nosaka, ka pašvaldības var ņemt 
no valsts budžeta gan īstermiņa, 
gan ilgtermiņa aizņēmumus, 24. 
pantu, kas nosaka, ka, lai īste-
notu ekonomiskās un sociālās 
programmas, kurām nepiecie-
šamas investīcijas, pašvaldības 
var ņemt no valsts budžeta ilg-
termiņa aizņēmumus, un 2008. 
gada 25. marta Ministru kabineta 
noteikumu nr.196 „Noteikumi 
par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, kas nosaka kārtī-
bu, kādā tiek sniegti pašvaldības 
aizņēmumi, LR likuma „Par paš-
valdībām” 21.p. 1.d. 19. punktu. 
Deputāti nolēma lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomei 
atļauju ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē pēc noteiktās procentu lik-
mes ar atmaksas termiņu pieci 
gadi Vidus ielas, Īsās ielas pos-
ma un   Ezermalas ielas posma 
Ulbrokā pārbūvei 101  666,40 
EUR (viens simts viens tūkstotis 
seši simti sešdesmit seši euro, 40 
centu). Pašvaldības līdzfinansē-
jums sastāda 25% no 135 555,21 
EUR (viens simts trīsdesmit pie-
ci tūkstoši pieci simti piecdesmit 
pieci euro, 21 cents), kas sastā-
da 33  888,81 EUR (trīsdesmit 
tūkstoši astoņi simti astoņdes-
mit astoņi euro un viens cents). 
Valsts kasē saņemto aizņēmuma 
atmaksu garantēt no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. Valsts kasē 
saņemtā aizņēmuma atmaksu 
sākt atmaksāt ar 2017. gada 1. 
janvāri. Apmaksa tiks veikta no 
Stopiņu novada pašvaldības pa-
matbudžeta.

Par aizņēmuma saņemšanu 
Valsts Ulbrokas vidusskolas ēdi-

nāšanas kompleksa rekonstrukci-
jai. Pašvaldībai, realizējot likumā 
noteiktās autonomās funkcijas 
saskaņā ar apstiprināto Stopiņu 
novada attīstības programmu 
2012.–2018. gadam, Iepirkumu 
komisija veica iepirkuma proce-
dūras, kuru rezultātā ir noslēgts 
līgums par Ulbrokas vidusskolas 
ēdināšanas kompleksa rekon-
strukciju. Ņemot vērā, ka Valsts 
kasē ir atvērta kredītlīnija pašval-
dībām un pamatojoties uz LR li-
kuma „Par pašvaldību budžetiem” 
22. pantu, kas nosaka, ka pašval-
dības var ņemt no valsts budžeta 
gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aiz-
ņēmumus, 24. pantu, kas nosaka, 
ka, lai īstenotu ekonomiskās un 
sociālās programmas, kurām ne-
pieciešamas investīcijas, pašval-
dības var ņemt no valsts budžeta 
ilgtermiņa aizņēmumus, un 2008. 
gada 25. marta Ministru  kabine-
ta noteikumu nr. 196 „Noteikumi 
par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, kas nosaka kārtī-
bu, kādā tiek sniegti pašvaldības 
aizņēmumi, LR likuma „Par paš-
valdībām” 21.p. 1.d. 19. punktu. 
Deputāti nolēma lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomei 
atļauju ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē pēc noteiktās procentu lik-
mes ar atmaksas termiņu pieci 
gadi Ulbrokas vidusskolas ēdinā-
šanas kompleksa rekonstrukcijai 
296 327,79 EUR (divi simti de-
viņdesmit seši tūkstoši trīs simti 
divdesmit septiņi euro, 79 centi) 
ar Valsts kases noteikto gada ak-
tuālo procentu likmi ar mērķi 
pašvaldības prioritārā investīciju 
projekta īstenošanai. Valsts kasē 
saņemto aizņēmuma atmaksu 
garantēt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Valsts kasē saņem-
tā aizņēmuma atmaksu sākt at-
maksāt ar 2017. gada 1. janvāri. 
Apmaksa tiks veikta no Stopiņu 
novada pašvaldības pamatbu- 
džeta.

Izskatot SIA „Feliks M” ie-
sniegumu, tika nolemts izsniegt 
atļauju SIA „Feliks M”, reģ. Nr. 
40103152317, vīna, raudzēto 
dzērienu un pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai „Lielozolos”, 
Dzidriņās, Stopiņu novadā, uz  
3 gadiem, līdz 2019. gada 17. 
maijam.

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Darbam vasaras mēnešos pašvaldībā 
pieteicies 131 bērns

Atsaucoties uz ikadējo aicinājumu, darbam vasaras mēnešos pašvaldībā 
pieteicies 131 bērns. Bērni veiks labiekārtošanas darbus Stopiņu novada 
administratīvās teritorijas ciemos, pašvaldības iestādēs un sadarbības 
uzņēmumos. 

Pašvaldība jau vairākus gadus piedāvā bērniem no 13 gadu vecuma vasarā 
vienu mēnesi veikt dažādus darbus, par to saņemot atalgojumu. Daudzi 
bērni izmanto šo iespēju jau vairākus gadus.

Stopiņu novada dome

Līdz 20. jūnijam jāveic pirmā 
zāles pļaušana

Atgādinām, ka saskaņā ar Stopiņu novada Sabiedriskās kārtības noteikumu 
1. punktu (12.10.2005., nr.13) ir noteikts, ka regulāra zāliena pļaušana ir 
jāveic ne mazāk kā trīs reizes sezonā: 

pirmo reizi no 10. līdz 20. jūnijam, otro reizi no 10. līdz 20. jūlijam, 
trešo reizi no 10. līdz 20. septembrim.

Aicinām novada iedzīvotājus un zemes īpašumu īpašniekus laikus sakopt 
sev piederošās teritorijas un laikus nopļaut zāli.
Stopiņu novada pašvaldība
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• Maijā pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 128 notikumiem. 
• Sastādīti 32 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neie-
vērošanu sastādīti 8 administratīvo pārkāpumu protokoli – pazi-
ņojumi.
• Izskatīti 9 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 4 personas alkohola rei-
bumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada 
pašvaldības policijas materiālus

Informē pašvaldības policija

Maijā fiksētie pārkāpumi

Šogad atpūtas sezona ir sākusies agrāk nekā ierasts, tāpēc at-
gādinām, ka, atrodoties pie ūdenstilpēm un peldoties, ir jāie-
vēro drošības pasākumi un uzvedības noteikumi, lai parūpētos 
par savu un savu līdzcilvēku veselību un drošību.

Stopiņu novadā regulāri tiek veikts ūdens kvalitātes pārbaudes moni-
torings šādās vietās: 

• Sauriešu karjers, Pludmales iela,
• Mazā Jugla Līčos,
• Ulbrokas ezers.
Ūdens kvalitātes monitoringa dati un informācija par rezultātiem 

pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā: http://www.vi.gov.lv/lv/vi-
des-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings/peldvietu-udens-kvali-
tate-neoficialajas-peldvietas/_3176. 

Atgādinām, ka pagājušajā gadā sakarā ar izveidojušos bīstamo situā-
ciju Ulbrokas ezera peldvietā pretī „Mednieku” mājai tika pieņemts 
lēmums minēto ezera daļu noteikt kā mierīgās atpūtas zonu, kas pa-
redzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un/vai atpūsties kopā ar 
bērniem, un aizliegt peldēties. Peldēšanās aizliegums ezera daļā pretī 
mājai „Mednieki”, kurā atrodas arī skatu laipa un strūklaka, ir spēkā 
arī šogad.

Aicinām iedzīvotājus, uzturoties peldvietās, ievērot drošības nosa-
cījumus: pirms peldes pamēģiniet ūdeni basām kājām; ja redzat kādu 
neparasti uzvedamies, pievērsiet tam uzmanību, jo, iespējams, ir ne-
pieciešama palīdzība; ne mirkli nenovērsiet uzmanību no bērniem; ja 
esat pārkarsuši, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu straujas ķermeņa tem-
peratūras maiņas, jo tas var izraisīt muskuļu krampjus vai sirdsdar-
bības un asinsrites traucējumus. Ja situācija ir nopietna, nekavējoties 
ziņojiet glābšanas dienestam pa tālr. 112, nosaucot maksimāli precīzu 
negadījuma vietu.

Atcerieties arī par atkritumu savākšanu pēc savas atpūtas pie ūdens-
krātuvēm un zaļajās zonās. Jebkuram atpūtniekam ir patīkami redzēt 
tīru un sakoptu vidi, tāpēc rūpēsimies par to, lai pēc mums atpūtas 
vieta paliek tīra. Ja redzat, ka citi izmet atkritumus tiem neparedzē-
tās vietās, aiciniet arī līdzcilvēkus izmantot tuvumā esošās atkritumu 
urnas. 

Suņu īpašniekiem atgādinām – vedot savus mīluļus pastaigā, lūdzu, 
rūpējieties, lai pēc jūsu suņa paliek tīra vide.

Vēlam visiem patīkamu un drošu atpūtu!
Stopiņu novada pašvaldība 

Sākusies atpūtas sezona, 
atgādinām par uzvedību un 
drošību uz un pie ūdeņiem

Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtību nosa-
ka  Ministru kabineta notei-
kumi Nr.491 „Mājas (ista-
bas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtība”, noteikumi pieeja-
mi: http://likumi.lv/doc.
php?id=232354&from=off .

Vispārīgie reģistrācijas 
nosacījumi:
Mājas (istabas) dzīvniekam ir 
obligāti jābūt ar implantētu mik-
roshēmu (turpmāk – mikročipē-
šana).  Mikročipēšanu veic vete-
rinārārsts.

Ja mājdzīvnieku reģistrē   vete-
rinārārsts   valsts vienotajā mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistra datu-
bāzē (turpmāk – datubāzē), tad 
īpašnieks uzrāda savu personu 
apliecinošu dokumetu un māj-
dzīvnieka (lolojumdzīvnieka) 
pasi vai vakcinācijas apliecību.

Ja veterinārārstam nav iespējas 

reģistrēt dzīvnieku datubāzē, tad 
viņš izsniedz īpašniekam aizpil-
dītu un parakstītu reģistrācijas 
veidlapu, ko dzīvnieka īpašnieks 
pats iesniedz reģistrēšanai klātie-
nē vai elektroniski.

Mājdzīvnieka reģistrācija vie-
notajā valsts reģistrā ir maksas 
pakalpojums. Saskaņā ar cenrā-
di – vienreizēja maksa 7,11 eiro 
apmērā (ja to veic Lauksaim-
niecības datu centrā klātienē vai 
elektroniski, izmantojot e-pakal-
pojumu, reģistrācijas maksu pie 
veterinārārsta nosaka klīnika).

Kaķu un mājas (istabas) sesku 
reģistrācija nav obligāta.

Nosacījumi par suņiem:
No 2012. gada 1. jūlija  suņiem, 
kas piedalās izstādēs vai kurus uz 
laiku izved ārpus valsts teritori-
jas, ir jābūt reģistrētiem datubā-
zē.

No 2015. gada 1. jūlija suņa 

īpašnieks (turētājs) suņa atsa-
vināšanas gadījumā nodrošina, 
lai sunim tiktu implantēta mik-
roshēma un tas tiktu reģistrēts 
datubāzē (izņemot suni, kas tiek 
atsavināts pastāvīgai turēšanai 
ārvalstīs).

No  2016. gada 1. jūlija  ir no-
teikta  obligāta  suņu reģistrēšana 
vienotajā mājas (istabas) dzīv-
nieku reģistrā. Suni, kas sasniedz 
6 mēnešu vecumu pirms 2016. 
gada 1. jūlija, mikročipē un reģis-
trē datubāzē.

Pirmreizējo suņa reģistrāciju 
var veikt klātienē vai elektro-
niski. Visa informācija par re-
ģistrācijas kārtību un iespējām, 
reģistrācijas veidlapas pieejamas 
Lauksaimniecības datu centra 
mājaslapā: http://www.ldc.gov.lv/
lv/majas_dzivnieku_registresa-
nas_kartiba/informacija_par_re-
gistresanu. 

Lauksaimniecības datu centrs

PAZIŅOJUMS PAR STOPIŅU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1. REDAKCIJAS 
PUBLISKO APSPRIEŠANU UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM

Stopiņu novada dome 2016. gada 27. aprīļa sēdē (protokols Nr.73) pieņēma lēmumu 6.1 . p.) „Par 
Stopiņu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un insti-
tūciju atzinumu saņemšanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016. gada 16. maija līdz 
2016. gada 30. jūnijam.

Ar plānojuma redakcijas materiāliem un vides pārskatu varēs iepazīties, sākot ar 2016. gada 16. 
maiju tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_541) un www.
stopini.lv. 

Ar plānojuma redakcijas materiāliem un vides pārskatu izdrukas veidā var iepazīties, sākot ar 2016. 
gada 16. maiju Stopiņu novada domes telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulces: 
Gaismas internātpamatskolā (Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu nov.) – 2016. g. 8. jūnijā plkst. 

15.00;
Dienas centrā „Cekule” (Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu nov.) – 2016. g. 14. jūnijā plkst. 15.00;
Dienas centrā „Līči” (Dienas centrs, Līči, Stopiņu nov.) – 2016. g. 14. jūnijā plkst. 17.00;
Dienas centrā „Saurieši”(Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu nov.) – 2016. g. 15. jūnijā plkst. 

15.00;
Dienas centrā „Upeslejas” („Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu nov.) – 2016. g. 15. jūnijā plkst. 17.00;
Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) – 2016. g. 16. jūnijā plkst. 17.00.
Iespējams izteikt mutiskus priekšlikumus apmeklētāju pieņemšanas laikos attīstības un plānošanas 

speciālistei Linda Čakšei, tālr. 27757382, 67910546, e-pasts: planotajs@stopini.lv.
Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Sto-

piņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@
stopini.lv.

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ 
vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu, par kuru tiek izteikts priekšlikums.  

Stopiņu novada teritorijas plānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemto 
priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, 
Ulbroka, Stopiņu nov.) 2016. gada 7. jūlijā plkst. 15.00. Kontaktinformācija: Linda Čakše, e-pasts: 
planotajs@stopini.lv, tālr. 27757382, 67910546

Linda Čakše, 
attīstības un plānošanas speciāliste 

Ceļu un ielu rekonstrukcija
Maija beigās ir uzsākti pagalma rekonstrukcijas darbi Upeslejās pie 8. mājas. Jūnijā tiks uzsākti 
iekškvartāla pārbūves darbi Peldu ielā 6, Ulbrokā.

Turpinās uzsāktie ceļu un ielu rekonstrukcijas darbi Dzidriņās Dienvidu ielā, Ulbrokā – Acones 
ielā un Vidus ielā. Pabeigti ceļa Saurieši–Upeslejas posmu remontdarbi.

Stopiņu novada dome

Lauksaimniecības datu centrs atgādina par 
obligāto suņu apzīmēšanu un reģistrāciju ar 
šā gada 1. jūliju
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15. maijā, svinot Starptautis-
ko ģimenes dienu, ikviens tika 
aicināts aizdomāties par patie-
sām ģimeniskām vērtībām –  
sirsnīgām attiecībām, kopā bū-
šanu, kopīgu tradīciju veidoša-
nu, nepazaudējot iepriekšējo 
paaudžu mantojumu. 

Šogad, sagaidot šos ģimeniskos 
svētkus, daudzbērnu ģimeņu 
biedrība „Māra” 14. maijā aicinā-
ja ikvienu mūsu novada ģimeni 
piedalīties kopīgā pārgājienā Ul-
broka – zoo „Brieži”, kas nu jau ir 
ļoti atpazīstams tūrisma apskates 
objekts mūsu novadā. Neparastie 
mazie zvēriņi – pundurkaziņas, 
krāsaini dekoratīvie mājputni, 
vāveres, jūras cūciņas, truši – un 
vēl daudzi citi dzīvnieciņi vien-
mēr priecē gan lielus, gan mazus. 
Protams, neesam stiprāki par 
dabu, un šī diena mums tiešām 
sagādāja apstākļus, ka doties pār-
gājienā ar kājām, varētu pat teikt, 
nebija iespējams. Taču bērni bija 
nelokāmi noskaņoti zvēriņus 

redzēt, tos pabarot un uzspēlēt 
kādu draudzības spēli, tāpēc uz 
mūsu galamērķi braucām ar ma-
šīnām. 
Ierodoties zoo „Brieži”, bērni uz-
reiz steidza pabarot mazos iemīt-
niekus, kas varbūt tikai drusku 
bija pieklusuši lietus dēļ, taču, 
ieraugot apmeklētājus, steidzās 
pretim, cerot sagaidīt kādu kāru-
mu. Prieks par zoo saimniekiem, 
kuri iegulda tik daudz darba savu 
sapņu īstenošanā, attīstībā, jo nu 
jau paiet krietns laiciņš, lai iepa-
zītos ar visiem zvēriņiem – pīlēm, 
zosīm, tītariem, dekoratīvajiem 
putniem, trušiem, aitām, ēze-
ļiem, briežiem u.c. 
Saimnieku piedāvātajā piknika 
vietā varējām patverties no lietus, 
uzcept desiņas, kopīgi priecāties 
par ģimenisko kopābūšanu un 
svētīgo lietu, kas veldzēja ābeļu 
un ievu ziedus.
15. maijā, Ģimenes dienā, biedrī-
ba devās uz Zaķusalu, kur LDĢBA  
rīkoja sakopšanas talku, lai vasa-
rā, no 11. līdz 14. augustam svi-

not apvienības 25 gadu jubileju, 
Latvijā sagaidītu viesus no visas 
Eiropas, organizējot Eiropas 
daudzbērnu ģimeņu salidoju-
mu ar konferenci „No ģimenei 
draudzīgas pašvaldības uz ģi-
menei draudzīgu valsti un ģi-

menei draudzīgu Eiropu”. Tā kā 
esam LDĢBA apvienības biedri, 
arī mūsu biedrība aktīvi pieda-
līsies šajā pasākumā. Aicinām 
ikvienu aktīvu ģimeni, kas vēlas 
darboties, realizēt kādus projek-
tus saistībā ar ģimenēm, iesais-

tīties mūsu biedrībā, jo kopā var 
paveikt ļoti daudz labu darbu,  
noorganizēt skaistus pasākumus, 
par kuriem priecājas gan bērni, 
gan pieaugušie. 

Anda Višķere, Stopiņu novada 
DĢB „Māra”vadītāja 

Stopiņu novadā strādājošie Ei-
ropas brīvprātīgie jaunieši no 
Portugāles un Spānijas 12. un 
13. maijā viesojās Liepājā, kur 
tikās ar brīvprātīgajiem jau-
niešiem, kas darbojas citās Lat-
vijas pilsētās, un Liepājas jau-
niešiem. Šeit katram tika dota 
iespēja prezentēt savas aktivi-
tātes „Erasmus+” projektā. 

Aress un Gonsalo Liepājas Jau-
niešu mājā un „Boltik Baik” pa-
sākumā uzstājās ar muzikāliem 
priekšnesumiem, piedalījās velo 
meistardarbnīcā, Liepājas jaunie-
šu īstenotajā atkritumu pārstrā-
des aktivitātē „Erasmus+” pro-
jekta ietvaros.

Savukārt Džesika fiksēja pa-
sākumu un mūsu brīvprātīgo 
aktivitātes un iniciatīvas fotogrā-
fijās un kopā ar Aresu uzstājās 
ar prezentāciju par Spāniju, bet 
Gonsalo piedāvāja pasākuma da-
lībniekiem piedalīties savas valsts 

ēdiena pagatavošanā un nogaršot 
portugāļu virtuves gardumus.

Gita Getaute-Šveicare, 
jaunatnes lietu speciāliste

Maijā dienas centrā „Saurieši” 
ciemojās brīvprātīgais jaunietis 
no Portugāles Gonsalo, kurš paš-
reiz strādā dienas centrā „Līči”. 

Ciemojās arī brīvprātīgā jauniete 
Anna, kura pašreiz aktīvi darbojas 
Gulbenē. Abi jaunieši pastāstīja 
par Portugāli, par viņu tradīcijām 
un kultūru, sportu, par portugāļu 
nacionālo virtuvi. Vēl tuvāk varē-
jām iepazīties, noskatoties video 
par šo valsti. Nobeigumā visi no-
baudījām portugāļu nacionālos 
ēdienus, bērniem vislabāk garšoja 
Gonsalo  pagatavotā torte. Pasā-
kuma dalībniekiem bija nedaudz 
arī jāmācās runāt portugāliski, 
kas bija interesants mēģinājums 
runāt citā valodā. Arī mēs Annai 

iemācījām pagatavot skaistas ro-
zes, kuras paši iemācījāmies taisīt  
floristikas  nodarbībās.

Šomēnes radoši darbojāmies 
arī Eiropas dienā, noskatījāmies 
prezentāciju par ES un zīmējām 
Latvijas kartes, plakātus, saņē-
mām dāvanās grāmatas par ES. 

Esam aktīvi uzsākuši nūjošanas 
nodarbības un aicinām piebied-
roties jaunus dalībniekus. Gan 
pusaudzes, gan pieaugušie aktīvi 
auž lakatus, kaut arī laukā jau ir 
vasara. Ar interesi uz floristikas 
nodarbībām nāk dažāda vecuma 
dalībnieki. Šīs nodarbības turpi-
nāsies arī jūnijā. Gaidīsim visus 
uz nodarbībām.

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas centra vadītāja

19. maijā jau no paša rīta savas 
durvis esošajiem skolēnu vecā-
kiem un citiem interesentiem 
vēra Upesleju internātpamat-
skola–rehabilitācijas centrs. 

Dienas garumā visi interesenti 
varēja apskatīt gan skolēnu darbu 
izstādi, gan tikties ar audzinātā-
jiem un vērot mācību stundas, 
gan nesteidzīgi baudīt tasi tējas 
ar kliņģeri un piedalīties sarunās 
ar citiem vecākiem. Uz sarunu 
pie direktores Irēnas Frankovičas 
tika aicināti arī vecāku padomē 
iesaistītie vecāki, lai veidotu turp-
māko sadarbību un pievērstos 
aktuālākajiem jautājumiem, kas 
saistīti ar skolas mācību un au-

dzināšanas vides pilnveidošanu.
Noslēgumā izskanēja skolēnu 

sagatavotais koncerts ar jautrām 
dejām, skanīgām dziesmām un 
mūzikas instrumentiem. Direk-
tores vietniece Dace Lielmane 
sveica skolā notikušā konkursa 
„Saku paldies skolēnam/skolotā-
jam” uzvarētājus. Visvairāk „pal-
dies” saņēma skolotājas – Baiba 
Šmite, Baiba Miķelsone, Arta 
Pavāre un Lauma Vicinska-Ka-
rakona. Visvairāk „paldies” saņē-
ma skolēni – Adriāna Jaunzeme 
(2. kl.), Aldis Ostrovskis (1. kl.), 
Andris Keckalo (8. kl.) un Reinis 
Jadrevičs (3. kl.). 

Digne Mote-Stelpe, direktores 
vietniece izglītības jomā

Arī lietainas dienas ir skaistas!

Sveicieni no Portugāles! Atvērto durvju 
diena Upesleju 
internātpamatskolā–
rehabilitācijas centrā

Aress, Džesika un Gonsalo Liepājā
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Latvijas valsts simtgades svinī-
bas nevarētu notikt, ja nebūtu 
bijis 1990. gada 4. maija – Lat-
vijas otrās dzimšanas dienas –, 
kad Latvija izvēlējās brīvību, 
balsodama PAR. Baltā galdau-
ta svētku ideja ir svinēt Latvijas 
otro dzimšanas dienu netradi-
cionālā formā, kad pulcējas pie 
balti klāta galda.

Arī Stopiņu pamatskolas 6.–9. 
klašu skolēni 5. maijā pulcējās 
zālē, lai pie balti klātiem galdiem 
svinētu Latvijas dzimšanas dienu. 

Pasākumu ievadīja direktores 
vietnieces Gintas Ozoliņas stās-
tījums par baltās krāsas nozīmi. 
Baltā krāsa simbolizē gaismu, tī-
rību un kārtību, stiprina ticību, 
dod miera un drošības sajūtu. 
Mūsu trauksmainajā ikdienā tās 
tik ļoti pietrūkst.

Baltā krāsa latviešiem ir biju-
si vismīļākā. Latviešu valodas 
skolotāja Valentīna Greiškāne 
pastāstīja, kā latviešu mitoloģijā 
ar balto krāsu saista visu skais-
to, tīro, vērtīgo un pat svēto. Tā 

ir gara skaidrības krāsa. Skolēni 
skandēja latviešu tautas dzies-
mas, kur ar vārdu „balts” rakstu-
ro cilvēka raksturu, darbību un 
vērtības: 

„Mana balta māmuliņa
Mani balti audzināja,
Apvilkusi baltu kreklu,
Pacēlusi saulītē.”
Kopš Latvijas neatkarības atjau-

nošanas pagājuši 26 gadi, un va-
ram izvērtēt, kā mainījusies mūsu 
dzīve. Kā bija agrāk un kā tagad 
– to ar interesantiem faktiem un 
prezentāciju pastāstīja 9. klases 
skolnieces Jeļizaveta Progļada un 
Ruslana Borhova. Vēstures skolo-
tāja Anita Martinsone 21. gadsimta 
skolēniem novēlēja augt par domā-
jošiem jauniešiem, cienīt un lepo-
ties ar savu valsti. 7. klases skolēnu 
runātā dzeja un kopīgi dziedātā 
dziesma „Kas kaitēja nedzīvot lie-
las jūras maliņā” radīja pasākumā 
ģimenes svētku sajūtu. Nav svarīgi, 
kādai tautībai piederam, svarīgi, 
kādi mēs esam savā baltumā.

Anita Martinsone, Stopiņu 
pamatskolas vēstures skolotāja 

Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisija (SPRK) 5. 
maijā apstiprinājusi a/s „Sada-
les tīkls” iesniegto elektroener-
ģijas sadales sistēmas pakal-
pojumu tarifu (sadales tarifu) 
līdzsvarošanas projektu. 

Plānots, ka līdzsvarotie tarifi va-
rētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. 
augustu, tādējādi pirmos rēķinus 
atbilstoši SPRK pieņemtajam ta-
rifu projektam klienti no elektrī-
bas tirgotājiem saņems septem-
bra sākumā. 

Līdzsvarotie sadales tarifi lie-
lākajai daļai mājsaimniecību par 
22% samazinās elektroenerģijas 
piegādes maksu, vienlaikus ievie-
šot fiksētu maksu par pieslēgu-
ma nodrošināšanu neatkarīgi no 
elektroenerģijas patēriņa apjoma. 
Aptuveni 700 tūkstošiem mājsaim-
niecību šādas izmaiņas elektrības 
gala rēķinu būtiski neietekmēs vai 
tas pat samazināsies. Savukārt juri-

diskajiem klientiem sadales tarifu 
struktūra tiks līdzsvarota, sama-
zinot elektroenerģijas piegādes 
maksu un palielinot no pieslēguma 
jaudas atkarīgo fiksētās maksas 
īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām 
personām, kas efektīvi izmanto 
pieslēguma jaudu, kopējais rēķins 
par elektroenerģiju nemainīsies vai 
samazināsies.

Šobrīd aptuveni 120 000 klien-
tu objektu ir tā dēvētie nulles un 
ļoti zema patēriņa pieslēgumi, 
turklāt pretēji mītiem un pieņē-
mumiem tie neatrodas tikai lau-
ku reģionos – puse no šiem ob-
jektiem ir dzīvokļi pilsētās. Gais-
vadu elektrolīniju kopgarums 
līdz šiem objektiem ir ap 3000 
km. Lai nodrošinātu efektīvu 
elektrotīklu un iekārtu darbību, 
arī šīs elektrolīnijas līdz „tukša-
jiem” pieslēgumiem ir savlaicīgi 
jāatjauno un pastāvīgi jāuztur 
darba kārtībā. Tās ir būtiskas iz-
maksas a/s „Sadales tīkls”, kuras 

pašlaik sedz tikai tie, kas patērē 
elektroenerģiju.

Esošajos sadales tarifos ir ie-
tvertas elektroenerģijas piegādes 
izmaksas, un turpmāk visiem ie-
dzīvotājiem līdzšinējā pakalpo-
juma cena par elektroenerģijas 
sadali veidosies no divām daļām: 
nelielas fiksētas ikmēneša maksas 
par pieslēguma nodrošināšanu un 
samazinātas cenas par elektroener-
ģijas piegādi atbilstoši patērētajām 
kilovatstundām. Lielākajai daļai 
mājsaimniecību kopējais rēķins 
par elektroenerģiju būtiski nemai-
nīsies, lietotājiem, kas elektroener-
ģiju patērē efektīvi, gala elektrības 
rēķins pat samazināsies, savukārt 
tā sauktajiem „0” pieslēgumiem, 
kas elektroenerģiju nepatērē, vai 
neefektīvajiem patērētājiem būs rē-
ķina pieaugums.

Piemēram, mājsaimniecībām 
vienfāzes pieslēgumos, kurās 
elektroenerģija netiek patērēta, 
turpmāk rēķins pieaugs par fiksē-

to mēneša maksu 1,50 eiro (ietve-
rot PVN). Savukārt pie salīdzinoši 
maza elektroenerģijas patēriņa –  
85 kilovatstundas (kWh) mēne-
sī – kopējais rēķins pieaugs par 
0,13 eiro. Pie 115 kWh patēriņa 
mēnesī gala rēķins samazināsies 
par 0,21 eiro, bet ar patēriņu 300 
kWh mēnesī kopējais rēķins sa-
mazināsies par 2,97 eiro mēnesī. 

Mājsaimniecībām trīsfāžu pie-
slēgumos fiksētās ikmēneša mak-
sas apjoms būs atkarīgs no pieslē-
guma jaudas. Piemēram, 20A trīs-
fāžu pieslēgumos, kuros elektro-
enerģija netiek patērēta, turpmāk 
rēķins pieaugs par fiksēto mēneša 
maksu 4,84 eiro (ietverot PVN). 
Savukārt ar salīdzinoši mazu elek-
troenerģijas patēriņu – 100 kWh 
mēnesī – kopējais rēķins pieaugs 
par 3,35 eiro. Ar patēriņu 400 kWh 
mēnesī gala rēķins samazināsies 
par 1,13 eiro, bet pie elektrības 
patēriņa 600 kWh kopējais rēķins 
samazināsies par 4,10 eiro mēnesī. 

Sadales tarifiem, saskaņā ar 
kuriem iedzīvotāji un uzņēmumi 
norēķināsies atbilstoši elektrotīkla 
pieslēguma jaudai un patēriņam, 
ir jāsedz elektrotīkla uzturēšanas 
un atjaunošanas izmaksas. Ilgt-
spējīga tīkla attīstības minimālā 
prasība ir to modernizēt atbilstoši 
klientu vajadzībām un katru gadu 
pilnībā atjaunot vismaz 2% no ko-
pējā elektrotīkla apjoma. Tādējādi 
tiek uzlabota valsts elektroapgā-
des kvalitāte un nodrošināta elek-
trības piegādes nepārtrauktība.  Ik 
gadu nepieciešams rekonstruēt un 
atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 
km garumā. Tas ir minimālais 
apjoms, kuru a/s „Sadales tīkls” 
ir izstrādājusi kā kompromisa va-
riantu starp iedzīvotāju un uzņē-
mumu maksātspēju un objektīvu 
nepieciešamību tīkla atjaunošanā, 
lai līdz 2024. gadam sasniegtu ES 
vidējo elektroapgādes drošuma 
un kvalitātes līmeni.  

A/s „Sadales tīkls”

21. maijā Stopiņu peldbaseinā 
norisinājās ikgadējās peldē-
šanas sacensības „Pavasaris 
2016”. Pavasara sacensībās 
piedalījās uzaicinātās Latvijas 
peldbaseinu komandas. 

Šogad pie mums bija ieradušies 
ciemiņi no VEF peldbaseina, PK 
„Ogre”, BJSS „Ādaži”, NSS „Ķeka-
va”, „Sharky”. Kopējais dalībnieku 
skaits bija 200 dalībnieku, un sa-
censības notika divās sesijās.

Pirmajā sesijā peldēja jaunākā ve-
cuma bērni un jaunieši, pamata dis-
ciplīnas bija peldējumi 25 m brass, 25 
m uz muguras un 50 m uz muguras.

Otrajā sesijā startēja jaunie-

ši ar dažādu sacensību pieredzi 
un peldēšanas iemaņām. Vairāki 
no šiem sacensību dalībniekiem 
izpildīja dažāda līmeņa sporta 
klašu normatīvus. Otrās sesijas 
dalībnieki startēja 100 m brīvajā 
stilā, 100 m brasā, 100 m uz mu-
guras, 100 m tauriņstilā, 100 m 
kompleksa un komandu stafetē.

Sacensības bija fiziski un emo-
cionāli sarežģītas, jo konkurence 
bija ļoti liela. Līdzjutēji aktīvi un 
skaļi uzmundrināja peldētājus.

1., 2. un 3. vietu ieguvēji saņēma 
medaļu un diplomu, bet, noslēdzo-
ties sacensībām, visi dalībnieki sa-
ņēma lielo saldumu pārsteigumu. 
Sacensībām beidzoties, visi bija 

gandarīti par padarīto.
Paldies Stopiņu novada do-

mei par atbalstu visa gada laikā. 
Paldies treneriem Marijai Štein-
bergai, Jeļenai  Aleksanei, Ilzei 
Aigarei, Pāvelam Murānam, kuri 
visu gadu strādāja ar vislielāko 
atbildību, – apgūtais bija redzams 
dažāda līmeņa peldēšanas sacen-
sībās, kurās mūsu peldbaseina 
audzēkņi regulāri piedalās, ie-
ņemot godalgotas vietas. Paldies 
profesionālajai tiesnešu koman-
dai un galvenajai tiesnesei Ilzei 
Aigarei. Paldies visiem līdzjutē-
jiem! Gaidīsim jūs arī turpmāk.

Aelita Veipa, Ulbrokas 
sporta kompleksa direktore

14. maijā Stopiņu novada pel-
dētāji veiksmīgi piedalījās 
Ogres novada atklātajā čem-
pionātā peldēšanā, kas pulcēja 
ap 200 dalībnieku no 15 Latvi-
jas un Lietuvas komandām. 

Stopiņu novada komanda pārve-
da mājās sešas medaļas – divas 
sudraba un četras bronzas – un 
stafetē ierindojās augstajā 5. vietā 

10 komandu konkurencē.
Sacensību laureāti no Stopiņu 

novada: Diāna Silicka – 2. vieta 
100 m brasā un 3. vieta 100 m uz 
muguras meitenēm, 2002. dz.g.; 
Arts Renārs Dambis – 2. vieta 
100 m uz muguras zēniem, 2004. 
dz.g.; Eva Evelīna Kļaviņa – 3. 
vieta 100 m brasā distancē meite-
nēm, 2005. dz.g.; Nikita Novikovs 
– 3. vieta 100 m uz muguras zē-

niem, 2003. dz.g., Kirils Kopiks –  
3. vieta 100 m uz muguras zē-
niem, 2002. dz.g. un vecāki.

Apsveicam mūsu novada jau-
nos sportistus un trenerus – Pā-
velu Murānu un Mariju Šteinber-
gu – ar izcīnītajām medaļām!

Ulbrokas sporta 
kompleksa administrācija un 

Stopiņu novada 
pašvaldība

No 1. jūnija līdz 3. jūlijam un no 1. augusta līdz 31. augustam Stopiņu peldbaseins strādā saskaņā ar vasaras 
darba laiku – atvērts no 9.00 līdz 22.00, apmeklētājiem ieeja peldbaseinā no 9.00 līdz 20.45.
Atgādinām, ka pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēni, uzrādot derīgu skolēnu apliecību, līdz plkst. 
15.00 ir atbrīvoti no maksas par peldbaseina izmantošanu skolēnu brīvlaikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 
plkst.15.00.
Par peldēt apmācības grupām bērniem vasaras brīvlaikā aicinām interesēties pie peldēšanas treneres Marijas 
Šteinbergas pa tālr. 25957272.

Aelita Veipa, Ulbrokas sporta kompleksa direktore

Pateicība

Stopiņu peldbaseina darba laiks vasaras mēnešos

Stopiņu novada peldētājiem sešas medaļas 
Ogres atklātajā peldēšanas čempionātā

Sekmīgi aizvadītas 
Stopiņu novada atklātās peldēšanas sacensības

Baltā galdauta svētki 
Stopiņu pamatskolā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprina 
izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos

Vēlos pateikt lielu paldies visiem viesiem, kuri 21. maija vakarā piedalījās 
„Akāciju” māju 100 gadu jubilejas pasākumā, kas notika Muzeju nakts 
pasākumu ietvaros. Man bija liels prieks redzēt visus – gan pazīstamus, 
gan tos, kuri šeit iegriezās pirmo reizi. Paldies par kopā pavadīto laiku, 
un īpašs paldies par labajiem vārdiem, ko dzirdēju, ka bija paticis šis va-
kars. Liels paldies Daigai un Ulbrokas bibliotēkas meitenēm, kas orga-
nizēja šo sirsnīgo pasākumu. Mums bija iespēja redzēt mana vectēva –  
Ulbrokas muižas kalēja – senās prasmes mūsdienās. Paldies jaunajam 
kalējam par zirga apkalšanu, zirgu saimniekiem par laipno dalību šajā 
notikumā un iespēju izvizināties zirga pajūgā! 

Māra Zebauere
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28. maijā norisinājās pirmais 
Latvijas džudo vēsturē Starp-
tautiskais turnīrs „I OUTDOOR  
JUDO 2016” Līgo parkā, kuru 
vadīja un organizēja Ulbrokas 
sporta kompleksa džudo cīņas 
treneris Vitālijs Šults.

Turnīrā piedalījās 185 džudo 
sportisti – zēni un meitenes no 
Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas 
un 17 Latvijas džudo klubiem. 

Turnīra galvenais mērķis bija 
popularizēt džudo Stopiņu nova-
dā, noskaidrot labākos cīkstoņus 
ārpustelpu džudo un padarīt pa-
sākumu skaistāku mūsu burvīgajā 
Līgo parkā. Sacensības atbalstīja 
Stopiņu novada dome, Ulbrokas 
sporta komplekss, atrakciju grupa 
„ANNELS” un „Sporta aģentūra”.

Stopiņu novadu pasākumā pār-
stāvēja 14 džudistu, kuri parādīja 
teicamas cīņas prasmes un labus 
sasniegumus. Labāko rezultā-

tu uzrādīja Deniss Pušņenkovs, 
izcīnot 1. vietu svara kategorijā 
līdz 42 kg, U-14 vecuma grupā, 
2. vietu dažādās vecuma grupās 
un svara kategorijās izcīnīja Nor-
berts Jēkabsons, Timurs Baraba-
novs, Artūrs Proškins, Vladislavs 

Festers, Vladimirs un Jaroslavs 
Jankoviči. 3. vietu izcīnīja Matīss 
Muzikants, Loreta Čorba, Rai-
monds Alakševics un Domeniks 
Kurgans. Apsveicam sacensību 
uzvarētājus!

Turnīra organizators vēlas iz-

teikt atzinību Stopiņu novada do-
mei, Ulbrokas sporta kompleksa 
vadībai, Ulbrokas kultūras nama 
darbiniekiem, Latvijas Džudo fe-
derācijas sporta direktoram, no-
vada džudistu vecākiem par iegul-
dījumu un atsaucību turnīra orga-

nizēšanā, ka arī neizslēdz iespēju 
organizēt „II OUTDOOR JUDO” 
turnīru Līgo parkā arī 2017. gadā 
un padarīt šo pasākumu par tradi-
cionālu turnīru novadā.

Vitālijs Šults, 
Ulbrokas džudo kluba vadītājs

Ar labiem rezultātiem noslēdzies pirmais ārpustelpu 
džudo turnīrs Latvijā „I OUTDOOR JUDO 2016”

Maija saule visiem Gaismas 
skolas skolēniem līdz ar jau-
kiem atpūtas brīžiem nesusi arī 
jaunas zināšanas, kas iegūtas 
mācību ekskursiju laikā. Iepa-
zīts Pūres šokolādes muzejs, iz-
staigātas Ķemeru purva takas,  
izzināta Jaunpils pils vēsture, 
apskatīti dzīvnieki Stopiņu no-
vada minizoodārzā „Brieži” un 
mazliet iebrists mūsu skaistajā 
Baltijas jūrā!

Katru pavasari skolēni, kuri dzī-
vo Baldones Sociālās aprūpes 
centrā, sagatavo īpašu koncert-
programmu. Ir izveidojusies 
jauka tradīcija maijā doties uz 
Baldoni ar priekšnesumiem un 
sveicieniem no skolas. Šoreiz tās 
nebija tikai dziesmas un rota-
ļas. 5.a klase kopā ar skolotājām 
A.Žučkovu un K.Sutru bija izvei-
dojušas pasaku filmu „Kā lapsa 
mācīja vilkam zivis zvejot”.  Kon-
certā piedalījās arī 1. klases sko-
lēni ar priekšnesumiem, kurus 

sagatavoja skolotājas D.Rubiķe 
un E.Pole-Polīte. 

Veiksmīgi starti bija peldēša-
nas sacensībās, kur 60 peldētāju 
konkurencē esam izcīnījuši 13 
medaļas. 

Līdz ar ziedošām kastaņu sve-
cēm atnācis arī eksāmenu laiks. 
Šajā mācību gadā skolu beidz 
profesionālās pamatizglītības 
programmas „Komerczinības” 
audzēkņi, iegūstot tirdzniecības 
zāles darbinieka profesionālo 
kvalifikāciju. 

Esam izdzīvojuši cauri krāsai-
nam mācību gadam un vēlreiz 
mirkli ieklausāmies skolas zvana 
skaņās... Pretī ar pļavu zaļumu un 
ziedu smaržām nāk zeltītā vasara, 
un līksmi skan putnu dziesmas tu-
vējā birzītē. Tiksimies 1. septem-
brī 10.00, lai atkal ierakstītu skolas 
gadu grāmatā jaunu mācību gadu –  
nu jau divdesmit pirmo!

Regīna Grebežniece, Gaismas 
internātpamatskolas ārpusklases 

darba organizatore

Gaismas skolas maija krāsas

Jau otro gadu darbojoties Eko-
skolu programmā, esam kļuvu-
ši bagātāki ar jaunām tradīci-
jām un aktivitātēm.

14. maijā, Ģimeņu dienu ietva-
ros, bijām plānojuši Stopiņu no-
vada domes PII „Pienenīte” ģi-
meņu velobraucienu, tādā veidā 
popularizējot un rosinot ievērot 
aktīvu dzīvesveidu. Velobraucie-
na maršruts bija plānots no PII 
„Pienenīte” līdz Ulbrokas vidus-
skolas stadionam, taču laika ap-
stākļi „sadomāja” plānus mainīt, 
atsūtot uz Ulbroku stipru lietu.
Plānotās veloaktivitātes realizē-
jām saulainajā 19. maija rīta cē-
lienā. Pasākuma laikā vidējā un 
vecākā vecuma grupu bērni iz-
mēģināja savas braukšanas pras-
mes, pārvietojoties videi drau-
dzīgā veidā nepiesārņojot gaisu, 
kā arī ievēroja un popularizēja 
veselīgu dzīvesveidu.

Patiess prieks par aktīvu bērnu 
dalību veloaktivitātēs, vecāku at-
balstu un nopietno attieksmi.

Pateicoties kopīgam koman-
das darbam, pasākums izdevās. 
Lielāko prieku mums deva bēr-
nu aizrautība piedalīties, vēlme 
izbraukt distanci, piedalīšanās 
dažāda veida aktivitātēs, kopā 
būšana, vecāku līdzdalība, kā arī 
apziņa, ka dzīvojam videi drau-
dzīgi.

Pasākums sākās ar drošības 
instrukciju pārrunāšanu, visiem 
velobraucējiem tika iedotas atsta-
rojošās vestes, katram braucējam 
bija ķivere.

Katra vecuma grupas kopā ar 
sporta skolotāju Tatjanu izbrauca 
velodistanci, trasē palīdzēja „tra-
ses darbinieki”, kas gan pastūma, 
gan pieturēja, gan uzmundrināja 
mazos un lielos braucējus.

Kopā ar sporta skolotāju Irinu 
bērni, kam nebija velosipēdu, 

piedalījās dažādās aktivitātēs.
Mazie un lielie velobraucēji iz-

mēģināja savas prasmes arī „čūs-
kas” izbraukšanā, kam sekoja 
rūpīga sportiska atsildīšanās pēc 
fiziskās slodzes.

Ezera krastā dalībniekus svei-
ca PII „Pienenīte” vadītāja Lelde 
Sturme, tika pasniegtas medaļas, 
bērni cienājās ar Latvijā audzē-
tiem āboliem.

Paldies visiem mūsu PII „Pie-
nenīte” darbiniekiem, kas pieda-
lījās pasākumā, sporta skolotā-
jām Tatjanai un Irinai par intere-
santajām sporta aktivitātēm.

Veloaktivitāšu pasākumu rea-
lizējām pirmo reizi, tāpēc esam 
patiesi gandarīti par pasākuma 
izdošanos, kā arī mūsu tradīciju 
pūrā „ielikām” vēl vienu jauku 
tradīciju!

Santa Šika un Evija Kubile, 
PII „Pienenīte” Ekoskolas 

programmas koordinatores 

Veloaktivitātes „Pienenītē”
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14. maijā Ulbrokas sporta kom-
pleksā notika sieviešu virslīgas 
handbolā čempionāta finālspē-
le, kurā tikās Ludzas „Latgols” 
un „Stopiņu NHK” komandas.

Aizvadot aizraujošu spēli, par uz-
varētājām izšķirošajā cīņā kļuva 
„Stopiņu NHK” – mūsu novada 

komanda!  Apsveicam mūsu ko-
mandu un treneri Gintu Ozoliņu 
ar skaisto uzvaru čempionātā! 

„Stopiņu NHK” komandai šis 
jau ir astotais Latvijas čempionu 
tituls!

• Foto: www.handball.lv
Stopiņu novada pašvaldība

Apsveicam mūsu sieviešu 
handbola komandu ar 
Latvijas čempionu titulu!

21. un 22. maijā Polijā notika 
Eiropas čempionāts motokro-
sā, kurā Latviju pārstāvēja arī 
mūsu novada jaunais sportists 
Patriks Ūzuls.

Patriks Ūzuls (K.Serģa motoklu-
ba pārstāvis) Eiropas čempionā-
tā motokrossā EMX85 klasē bija 
viens no spēcīgākajiem Latvijas 
pārstāvjiem un uzrādīja teicamu 
sniegumu, čempionāta kopvērtē-
jumā izcīnot 3. vietu.

Apsveicam jauno sportistu ar 
augstajiem panākumiem!

Stopiņu novada pašvaldība

Patriks Ūzuls izcīna 3. vietu Eiropas 
čempionātā motokrosā EMX85 klasē

7. maijā Ulbrokas sporta kompleksā tikās Pierī-
gas novadu florbola komandas, lai noskaidrotu 
stiprākos un veiklākos 2016. gadā.

Šogad pārliecinoši spēlēja Stopiņu novada komanda 
un guva uzvaru, pārspējot pārējās septiņas koman-
das. Mūsu komanda ir atguvusi Pierīgas čempionu 

titulu (pēc pagājušā gadā izcīnītās otrās vietas).
Otro vietu izcīnīja Babītes novada komanda, un 

trešo – Inčukalna novada komanda.
Apsveicam mūsu novada sportistus un komandas 

treneri ar izcīnīto čempionu titulu!
Stopiņu 

novada pašvaldība
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Stopiņu novada florbola komanda izcīna uzvaru 
Pierīgas novadu sporta spēlēs florbolā

30. aprīlī Šveicē notika Starp-
autiskais Kiokušinkai turnīrs 
„11th SWISS - OPEN Juniors-
Championship 2016”. Sacensī-
bās piedalījās aptuveni 300 da-
lībnieku no 15 valstīm.

Latviju turīnrā pārstāvēja seši 
sportisti, un pieci no tiem bija 
mūsu – Stopiņu novada – pār-
stāvji. 
Trīs Latvijas komandas sportisti 
izcīnīja godalgotas vietas, pierā-
dot mūsu skolas konkurētspēju 
starp labākajiem Eiropas karatē 
cīkstoņiem. 
Ulbrokas karatē kluba sportisti iz-
cīnīja vairākas godalgotas vietas:
2. vieta – Markuss Aleksans, kat. 
2001.–2002. g. līdz 58 kg;

3. vieta – Ričards Aizpurietis, kat. 
2003.–2004. g. +54 kg.
Apsveicam sportistus ar augsta-
jiem starptautiskajiem panāku-
miem!
30. aprīlī Rīgā norisinājās LAT-

VIJAS JOSUI (ashihara) karatē 
čempionāts, kurā Ulbrokas kara-
tē kluba sportiste Marta Šlagane 
izcīnīja 1. vietu 8–9 gadu vecuma 
grupā. 

Edgars Aizpurietis, treneris 

Ulbrokas karatē kluba sportisti izcīna godalgotas 
vietas starptautiskā turnīrā Šveicē

17. maijā Stopiņu pamatskolas 
PII notika sporta pasākums, 
kurā piedalījās pirmsskolas 
izglītības audzēkņi kopā ar sa-
vām ģimenēm.

Pavasarī, laikā, kad mācību gads iet 
uz beigām un tuvojas ilgi gaidītā 
vasara, pie mums iestādē sagata-
vošanas grupu bērni sportoja kopā 
ar saviem vecākiem, vecvecākiem, 
brāļiem un māsām. Šogad svētkos 
piedalījās „Zīļuku” un „Taurenīšu” 
grupas audzēkņi ar savām ģime-
nēm un grupu audzinātājām. 

Mūsu iestādē šādi svētki tiek rī-
koti pirmo gadu. Ciemos pie bēr-
niem un viņu ģimenēm bija iera-
dies Nezinītis, kurš, steidzoties pie 
bērniem, bija pazaudējis burtus! 
Bērni labprāt piedāvāja savu palī-
dzību, lai atrastu tos. Bet tā kā Ne-
zinītim bija tāls ceļš ejams, bērnus 
un viņu vecākus gaidīja pārbaudes. 
Pēc jautrās iesildīšanās visi meklēja 
burtus gan alās, gan džungļu mežā, 
kur visiem vajadzēja būt ļoti uz-
manīgiem, lai neapmaldītos starp 
kokiem un neparastām līkumotām 
taciņām. Lai atrastu kārtējo burtu, 
ģimenēm nācās kāpt kalnos, iet pa 
tuksnesi blakus kamieļiem, peldēt 
pa jūru un pat pacelties debesīs ar 
gaisa balonu!  Kad visi burti bija 
atrasti, bērniem bija uzdevums no 
tiem sastādīt vārdu, kuru viņi ar ne-
lielu vecāku palīdzību veiksmīgi arī 
paveica. Tā Nezinītis uzzināja, ka 
viņam un bērniem jāiet „UZ SKO-
LU!”.  Pēc tāda vārda sastādīšanas 
bērni pierādīja, ka viņi jau ir gatavi 

iet skolā, jo savās mugursomās sa-
lika tikai vajadzīgās skolas mantas. 
Svētku nobeigumā visi vienojās ko-
pīgā jautrā dejā, kā arī saņēma dip-
lomus un saldas balvas.

Šāds pasākums mūsu bērnudārzā 
tika organizēts pirmo reizi. Gribas 
atzīmēt, ka vecāki ļoti pozitīvi un 
emocionāli novērtēja piedāvātās 
sporta aktivitātes, kas pierāda, ka 
šādi pasākumi ir vajadzīgi, tāpēc 
organizēsim tos arī turpmāk.  Vie-
nīgais novēlējums no manas puses –  
lai vecāki būtu drusciņ aktīvāki gan 
sportošanā, gan pasākuma apmek-
lēšanā.  

 Pasākuma dalībnieki bija jautri 
un sportiski noskaņoti, jo tas taču 
mazajiem ir liels piedzīvojums – 
kopā ar saviem vecākiem vingrot 
un rotaļāties. Ceru, ka visi jauki 
pavadīja laiku! Paldies grupu au-
dzinātājām, manai kolēģei mūzikas 
skolotājai Kristīnei un, protams, 
„Taurenīšu” un „Zīļuku” grupas ve-
cākiem un viņu bērniem no mūsu 
PII par sportisko noskaņojumu un 
veiksmīgu pasākuma īstenošanu! 

Ar bērnu smaidiem sūtām spor-
tisku sveicienu vasarai, un uz savin-
grošanos nākamgad!

Ina Babiča, Stopiņu pamatskolas PII 
sporta skolotāja

Stopiņu pamatskolas PII 
sporto visa ģimene!



KULtūRAS PASĀKUMU AFIŠA
11. jūnijā plkst. 19.00 
Līgo parkā koncerts „Dziesma un deja manam novadam”. Piedalās kori un deju kolektīvi. 
Pēc koncerta – pirmā vasaras zaļumballe kopā ar grupu „Vēja muzikanti”. Ieeja brīva! Darbosies 
kafejnīcas.

Līgo vakarā, 23. jūnijā, plkst. 21.00
 Līgo parkā Līgo vakara koncerts  „Ejot cauri rudzu laukam”. Piedalās: Raimonda Vazdika, Ieva 
Akuratere, Ieva Pļavniece, Ilze Grunte. Pēc koncerta – Jāņu nakts zaļumballe apvienojumā ar 
jāņu nakts diskotēku. Ieeja, nodziedot trīs līgodziesmas. Darbosies kafejnīcas. Papardes zieda 
meklēšanu pasākuma organizatori atbalsta, bet nenodrošina.

2. jūlijā plkst. 19.00 
Līgo parkā koncerts „Muzikālās rakstu zīmes Līgo parkā”.  Ieeja uz koncertu – brīva!

Baltinavas teātra cienītājus, un Antona un Annes dzīvesstāsta sekotājus 
gaidīsim Līgo parkā 9. jūlijā.

BIBLIOTĒKĀS
29. jūnijā plkst. 15.00 
Ulbrokas bibliotēkā tematiskais pasākums „Pēterdiena” – skolu jaunatnes lasīšanas labirints. 
Vasaras brīvlaika pirmais ceļojums ar noslēpumaino koferīti, kurā ir Pētera Brūvera darbi un 
citi dokumenti, kas kārtoti radošā secībā. Vērosim, apspriedīsim, radoši darbosimies, lasīsim, 
salīdzināsim un mielosimies. tiek gaidīti esošie un nākamie skolas vecuma bērni. Par savu dalību 
informēt līdz 27. jūnijam Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.

Ulbrokas bibliotēkā turpinās makulatūras nodošanas akcija, kas novada iedzīvotājiem 
sniedz iespēju nodot novecojušu, mazvērtīgu un gadu gaitā uzkrātu literatūru – grāmatas, 
periodikas izdevumus un papīra izstrādājumus. Ikvienam ir iespēja Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēkā nodot makulatūru, kas paredzēta turpmākai nosūtīšanai un pārstrādei SIA „juglas 
papīrs” vajadzībām. Akcijas darbības laiks – augustu ieskaitot. Lūgums pirms ierašanās informēt 
bibliotēkas darbiniekus.  Kontaktinformācija pa tālr. 67910503 (Ulbrokas bibliotēka).

IZSTĀDES
Līdz 10. jūnijam 
Stopiņu novada vēstures muzejā izstāde „Stopiņu novada jauktā kora „Ulbroka” 
dziedātāju rokdarbi”. Dziesma izsenis gājusi roku rokā ar čaklu darbu, un koristes ne tikai dzied 
jau trešo gadu desmitu, bet arī auž, ada, šuj un tamborē. Izstādē būs aplūkojami B.Kurzemnieces, 
L.Kurzemnieces, B.ūķenieces, t.Vilciņas, A.jaksebogas, A.Žebrovskas, A.Višķeres, Z.Pelšes, 
R.Priedes darbi.

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, „Letonikas” 
un Baltijas centra Baltijas centrālās bibliotēkas kolekcijas specializētajiem krājumiem, Rīgas 
pilsētas būvvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas fotogrāfiju resursiem 
ir izveidojusi fotomateriālu kopu par ULBROKAS muižu. Fotoizstāde apskatāma Ulbrokas 
bibliotēkā no 3. līdz 30. jūnijam.

tematiskā izstāde Ulbrokas bibliotēkā – „Lai arī kas notiktu, tu tikai smaidi!”.  
Mākslinieces AGIjAS StAKAS rokraksts bērnu grāmatās un ilustrācijās.

Ulbrokas bibliotēka piedāvā literāri tematisku izstādi „Latviešu literatūras zelta fonda zinātāja”, 
veltītu literatūrvēsturnieces Līvijas Volkovas jubilejai (dz. 1931. gada 9. jūnijā).
Sauriešu bibliotēka jūnijā piedāvā literatūras izstādi „Rakstniece maskā”, rakstniecei Dagnijai 
Zigmontei – 85.

11“tĒVZEMĪtE“
OtRDIENA, 7. jūNIjS, 2016

Sauriešu bibliotēkas darba laiks vasarā 
no 1. jūnija līdz 31. augustam:

pirmdien, ceturtdien plkst. 11.00–19.00;
otrdien, piektdien plkst. 9.00–17.00; trešdien plkst. 9.00–13.00;

sestdien, svētdien – slēgts.

Stopiņu novada bāriņtiesa kopā ar zvērinātu advokāti Sanitu Slišāni 

5. jūlijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 
aicina uz bezmaksas konsultāciju dienu 

ģimenes tiesību jautājumos –
par uzturlīdzekļu piedziņu, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības 

noteikšanu, aizgādības tiesībām, par rīcībspējas pārskatīšanas 
pieteikumiem u.c. jautājumiem. 

Konsultācijas notiks bāriņtiesas telpās.
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 tiksimies pie tējas tases.

Tālrunis informācijai 
28890339, Māra.

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Mazi saules dzīpariņi

Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi

Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem,

Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem,

Lai prieks un laimīte rada.
Ā. Āre

Sveicam Amandu, Anci, Ričardu, Sofiju, Stefanu, 
Akimu, Adrianu, Gabrielu Satičantalu, 

Lukasu un viņu vecākus. 
Lai mīlestība un prieks jūsu mājās!

SVEICAM JUBILĀRUS:
Palūdz pavasari,

Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,

Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,

Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas aiziet dienas,

Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz tev ceļa zvaigzne,

Darbi veicas, gaišas dienas rit!
Albīni Āboliņu, Viktotiju Malkinu, Valentīnu Rāceni, 

Benitu Dargeviču, Kirkeriju Davidovu, Valdi Eltermani, 
Maiju Gurecku, Valentīnu Jevsjukovu, Aleftinu Liepiņu, 

Ludmilu Ļeščinsku, Laimu Rūdi, Vladimiru Serebruškinu, 
Valdi Bāliņu, Zigurdu Gaiķenu, Jāni Galilejevu, 

Akvilinu Laizāni, ZinaiduTiltnieku, Adrijanu Audzi, 
Gaidu Cīmuri, Aleksandru Šmauksteli, 

vēlam gaišas dienas un daudzus skaistus gadus!

2016. gada maijā Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas piecas laulības. 

Sveicam jaunās ģimenes!

Sludinājumi
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Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV 2130, Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktores p.i.: Inese Skrastiņa, tālr. 67910518, e-pasts: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada Domē sekretārei,
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”.
Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

„TĒVZEMĪTE” IZNĀK KATRA MĒNEŠA PIRMAJĀ NEDĒĻĀ un
 PIEEJAMA STOPIŅU NOVADĀ ŠĀDĀS VIETĀS:

Ulbrokā: Stopiņu novada domē, Ulbrokas bibliotēkā, Ulbrokas dienas centrā, Kultūras namā,
PA „Saimnieks”, PII „Pienenīte”, aptiekā pie Ogres pagrieziena, aptiekā 51. autobusa galapunktā,
Stopiņu ambulancē, kafejnīcā „Pie kamīna”, veikalos „LaTS”, „TOP”, „Certa”,
„Latvijas Balzams”, frizētavā Institūta ielā 1, 2. stāvā.
Rumbulā: Gaismas internātpamatskolā, SIA „Getliņi EKO”.
Dreiliņos: „Saulīšu” ciematos kastītēs pie ziņojumu dēļiem, Ozolu ielā pie ziņojumu dēļa.
Līčos: Līču dienas centrā, veikalā „Melnais suns”. Cekulē: Cekules dienas centrā.
Sauriešos: Sauriešu bibliotēkā, Sauriešu dienas centrā, aptiekā, veikalā „Mego”, SIA „Knauf”.
Upeslejās: Upesleju dienas centrā, veikalā „LaTS”, Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikā.
Dzidriņās: Jaunsišu ciematā kastītē pie ziņojumu dēļa.

AICINĀM PIETEIKT KOMANDAS PASĀKUMAM

„ULBROKAS EZERA REGATE 2016”!
Šogad turpinām aizsākto tradīciju – ULBROKAS EZERA REGATI – un aicinām pieteikties iedzīvotāju, 

uzņēmumu un iestāžu komandas līdz šā gada 30. jūnijam 
pa tālr. 28711252, Ainārs Vaičulens.

Ulbrokas ezera regate notiks 30. jūlijā plkst. 18.00 
Ulbrokas Ezera dienas pasākumu ietvaros.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
Sauriešu dienas centra darba 
laiks jūnijā: pirmdien, trešdien, 
ceturtdien, piektdien plkst. 9.30–
18.00; otrdien plkst. 11.30–20.00; 
sestdien, svētdien – slēgts.
11., 18. jūnijā plkst. 12.00 floris-
tikas nodarbības, dāvanu iesaiņo-
šana.
22. jūnijā plkst. 13.00 Jāņu vai-
nagu pīšana.
 9. jūnijā plkst. 17.00 nodarbības 
par astroloģiskām tēmām.
10. un 17. jūnijā plkst. 17.00 
zīda apgleznošana.
7. un 21. jūnijā plkst. 16.00 au-
šanas nodarbības bērniem.
14. jūnijā plkst. 16.00 ziedu vei-
došana no vilnas diegiem.
8. jūnijā plkst. 15.00 bērniem 
zīmēšanas nodarbības – uz liel-
formāta lapām ar akrila krāsām.
Otrdienās, trešdienās, piektdienās 
plkst. 12.30 nūjošanas nodarbības. 
Nūjas nodrošina dienas centrs.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
No 6. līdz 10. jūnijam – gatavo-
sim apsveikumus skolas absol-
ventiem.
11. jūnijā – no plkst. 12.00 līdz 
plkst. 16.00 radošā darbnīca ar 
Džesiku, brīvprātīgo jaunieti no 
Sauriešu dienas centra. No plkst. 
16.00 – absolventu apsveikšana.
No 13. līdz 17. jūnijam – sporta 
nedēļa – nūjošana, futbols, volej-
bols.
18. jūnijā no plkst. 12.00 – „Ce-
kules maratons”: plkst. 12.00 – 
bērniem; plkst. 13.00 – pieaugu-
šajiem; plkst. 14.00 – ģimenēm.
No 20. līdz 22. jūnijam gatavosi-
mies Līgo svētkiem.

UPESLEJU 
DIENAS CENTRĀ
Upesleju dienas centra darba 
laiks jūnijā un augustā: pirmdien, 
trešdien, ceturtdien, piektdien no 
plkst. 9.30 līdz 18.00; otrdien no 
plkst. 11.30 līdz 20.00; sestdien, 
svētdien – slēgts. Jūlijā dienas 
centrs slēgts uz atvaļinājuma lai-
ku.
7. jūnijā plkst. 12.00 pārgājiens 
no Upesleju dienas centra uz 
mini zoo „Brieži”. Lūdzam dalīb-
niekus iepriekš pieteikties dienas 
centrā, lai vienotos par cenām 
un organizatoriskajiem jautāju-
miem.
14. jūnijā plkst. 18.00 bērniem 
„Popiela”. Gatavojam priekšnesu-
mus, prezentācijas.
No 20. līdz 22. jūnijam Līgo 
svētku noformējumu gatavošana.
28. jūnijā Sporta aktivitātes – 
„Jautrie starti”.
Upesleju dienas centrā skatāma 
Agņa Šmita fotoizstāde „Posm-
kāji tuvplānā”.
Jūnijā darbosies pulciņi: gal-
da teniss – pirmdien, trešdien, 
piektdien plkst. 16.00–18.00. 
Vēderdejas – otrdien, ceturtdien 
plkst. 18.00–20.00. Elektroteh-
nika bērniem – otrdien plkst. 
19.00–20.00. Nūjošana – pirm-
dien, trešdien plkst. 11.00.
Bērniem katru dienu plkst. 
14.00–16.00 aktivitātes sporta 
laukumā.

ULBROKAS 
DIENAS CENTRĀ
No 3. līdz 10. jūnijam linu mai-
siņu, salvetīšu gatavošanas ar 
zāļu atspiedumiem darbnīca.

No 13. līdz 16. jūnijam ziedu ga-
tavošanas darbnīcas no organzas.
No 17. līdz 22. jūnijam Līgo de-
koru gatavošana no pļavas pu-
ķēm u.c. dabas materiāliem.
Trešdienās – zīda apgleznošanas 
radošā darbnīca no 18.00 līdz 
20.00.
Otrdienās un ceturtdienās nūjo-
šana no 10.00 līdz 11.30.

LĪČU 
DIENAS CENTRĀ
Dienas centra darba laiks vasaras 
sezonā (1. jūnijs – 31. augusts): 
pirmdienās, otrdienās, trešdie-
nās, ceturtdienās no plkst. 12.00 
līdz 19.00; piektdienās, sestdie-
nās, svētdienās – slēgts. No 27. 
jūlija līdz 25. augustam dienas 
centrs slēgts uz atvaļinājuma lai-
ku.
No 13. jūnija līdz 16. jūnijam 
dienas centra teritorijas labie-
kārtošanas darbi – vasaras ziedu 
stādīšana kopā ar brīvprātīgo jau-
nieti Gonsalo.
22. jūnijā Līgo svētku vainagu 
veidošana (līdzi jāņem dabas ma-
teriāli).
No 20. jūnija līdz 26. jūnijam 
dienas centrs aicina Līču rokdar-
bu meistarus piedalīties rokdar-
bu izstādes veidošanā, kas būs 
apskatāma dienas centrā „Līči” 
no 27. jūnija līdz 7. jūlijam.
30. jūnijā plkst. 16.00 „Gardēžu 
pikniks”. Līdzi – cienasts pikni-
kam, idejas āra aktivitātēm vasa-
rā.
Pirmdienās plkst. 17.00 radošās 
aktivitātes bērniem.
Otrdienās plkst. 17.00 zīda ap-
gleznošanas nodarbības.

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds

Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst

Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Zinaida Krūmiņa, Tatjana Kuzmičova,  
Genadijs Mjasiščevs, Valentina Livija Vaidere, Leo Vaiders,  

Valters Ozoliņš, Lūcija Jansone.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem

Gan zināju tās dieniņas,
Kad bij ieti darbiņā;
To dieniņu nezināju,

Kad būs ieti aizsaulē.
/Latviešu tautasdziesma/

Maz, pavisam maz ir cilvēkam dots. Viens gājums – skaitīti gadi.  
Un tomēr katram savi – vienīgie, īstie un patiesie.  

Vienīgie ar sirdi sasildāmie un darbiem piepildāmie.  
Izsakām visdziļāko  līdzjūtību Elvīras Borozdinas piederīgajiem, 

kolēģi smilšu kalniņā pavadot.
Stopiņu novada Sauriešu un Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 
 esam bēdās kopā ar klasesbiedru Nilu Kokoreviču,  

tēti aizsaulē aizvadot.
Ulbrokas vidusskolas 5.a klases skolēni,  

skolotājas Iveta un Neila un skolas saime

Stopiņu novada PII „Pienenīte” 

AICINA DARBĀ MEDMĀSU 
uz 0,5 slodzi. 

Prasības: 
• vidējā speciālā vai augstākā izglītība, 
• latviešu valodas prasmes „C” līmenī, 

• labas saskarsmes spējas ar bērniem un pieaugušajiem.

 Informācija pa tālr. 26558646 vai 
pie vadītājas darba laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Dienas centros jūnijā

Darbs


