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No 1. līdz 3. jūlijam Valmierā 
norisinājās Latvijas IV olim-
piāde, kurā Stopiņu novadu 
pārstāvēja 23 sportisti – hand-
bolā, galda tenisā, vieglatlēti-
kā, peldēšanā un triatlonā.

Visos pārstāvētajos sporta veidos 
mūsu sportisti izcīnīja 12 meda-
ļas – vienu zelta, astoņas sudra-
ba un trīs bronzas!

Stopiņu novada domes vārdā 
apsveicam mūsu novada sportis-
tus ar augstajiem sasniegumiem 
un izsakām pateicību treneriem! 
Īpaši apsveicam mūsu novada 
„bagātāko” medaļnieci – Agnesi 
Patrīciju Ozolu – ar izcilajiem re-
zultātiem peldēšanā un triatlonā!

Īpašu pateicību izsakām or-
ganizatoriem, kas nodrošināja 
sportistu startus olimpiādē, – 
delegācijas vadītājam Aināram 
Vaičulenam un Ulbrokas spor-
ta kompleksa direktorei Aelitai 
Veipai – par izcili noorganizēto 
sportistu dalību olimpiādē! Ap-

sveicam Aināru Vaičulenu ar iz-
cīnīto sudraba medaļu!

Rezultāti:
Peldēšana: Agnese Patrīcija 

Ozola – zelta medaļa 400 metru 
brīvajā stilā, sudraba medaļa 200 
metru brīvajā stilā un bronzas 
medaļa 800 metru brīvajā stilā. 

Arvis Aigars – sudraba me-
daļa 100 metru brīvajā stilā, sud-
raba medaļa 1500 metru brīvajā 
stilā un sudraba medaļa 200 
metru tauriņstilā.

Artūrs Līcītis izcīnīja augsto 5. 
vietu, iekļūstot olimpiskajā seš-
niekā.

Handbols: „Stopiņi NHK”, 
sieviešu komanda – sudraba 
medaļa (trenere Ginta Ozoliņa, 
spēlētājas – Iveta Asare, Baiba 
Baumane, Elita Ekkerte, Egija 
Gailuma, Dace Nīce, Lana Ni-
kolajeva, Annija Ozoliņa, Lolita 
Pranta, Gita Purgaile, Agnese 
Rozentāle, Daina Sergejeva, Elza 
Seržante).

Galda teniss: vīriešu koman-
da – bronzas medaļa (Jānis Cīru-
lis, Māris Ķuda, Aleksandrs Mas-
kaļonoks, Andrejs Čemirtans).

Vīriešiem vienspēlēs – 5. vieta 
Jānim Cīrulim, 6. vieta – Mārim 
Ķudm.

Vieglatlētika: Ainārs Vaiču-
lens, delegācijas vadītājs – sudra-
ba medaļa vesera mešanā.

Karīna Orlova – sudraba me-
daļa vesera mešanā.

Ainārs Kovals – sudraba me-
daļa šķēpa mešanā.

Triatlonā: Agnese Patrīcija 
Ozola izcīnīja bronzas medaļu.

Sandris Šika izcīnīja 22. vietu 
triatlona sacensībās vīriešiem.

Kopumā Latvijas IV olimpiādē 
piedalījās 3729 sportisti. Latvijas 
IV olimpiādes programmā bija 
iekļauti 26 olimpiskie sporta veidi 
un neolimpiskais sporta veids –  
orientēšanās – kā arī paraugde-
monstrējumi šahā.

Stopiņu novada 
pašvaldība

No kreisās: Arvis Aigars, Agnese Patrīcija Ozola, Artūrs Līcītis.

Stopiņu novada sportisti 
Latvijas IV olimpiādē izcīnīja 12 medaļas!

2. vieta Aināram Vaičulenam.

„Stopiņi NHK” sieviešu komandai – sudraba medaļa.
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Aicinām Stopiņu novada ie-
dzīvotājus  novērtēt savu un 
līdzcilvēku ieguldījumu mūsu 
novada izaugsmē un pieteikt 
kandidātus atzinībai „Stopiņu 
novada Goda Pilsonis” 2016. 
gadā.

Tā ir augstākā Stopiņu novada 
pašvaldības atzinība, ko piešķir 
fiziskām personām par sevišķiem 
nopelniem Stopiņu novada labā, 

kas var izpausties valsts, pašval-
dības, sabiedriskajā, kultūras, 
izglītības, zinātnes vai saimnie-
ciskajā un citā darbā. Par nopel-
niem uzskatāms gan izcils darbs, 
gan ilgstoša, priekšzīmīga un pa-
nākumiem bagāta darbība.

Atzinību „Stopiņu novada 
Goda Pilsonis” piešķir Stopiņu 
novada, Latvijas iedzīvotājiem un 
ārvalstu personām. 

Kandidātus var izvirzīt ne ma-

zāk kā 5 iedzīvotāji, domes depu-
tāti, domes komitejas, komisijas 
un Stopiņu novadā reģistrētās ju-
ridiskās personas, valsts un paš-
valdību institūcijas.

„Stopiņu novada Goda Pilso-
ņa” atzinības pasniegšana notiks 
Latvijas Republikas proklamēša-
nas gadadienas svinīgajā pasā-
kumā Ulbrokas kultūras namā 
2016. gada novembrī.

Aicinām iepazīties ar saistoša-

jiem noteikumiem „Par apbal-
vojuma „Stopiņu novada Goda 
Pilsonis” piešķiršanu” un aizpil-
dīt pieteikuma anketu, kas elek-
troniski pieejama: http://stopini.
lv/lv/pasvaldiba/par-novadu/sto-
pinu-novada-goda-pilsoni.

Drukātā veidā saistošie notei-
kumi un pieteikuma anketas būs 
pieejamas Stopiņu novada domē, 
Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkā, 
Stopiņu novada dienas centros 

Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās, 
Cekulē un Līčos.

Aizpildītās pieteikuma anke-
tas jāiesniedz Stopiņu novada 
domē sekretārei Institūta ielā 
1a, Ulbrokā, līdz 2016. gada  
7. oktobrim. Pieteikumu anke-
tas var aizpildīt un iesniegt arī 
elektroniski vietnē: http://stopi-
ni.lv/lv/pasvaldiba/par-novadu/
stopinu-novada-goda-pilsoni.

Stopiņu novada pašvaldība

Aicinām pieteikt kandidātus atzinībai – „Stopiņu novada Goda Pilsonis”

Nāc, Dieviņi, pie manīm
Šovakar vakarēt,

Balti mani liepu galdi,
Tīra nama istabiņa.

/L.t.dz./

Šogad Annas jeb Saimnieču 
diena 26. jūlijā pulcināja no-
vada ļaudis Ulbrokas kultūras 
nama dārzā, lai jau trešo reizi 
kopīgi sveiktu Annas, Ances 
un Annijas un jau trešo reizi 
suminātu izcilākās novada 
Saimnieces.  

Vārdu „Saimnieces” es ar nolū-
ku rakstu ar lielo burtu, ne tikai 
tāpēc, ka cienu viņas un viņu 
sniegumu, bet arī tāpēc, ka viņas 
patiešām ir izcilas! Šogad par to 
varēja pārliecināties gan pasāku-
ma apmeklētāji, gan žūrija, ko 
šogad vadīja visiem labi pazīs-
tamais Roberto Meloni, ar savu 
itālisko temperamentu, sirsnību 
un šarmu atverot latviešu sirds 
priekškambarīšus un ļaujoties 
burvīgam satuvināšanās mirklim 
kultūras nama dārzā.  

Jau trešo reizi Saimnieču kon-
kursā piedalījās Taiga Krūmi-
ņa ar izsmalcinātas garšas zupu 
„Čipolino”, kas pēc skatītāju 
vērtējuma saņēma visvairāk cūku 
pupu, kas šogad tika izmantotas 
balsošanas žetonu godā. Pēc žū-
rijas vērtējuma „Čipolino” ieguva 
nomināciju „Mīlestība no pir-
mās karotes” un 257 balsošanas 
punktus, kas ierindoja to otrajā 
vietā. Jāatzīmē, ka Taigas gatavo-
tie ēdieni visus trīs gadus ir iegu-
vuši skatītāju balsu vairākumu. 
Apsveicu!

Trešo gadu Saimnieču kon-
kursā piedalījās Anna Žuņa, šo-
gad prezentējot ļoti gardo zivju 
zupu „Kā zivs ūdenī”, saņemot 
zūrijas nomināciju „Zutis buti 
precēt brauc”. Jāsaka, ka Annas 
kundzes piedalīšanās katru reizi 
ienes pasākumā īpašu mīļumu. 
Paldies!

Trešo reizi Saimnieču konkur-
sā piedalījās arī Solvita Komko-
va ar trim zupiņām: 1. „Ar mel-
lām mutēm” – melleņu klimpu 
zupa; 2. Rabarberu klimpu zupa 

un 3. Buljona klimpu zupa. 
Solvita gluži vai rotaļīgi viegli, 
ar romantiski jauku zupas pa-
sniegšanas manieri jau otro reizi 
Saimnieču dienas vēsturē ieguva 
pirmo godalgu ar 268 punktiem.  
Tieši tikpat – 268 punktus – un 
arī pirmo godalgu ieguva Jeļe-
na Prokofjeva ar gardum gardo 
„Siera zupu ar gailenēm”. Jeļe-
na konkursā piedalījās otro reizi.  
Apsveicu!

Tikai par trim punktiem atpa-
liekot no otrās vietas ieguvējas, ar 
254 punktiem trešo godalgu sa-
ņēma, arī otro gadu piedaloties, 
Ligita Jubele par zupu „Tomā-
tiņš pastaigā” un saņēma žūrijas 
nomināciju „Vasaras sapnis”. 
Jāpiemin, ka gandrīz visas zupas 
sastāvdaļas ir augušas Ligitas 
dārzā.

Ar ļoti harmonisku garšu kon-
kursā izcēlēs zupa „Sarkanā”, 
ko prezentēja, arī jau otro reizi 
piedaloties, Tatjana Vilciņa, sa-
ņemot žūrijas nomināciju „Vil-
cinošais un vilinošais borščs”, 
par ko gan saimniece smējās, jo 
žūrija nepareizi zupu nosaukusi 
par boršču. Tas izraisīja vispārēju 
jautrību, īpaši ar Roberto piebildi 
par to, kā viņam patīkot izrunāt 
šo vārdu „borščs”.

Otro reizi Saimnieču konkursā 
piedalījās arī Raisa Makare jeb 
visu iemīļotā Raja. Viņas izvārīto 
pupiņu zupu „Vidzemes zīdenis” 
varēja ne tikai nogaršot, bet arī 
kārtīgi paēst, jo pasākuma orga-
nizētāja – Stopiņu novada dome –  
bija parūpējusies arī par to, lai 
cienasts būtu lielāks. Baudot 
„Vidzemes zīdeni ”, varēja sajust 
patīkamo pupiņu zupas bērnības 
dienu garšu. Perfekti!

Tikpat perfekta garša bija 
Kristīnes Cimdiņas prezentēta-
jai skābeņu zupai „Trijdienīte”. 
Saimnieču dienas pasākumam 
Kristīne gatavoja pirmo reizi un 
ieguva vispārēju atzinību – 240 
punktus un ceturto vietu! Atbil-
dod uz Roberto jautājumu, kā-
pēc trijdienīte, Kristīnes sacītais 
pārliecināja: „Kārtīga zupa jāvāra 
trīs dienas!” Gribu tikai piebilst – 
tā dara kārtīga saimniece!

Pirmo reizi Saimnieču dienās 
piedalījās arī Ligita Žugra, kura 
vienīgā prezentēja auksto zupu 
„Gaspačo aukstā zupa”. Ligitas 
pagatavotā zupa patīkami pār-
steidza ar garšas harmoniju un 
veldzēja karstajā vakarā. Paldies!

Vispatīkamākais pārsteigums šī 
gada Saimnieču dienā bija vidus-
skolnieces Elizabete Aira Mago-

ne un Karīna Paule, kuras pre-
zentēja vienu zupu ar nosaukumu 
„Šerpā”. Žūrija gan šai zupai pie-
šķīra nomināciju „Pirmā mīles-
tība”, jo šī, par „šerpo” nosauktā, 
patiesībā garšoja pēc jaunības un 
maiguma, bet meiteņu piedalīša-
nās Annas dienā rosina domāt, ka 
pasākumam ir nākotne! Paldies!

Pasākumam ir nākotne arī tā-
pēc, ka Annas dienas – Saimnie-
ču dienas pasākuma organizēša-
nu ir pārņēmis Ulbrokas kultūras 
nams sadarbībā ar Stopiņu nova-
da domi. 

Piedodiet, ja arī kāds rindas 
galā nepaguva zupas nodegustēt, 
jo rindas sākumā esošajiem tās 
garšoja tik ļoti! Tomēr nākamajās 
reizēs būsim nesavtīgāki!

Šogad Annas diena patiešām 
izdevās mazliet labāk, mazliet 
savādāk un varbūt arī mazliet 
dāsnāk nekā iepriekšējās reizēs. 
Vislielākais paldies a/s „Rīgas 
dzirnavnieks” speciālistiem, ku- 
ri, uzzinājuši par Annas dienas – 
Saimnieču dienas norisi Stopiņu 
novadā, piedāvāja balvas no uz-
ņēmuma produktu līnijas „Īsta 
saimniece” pasākuma dalībnie-
cēm – saimniecēm.

Gardo zupu konkursu kopā ar 
Roberto vērtēja un zupas baudīja 

arī Staņislava Rozenbaha, Agnese 
Pumpure, Tālis Balodis un Ingrī-
da Balode. 

Tautasdziesmas kokles skaņu 
pavadījumā izpildīja Vita Pinne 
un Vita Paulāne, Roberto mūs 
priecēja ar tautā iemīļotām lat-
viešu un itāļu estrādes dziesmām. 
Par labu skaņu rūpējās Dainis. 
Paldies!

Vissirsnīgākais paldies visu 
saimnieču atbalsta grupām, ģi-
menēm, draugiem un visiem 
pasākuma apmeklētājiem! Visla-
bākie pateicības vārdi pasākuma 
organizētājiem! Viscieņpilnākais 
paldies visām saimniecēm un 
veiksmes vēlējumi nākamajās 
Annas dienās! 

Vēl manā vāzē zied Annas die-
nā saņemtā saulespuķe un manā 
sirdī mīt, Veltiņ, tevis teiktie vār-
di. Tie neļaus mums apstāties 
pusceļā un neļaus pagurt, bet 
vienmēr būs vaduguns jauniem 
darbiem! Paldies!

Uz tikšanos ceturtajā Annas 
jeb Saimnieču dienā!

Ingrīda Balode

• Fotogalerija: 
http://stopini.lv/lv/galerijas/an-
nas-diena-saimniecu-
diena-2016-328. 

Annas dienas – Saimnieču dienas vakarēšana

 Taigas Krūmiņas zupa 
„Čipolīno”.

Taiga Krūmiņa 
(pirmā no kreisās).
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Dienas centrā „Līči” jau otro 
gadu satiekas „Gardēžu klu-
biņš”, kurā vietējie iedzīvotāji 
dalās gardās receptēs, sirsnīgi 
pavada laiku kopā un katru 
reizi uzzina kaut ko jaunu par 
ēdieniem, garšām, gatavoša-
nas veidiem. 

Pašās jūnija beigās dienas centrā 

norisinājās „Gardēžu klubiņa” 
tikšanās. Šoreiz piknika veidā. 
Katrs bija sagatavojis „gardēžu” 
cienīgus cienastus, ko var iz-
mantot piknika laikā. Bija iespē-
ja baudīt spinātu pankūkas, ra-
barberu kēksu, kārtainās mīklas 
pīrādziņus, ogas, sulas dzērienu, 
saldējumu ar svaigi gatavotu ķir-
šu sīrupu un citas gardas lietas.

„Gardēžu” pasākumi nav tikai 
paēšanas svētki. Katru reizi tiek 
darītas arī radošas lietas. Šoreiz 
kopīgi kurinājām ugunskuru un 
dienas centra pagalmā gatavojām 
plovu. Katram dalībniekam bija 
iespēja piedalīties gatavošanā, sa-
vas garšas nianses pievienošanā. 
Jā, izdevās patiešām gardi!

Tā kā šoreiz bija „gardēžu” 

pikniks, tad paralēli gatavošanas 
procesam norisinājās arī āra iz-
klaides spēļu veidā. „Gardēžiem” 
bija uzdevums meklēt apslēpto 
mantu, sekojot dotajām norā-
dēm. Meklēšana bija patiešām 
interesanta, bija jāmin mīklas, 
jāzina dažādi augu latviskie un 
latīniskie nosaukumi, jādomā 
nedaudz abstrakti. 

Kopā pavadītais laiks „Gardē-
žu klubiņam” vienmēr ir patīka-
mu sajūtu bagāts. Ir iespēja būt 
kopā, aprunāties, izglītoties un, 
protams, arī garšīgi paēst. Aicinu 
arī citus interesentus pievienoties 
Līču „gardēžiem”! Uz tikšanos 
septembrī!

Zanda Pelše, 
dienas centra „Līči” vadītāja

Gardēžu pikniks dienas centrā „Līči”

Mirklī, kad apzinu Ulbrokas 
bibliotēkas lasītāju un ceļo-
tāju vēlmi apskatīt Latviju, ir 
skaidrs – laiks kultūrvēstu-
riskā un kulinārā mantojuma 
apskatei un garšas sajūtai tu-
vākā vai tālākā apkārtnē. 

Šogad daļa no objektiem saistās 
ar Limbažu viduslaiku notiku-
miem un komponista Baumaņu 
Kārļa mūža devumu, Raunas vēs-
turiskā centra apskati, atjaunotās 
Jērcēnu muižas un mednieku 
namiņa viesmīlību. Kultūrvēstu-
risks piemineklis – Vijciema baz-
nīca –, par ko liecina zvīņveida 
koka dēlīšu ārējā apdare un koka 
altāris ar gleznojumu „Svētais va-
karēdiens”. Vidzemes zemnieku 
sēta „Ielīcas”, kas ir ne tikai valsts 
nozīmes kultūras piemineklis, 
bet arī unikāla ainava, kurā ie-
tilpst šim novadam raksturīgu 
celtņu pilns komplekss – dzīvo-
jamā māja, pirts, trīs klētis, kūts, 
pūne, stallis ar lopbarības telpām, 
rija, ratnīca, pagrabs.

Vērtīgākā daļa pārstāv seno 
arodu prasmi mucu meistaroša-
nā un sēklu ieguvi jaunu mežu 
audzēm, kas arī šodien tiek iegū-
tas, izmantojot vairāk nekā 100 
gadu vecās,  oriģinālās iekārtas. 
Vijciema čiekurkalte ir viena no 
vecākajām Latvijā – tā bez pār-
traukuma darbojusies no 1895. 
gada līdz pat pagājušā gadsimta 
70. gadiem, savu darbu atsākot 
1992. gadā. 

Meistarstiķa cienīga ir Jāņa 
Grantiņa vēdermucu veidošana 
un dzīves uztveres salāgošana. 
No senā līdz mūsdienām ir iegūta 
prasme gan alus mucu, gan lielu 
kublu izgatavošanā. Turpat līdzās 
seni mucenieku darba rīki un 
mucas radīšanas process. Ama-
ta aroda prasmes, kas godā un 
turpina senās alus darīšanas tra-
dīcijas, iegūtas, praktizējot alus 
darītavā „Aldaris”. Bet patiesībā, 
ja ieskatāmies Janīnas Kursītes 
„Novada vārdenē” un vēlamies 
seno, zināmo vārdu saglabāšanu, 
tad Jāni nevar ne nostērstēt, ne ie-

spangot – jo viņš ir personība, ko 
caurvij gaišums un neizsakāms 
dzīvesprieks, kam piemīt uzņē-
mība un pārliecība par visu lie-
tu kārtību un rūpi savos bērnos. 
Garīgi un fiziski spēcīgs cilvēks ar 
dziļu senuma garšu arodā un at-
kailinātu nervu izdarīt visu god-
prātīgi un skaisti.

Savukārt dabas objektu vērtī-
bu ziņā mūs pārsteidz Kaņepju 
dižozols, kurš dižojas ne tikai ar 
iespaidīgiem apmēriem, bet pēc 
zibens spēriena sācis atjaunoties 
un viesus cienā ar ozolzīļu dzē-
rienu. Lai plašā apskāvienā to 
apskautu, nepieciešami 17 stopi-
ņieši jeb 9,4 m mērlentes.  Esam 
vienisprātis – sirds gavilē un ir 
mierā arī ar redzēto un dzirdēto 

Valmiermuižas alus darītavā, kur 
ražotāji kopj alus baudīšanas kul-
tūru Latvijā. 

Programmas nākamā daļa 
saistīta ar kulinārā mantojuma – 
alus, ozolzīļu kafijas, maizes un 
sieru – degustācijām.

Senatnīgums un pašceptas 
maizes klaipiņa izveide visos 
laikos uzturējusi dzīvību un ne-
atkārtojamas maizes smaržas sa-
jūtas. Lauku mājās „Donas” arī 
maizes šķēlei jau desmit gadu ir 
sava dziesma, kuru zina stāstīt 
„Īsta Latvju saimniece” Ilze Brie-
de. Skaists, cēlsirdīgs stāsts par un 
ap maizi un latviskām tradīcijām, 
kur katrs pats sev veido maizes 
kukulīti uz kļavu lapām un uztic 
tā gatavību ar malku kurināmai 

maizes krāsnij. Sadzīvojam un 
sadziedam arī mēs paši šo lauk-
akmens būvi, kas būvēta kā stallis 
1895. gadā, bet padomju laikos 
šajā ēkā savu darbību uzsāka un 
beidza daudzinātā Blomes mai-
zes ceptuve. Uzņēmējdarbības, 
neatlaidības un degsmes vadīti, 
cilvēki aizvien šajās mājās cep 
maizīti pēc sentēvu metodēm un 
sniedz spēku, enerģiju katram, 
kas šeit iegriezies – „kādreiz taču 
nāks ļaudis, kam gudrības rieciens 
nebūs par smagu” (Nora Ikstena).

Līdzīgi, bet tomēr atšķirīgi par 
bērnībā zināmā zaļā siera garšu 
zina stāstīt vienas ģimenes uzņē-
mums Raunā un Ilmārs Ceriņš, 
kas Latvijā skolojies, strādājis citās 
zemēs, tomēr atgriezies dzimtajā 

pusē, lai uzsāktu patstāvīgu biz-
nesu. Visa pamatā ir pašu audzēts 
sierāboliņu lauks un atmiņas par 
zaļo sieru, kas Latvijā bijis popu-
lārs jau izsenis, taču nesenajos 
laikos tā ražošana tika pārtraukta, 
jo siers kādam licies pārāk na-
cionāls produkts. Ilmāra ražotne 
atrodas bijušās Lauktehnikas te-
ritorijā – pēc kolhozu sabrukša-
nas lielie angāri ilgu laiku stāvēja 
tukši, logi izdauzīti, sienas, jumti 
sāka iebrukt. Uzņēmīgi atjauno-
joties, nu jau gandrīz desmit gadu 
rosība turpinās. Tagad zaļo sieru 
piedāvā „Siera ražotne”, kas ievē-
rību un atzinību savu klientu un 
nozares speciālistu vidū izpelnīju-
sies ar savu dabīgo un kvalitatīvo 
produkciju. Zaļā siera īpatnējā, 
neaizmirstamā smarža un garša 
daudziem atsauc atmiņā bērnību.  
Latvijā ir vieta, kur atkal gatavo 
zaļo sieru, trīspadsmit veidu ma-
karonus un citus labumus. Senāku 
garšu atmodināšanai saimnieks 
ciemiņus cienā ar dažāda pikan-
tuma knapsieriņiem – labu un 
veselīgu uzkodu pie alus un citiem 
padzērieniem.

Gluži vai izgaršojot vien divu 
dienu notikumus, esam apmetuši 
loku Ziemeļvidzemei, atguvušies 
Valgā, atveseļojušies un ieguvuši 
jaunu atspēriena un pašapziņas 
sajūtu tālākam ceļam. Ceļā sa-
tiktie cilvēki ir mūs bagātinājuši, 
pārbaudījuši un iedvesmojuši. 
Un tad „.. ceļš uz mājām ir tie-
ši tas, Kurš aizved uz paša sirdi” 
(Igo). Paldies par tikšanos, kopī-
gu ieceru īstenošanu, sadarbību 
vairāku gadu garumā. Paldies 
par Janīnas Kursītes uzticības un 
saskarsmes prieku, viedumu un 
kopēja ceļa gājumu! 

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

• Vizuālo notikumu galerija ska-
tāma tīmekļa vietnē http://stopi-
ni.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblio-
teka/galerijas/vasaras-ekskursi-
ja-ziemelvidzeme, kur minētajos 
iespaidos dalās Vita Banga.

Ceļš uz paša sirdi jeb Ziemeļvidzemes 
kultūrvēsturiskā mantojuma daļa 



4 “tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 5. AUgUStS, 2016

Pabeigti būvdarbi Ulbrokā, valsts reģionālo autoceļu Rīga–Ēr-
gļi (P4) un Ulbroka–Ogre (P5) krustojumā, kur izbūvēts jauns 
rotācijas aplis. Visi satiksmes ierobežojumi aplī ir noņemti, un 
šonedēļ tur vēl notiks vien nelieli sakārtošanas darbi.

Būvdarbu laikā atjaunotas divas pieturvietas, rotācijas apļa zonā iz-
būvētas ietves gājējiem, kas ir apgaismotas un atsevišķos posmos no-
robežotas ar drošības barjerām. Tāpat satiksmes dalībnieku drošībai 
izbūvētas divas gājēju pārejas.

Ātrākai un ērtākai automašīnu plūsmai pirms rotācijas apļa uz ce-
ļiem Ulbroka–Ogre un Rīga–Ērgļi ir izbūvētas papildu braukšanas 
joslas.

Remontdarbi šajos posmos tika uzsākti 2015. gada vasarā. Būvdar-
bus veica a/s  „Ceļu pārvalde”, projekta izmaksas ir 1 451 840 eiro (ar 
PVN).

Va/s „Latvijas Valsts ceļi” ,
Komunikācijas daļa

Ulbrokā pabeigta 
rotācijas apļa izbūve

Konsolidētā speciālā budžeta izpilde 2016. gada 1. pusgadā
klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums gada plāns izpilde no gada 

sākuma
izpilde % pret 

gada plānu (2./1.)

A B 1 2 3

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 2142512 605936 28,41

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (Dabas 
resursu nodoklis) 2000000 653742 32,69

8.6.2.0. procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 200 0 0

18.6.2.0. pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim (Autoceļu fonds) 142312 71154 50,00

II. KOPĀ IZDEVUMI 4181630 467161 11,17

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām 5095712 211817 4,16

06.000 teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 5095712 211817 4,16

Konsolidētā pamatbudžeta izpilde 2016. gada 1. pusgadā
Klasifikācijas 

kods Rādītāju nosaukums gada plāns izpilde no 
gada sākuma

izpilde % pret 
gada plānu 

(2./1.)
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 18624 814 8886961 47,72
1.0. Nodokļu ieņēmumi 9758457 4953491 50,76
1.1.1.0. ienākuma nodokļi 8416021 3945293 46,88
1.4. Īpašuma nodokļi 1342436 1008198 75,10
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 689380 527431 76,51
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 460877 305193 66,22
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 192179 175574 91,36
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 932350 91589 9,82

8.6.0.0. procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, 
valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 100 0 0

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 36750 19785 53,84
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 2250 1696 75,38
9.5.0.0. pašvaldību nodevas 34500 18089 52,43
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 17000 7015 41,26
12.0.0.0. pārējie nenodokļu ieņēmumi 78500 25709 32,75
13.2.1.0. ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 800000 39080 4,89
3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3097402 1524137 49,21

21.3.0.0. ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi 3068002 1509323 49,20

21.4.0.0. pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par  iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 29400 14814 50,39

5.0. Transferti 4036605 2317744 57,42

18.6.2.0. pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 
mērķim 3837605 2200827 57,35

18.6.3.0.
pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 
eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

15000 2795 18,63

19.2.0.0. pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 184000 112322 61,04
6.0. Aizņēmumi 800000 0 0
II. KOPĀ IZDEVUMI 20397035 79289008 38,87
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 20061405 7765817 38,71
01.000 Vispārējie valdības dienesti 2207754 1011583 45,82
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 431030 179142 41,56
06.000 teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 8158374 2280298 27,95
07.000 Veselība 297856 137017 46,00
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 827495 349204 42,20
09.000 izglītība 7175317 3402665 47,42
10.000 Sociālā aizsardzība 963579 405908 42,13
II.2.F40020000 Aizdevuma pamatsummas atmaksa 335630 163091 48,6

Iepirkumu komisijas 
ziņojums
Līguma slēgšanas tiesības iepir-
kuma procedūrā „Stopiņu novada 
pašvaldības iestāžu darbinieku un 
amatpersonu veselības apdroši-
nāšanas pakalpojumu sniegšana”, 
identifikācijas Nr. SND 2016/27 
(AK), piešķirtas AAS „BTA Baltic 
Insurance Company”. Vienas vie-
nības piedāvātā prēmija ir 213,43 
EUR (divi simti trīspadsmit euro 
un četrdesmit trīs centi).

Līguma slēgšanas tiesības iepir-
kuma procedūrā „Ikgadējo telpu 
remonta darbu veikšana Upesle-
ju internātpamatskolas – reha-
bilitācijas centra vajadzībām”, 
identifikācijas Nr. SND 2016/30 
(8.2), piešķirtas pilnsabiedrībai 
„JCG”, reģ. Nr. 40103983441, ar 
piedāvāto cenu 44  630,59 EUR  
bez PVN.

Piemņemts lēmums pilnveidot 
Stopiņu novada teritorijas plāno-
juma pirmo redakciju.

A/s „Sadales tīkls” sniedz 
noderīgus padomus iedzī-
votājiem, lai sagatavotos 
jaunajiem elektrības sadales 
tarifiem, kas stāsies spēkā 1. 
augustā.

Pirmos elektrības rēķinus no 
elektrības tirgotājiem atbilstoši 
Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijas apstiprināta-
jiem tarifiem iedzīvotāji saņems 
septembra sākumā. Līdz šim ie-
dzīvotāji maksāja par katras pa-
tērētās elektrības kilovatstundas 
piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā 
iedzīvotājiem līdzšinējā pakalpo-
juma cena par elektrības piegādi 
veidosies no divām daļām: fiksē-
tas ikmēneša maksas par pieslē-

guma nodrošināšanu un maksas 
par elektrības piegādi atbilstoši 
patērētajām kilovatstundām, kas 
līdzsvarotajā tarifā ir samazināta 
par līdz pat 22%. 

Daļa iedzīvotāju maldīgi sapra-
tuši, ka fiksētās ikmēneša maksas 
ieviešana automātiski nozīmēs 
elektrības gala rēķina pieaugumu 
par, piemēram, 1,50 eiro, ietverot 
PVN, mājsaimniecībām vienfāzes 
pieslēgumos. Jaunā tarifu struk-
tūra ir veidota tā, lai samazinātā 
maksa par elektrības piegādi pie 
vidēja elektrības patēriņa faktis-
ki kompensētu fiksēto ikmēneša 
maksu par pieslēgumu un negatī-
vi neietekmētu lietotāju. Minētais 
1,50 eiro pieaugums ir sagaidāms 
tiem pieslēgumiem, kuros elektrī-

ba netiek patērēta. Šobrīd aptu-
veni 120 000 klientu objektu ir tā 
dēvētie nulles un ļoti zema patē-
riņa pieslēgumi, un puse no šiem 
objektiem ir dzīvokļi pilsētās.

Ieviešot līdzsvarotos elektrības 
sadales tarifus, tiks nodrošināts 
taisnīguma princips elektrības 
piegādes maksai visām mājsaim-
niecībām – sākot ar 1. augustu, 
tiem, kas tērē elektrību, vairs 
nebūs jāmaksā arī par tiem, kas 
elektrību netērē, bet kuriem tik 
un tā a/s „Sadales tīkls” ir jāno-
drošina pieslēgums, nepārtrauk-
ta elektrības piegāde un skaitītāju 
apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam 
nav „nulles” pieslēguma, pie vi-
dēja elektrības patēriņa samazi-
nātā maksa par elektrības piegādi 

faktiski kompensēs fiksēto ikmē-
neša maksu par pieslēgumu. 

Lai klienti ātri un ērti varē-
tu noskaidrot elektrības rēķina 
izmaiņas, a/s „Sadales tīkls” ie-
dzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi 
informatīvu tarifu salīdzināšanas 
kalkulatoru. Kalkulatoram ir pie-
vienota paskaidrojoša instruk-
cija, lai vienkārši nonāktu pie 
salīdzinošā rezultāta. Kalkulators 
ir izvietots mājaslapā www.sada-
lestikls.lv klientu apakšsadaļā pie 
informācijas par tarifiem. 

Tāpat uzņēmuma mājaslapā pie-
ejams slodzes aprēķina kalkulators, 
ar kura palīdzību jebkurš klients 
var novērtēt, kādi pieslēguma teh-
niskie parametri ir nepieciešami 
konkrētajam mājoklim. Līdz ar ta-

rifu struktūras izmaiņām šis kalku-
lators kļūst aktuāls gandrīz ikvienai 
mājsaimniecībai, jo vienkāršā vei-
dā un pietiekami ātri ļaus saprast, 
vai šodienas realitāte nav pavisam 
cita, salīdzinot ar agrākajiem aprē-
ķiniem. A/s „Sadales tīkls” aicina 
ikvienu klientu izmantot abus kal-
kulatorus un aprēķināt, vai gadīju-
mā laikā līdz 1. augustam nav vērts 
sakārtot savu saimniecību un ierī-
kot pareizu elektroenerģijas pieslē-
gumu, samazinot vai, gluži pretēji, 
palielinot pieslēguma jaudu atbil-
stoši mājsaimniecības vajadzībām.

• Visa informācija par a/s „Sadales 
tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem ir 
pieejama uzņēmuma mājaslapā 
www.sadalestikls.lv.

Jaunie elektrības sadales tarifi – noderīgi padomi

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi
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Pateicoties Lietuvas Akordeo-
nistu asociācijas uzaicināju-
mam, Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas akordeonisti – 
 Emīls Rasmuss Sadovskis, Ri-
čards Puķudārzs, Kristaps La-
ganovskis un Karolīna Arbuzo-
va – 6. jūlijā devās uz Lietuvu. 

Viņi piedalījās koncertā, kāda 
Latvijā pagaidām vēl nav. Viļņas 
Universitātes Sv.Jāņa baznīcā 7. 
jūlijā izskanēja akordeona mūzi-
kas koncerts, kas pulcēja vairāk 
nekā 300 akordeonistu no visas 
Lietuvas.

Līdzīgi kā Latvijā, šogad arī 
Viļņā norisinājās Skolēnu dzies-
mu svētki. Taču programmā lī-
dzās dziesmām, dejām, pūtēju 
orķestriem un kokļu ansambļu 
priekšnesumiem Lietuvā vien-
mēr notiek arī akordeonu mūzi-
kas koncerts. Ulbrokas MMS jau-
najiem mūziķiem bija vienreizēja 
iespēja pabūt un muzicēt milzu 
orķestrī. Divu mēģinājumu laikā 
visi spēlētgribētāji tika sasēdināti 
un repertuārs samēģināts.

Koncerta programma bija vei-
dota no dažādiem skaņdarbiem, 
kurus izpildīja atsevišķi katrs no 
četriem Lietuvas novadiem. Pieci 
skaņdarbi izskanēja, kopā muzi-

cējot visiem 300 akordeonistiem. 
Iespaids grandiozs, saliedēts. Li-
kās, ka ar akordeona skaņām pie-
pildās ik mazākais Sv.Jāņa baznī-
cas stūrītis. Uz paaugstinājuma 
orķestra priekšā pa vienam kāpa 
astoņi Lietuvas diriģenti – akor-

deonisti. Viņi pierādīja, ka akor-
deona mūzika ar savu izpildīju-
ma spilgtumu, žanru un raksturu 
daudzveidību ir cienīga ieņemt 
pastāvīgu vietu svētkos līdzās 
jebkuram citam instrumentam.

Milzīgs paldies visiem manu 

četru audzēkņu vecākiem, kuri 
katrs savu atvasi un akordeonu 
paši veda uz Viļņu. Nakšņojot 
dažādās viesnīcās, mēs visi kopīgi 
spējām laikus sapulcēties gan uz 
mēģinājumiem, gan koncerta sā-
kumu. Visu pasākumu Lietuvas 

televīzija uzņēma tiešraidē, tāpēc 
precizitātei bija liela loma. Vēlreiz 
paldies vecākiem par viņu uzņē-
mību un atbalstu!

Anita Rieksta,  Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas 

akordeona spēles pasniedzēja

Ulbrokas akordeonisti Lietuvas skolēnu Dziesmu svētkos

Saulainajā 29. jūnija pēc-
pusdienā Ulbrokas bibliotē-
ka kopā pulcināja lielākus 
un mazākus jauniešus uz 
Pēterdienas svinībām. Kā 
jau svinībās pieņemts, tiek 
sumināts jubilārs. Šajā rei- 
zē tas bija mūsu pašu novad-
nieks – dzejnieks un atdzejo-
tājs Pēters Brūveris. 

Pasākuma laikā dalībniekiem 
bija iespēja, izspēlējot spēli, uz-
zināt dažādus dzīves un daiļrades 
faktus par Pēteru Brūveri, no-
skatīties filmiņu, kurā dzejnieks 
lasa dzejoļus no savas pēdējās 
(pēc dzejnieka nāves sakārtotās) 
grāmatiņas „Grāmata Gundegai”, 
tā atklājot un veidojot jauniešos 
priekšstatu par dzejnieka perso-
nību.

Kā vienota komanda dalībnie-
ki pēc dotajām norādēm centās 
atrast bibliotēkas noslēpumaino 
koferīti, kurā bija paslēpti dažā-
di radoši uzdevumi, ar kuriem 
dalībnieki darbojās krietnu laika 
sprīdi, jo, kā izrādījās, dažs uzde-
vums bija visai āķīgs un sarežģīts. 

Tika izspēlēta bilžu spēle – ko-
lāža „Brūveru ģimene”, kurā no 
visām piedāvātajām bildēm bija 
jāatlasa katra Brūveru ģimenes 
pārstāvja divas atbilstošās bildes –  
bērnībā un dzīves laikā. Pēc tam 
tika izskatīts, izlasīts un pareizā 

secībā savirknēts Pētera Brūve-
ra dzejolis ar Ivetas Brūveres zī-
mējumiem „Vakariņas ar velnu”. 
Vēl dalībniekiem bija jāatmin 
krustvārdu mīkla, kura sastādīta 
no P.Brūvera dzejolī „Jau kuro 
reizi padodos melnajam meža 
strazdam...” minētajiem priekš-
metiem, kas noformulēti latviešu 
tautas mīklu veidā. Nobeigumā, 
sadaloties trijās komandās, dalīb-
nieki radoši darbojās un centās 
izdomāt un piemeklēt pareizos 
„iztrūkstošos” vārdus P.Brūvera 
dzejolim „Triku meistars”, kas arī 
izrādījās āķīgs uzdevums. Un, kā 
jau svinībās, neiztikām arī bez 
cienasta pasākuma nobeigumā, 
reizē ar animācijas filmiņas „Ne-
parastie rīdzinieki” noskatīšanos, 
kuras teksta autors ir Pēters Brū-
veris. 

Vasaras brīvlaika pirmais ce-
ļojums ar noslēpumaino koferīti 
skolu jaunatnei savirknējās par 
īstu lasīšanas un zināšanu labi-
rintu. Ja esam radījuši interesi, 
tad jautājiet Ulbrokas bibliotēkā 
par noslēpumainā koferīša cie-
mošanos jūsmājās.  

Paldies visiem Pēterdienas 
svinību dalībniekiem par atsau-
cību, un uz tikšanos 24. augustā, 
kad plānots otrs ceļojums ar jau-
niem uzdevumiem noslēpumai-
najā koferītī.

Fotogalerija ar pasākuma lai-
kā fiksētiem mirkļiem skatāma 
vietnē http://stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka/galerijas/pe-
terdiena-ulbrokas-biblioteka.

Daina Kalmane,
Ulbrokas bibliotēkas 

bibliotekāre

Sauriešos, Cīruļu ielas galā pie 
Sauriešu karjera, uz pašvaldībai 
piederošas zemes vienības atro-
das ūdenstornis, kas būvēts aptu-
veni pirms 20 gadiem un šobrīd 
vairs netiek izmantots. Lai risinā-
tu jautājumu par ūdenstorņa tā-
lāko izmantošanu, Stopiņu nova-
da dome aicina atsaukties iespē-
jamos ūdenstorņa īpašniekus un 
pieteikties Stopiņu novada domē 
pie sekretāres līdz šā gada 2. sep-
tembrim. Kontaktinformācija: 
tālr. 67910518, e-pasts: novada.
dome@stopini.lv, Institūta iela 1a, 
Ulbroka.

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi jūlijā
• Jūlijā pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 158 notikumiem. 
• Sastādīti 32 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neie-
vērošanu sastādīti 4 administratīvo pārkāpumu protokoli–lēmumi.
• Izskatīti 10 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 12 personas alkohola rei-
bumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
• Aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem meklēšanā eso-
ša persona.
• Nodots Ceļu policijai autovadītājs, kas savu spēkratu vadīja alko-
hola reibumā.

Informācija sagatavota, izmantojot 
Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

Stopiņu novada dome aicina atsaukties 
ūdenstorņa, kas atrodas Cīruļu ielā 
Sauriešos, iespējamo īpašnieku

Pēterdiena Ulbrokas bibliotēkā
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Dienas centra „Līči” brīvprā-
tīgais jaunietis Gonsalo ļoti 
aktīvi turpina savu darbu 
dienas centrā gan palīdzot ar 
ikdienas darbiem, gan intere-
santi, izglītojoši un sportiski 
pavadot brīvo laiku ar dienas 
centra apmeklētājiem. Latvijā 
Gonsalo ir jau deviņus mēne-
šus, un šajā laikā ir padarīts 
daudz. Arī jūlijā darbošanās 
notika ļoti aktīvi.

Gonsalo ir izveidojis izstādi 
„„Erasmus+” fotostāsts dienas 
centrā „Līči””, kurā apkopotas fo-
togrāfijas no katra Latvijā pavadī-
tā mēneša un darba Līču dienas 
centrā. Izstāde ir un būs apska-
tāma, tā tiek regulāri papildināta 
un kļūst arvien bagātāka.

Jūlijā trīs dienu garumā nori-
sinājās Gonsalo organizētās ra-

došās darbnīcas pirogrāfijā. Pi-
rogrāfija ir zīmējumu vai rak stu 
iededzināšana kokā vai ādā. Bija 
sagatavotas nelielas koka sirsni-
ņas un ādas atgriezumi, no ku-
riem varēja veidot gan dekoratī-
vas lietas, gan atslēgu piekariņus, 
gan mazas, sirsnīgas dāvaniņas. 
Nodarbību lakā pārrunājām lat-
viešu rakstu zīmes, apskatījām to 
attēlus un mēģinājām tās zīmēt 
un veidot kokā un ādā.

Tā kā Gonsalo ir sportisks un 
aktīvs jaunietis, viņš dienas cen-
trā uz sportiskām nodarbībām 
virza arī apmeklētājus. Šajā mē-
nesī Gonsalo nolēma pievērsties 
arī pieaugušajiem un vecāka ga-
dagājuma cilvēkiem, ieviešot nū-
jošanas nodarbības, kas turpmāk 
dienas centrā norisināsies pastā-
vīgi divas reizes nedēļā. Ir iegā-
dāti desmit nūjošanas nūju pāri. 

Sākot no septembra, ceturtdienās 
un sestdienās mēs turpināsim 
doties sportiskās nodarbībās tu-
vākajā apkārtnē. 

Turpinot fiziskās aktivitātes, 
tika izveidota dienas centra ko-
manda, kas piedalījās Stopiņu 

novada organizētajā Ulbrokas 
ezera regatē. Lai tajā piedalītos, 
bija jāizgatavo plosts, izmantojot 
tukšas plastmasas pudeles. Gon-
salo vēlējās uzņemties paveikt 
šo darbu, ne tikai veidojot plos-
tu, bet arī runājot ar bērniem un 

jauniešiem par ekoloģijas tēmām, 
akcentējot dabas saudzēšanu, at-
kritumu šķirošanu, iespēju dzī-
vot, mazinot dabas piesārņoju-
mu. Tika pētītas dažādas iespējas 
izmantot lietas otrreiz, piemē-
ram, plastmasas pudeles. Dienas 
centrs kļuva par īstu radošo darb-
nīcu, kurā tika veidots kuģis, ar 
ko startēt Ulbrokas ezera regatē. 

Zanda Pelše, 
dienas centra „Līči” vadītāja

• Dienas centra aktivitātes var 
apskatīt: http://stopini.lv/lv/kultura/
dienas-centri/dienas-centrs-lici/
galerijas 

Biedrība „Nākotnes tilts” no 
14. līdz 17. augustam īstenos 
„Jaunatnes politikas valsts 
programmas” apakšsadaļas 
„Atbalsts sociālās atstumtības 
riskam pakļauto jauniešu ie-
saistei neformālās izglītības 
aktivitātēs, sekmējot viņu līdz-
dalību sabiedriskajos procesos” 
projektu „Apzinies sevi šodien – 
rītdienai!”.

Projektā tiks iesaistīti 15 jaunieši no 
Stopiņu, Ogres un Ikšķiles novada, 
un kopīgi dalīsimies labā un sliktā 
dzīves pieredzē, lai varētu veikt se-
cinājumus par turpmāko dzīvi un 
aizdomāties par tās dažādām po-
tenciālām uzlabošanas iespējām. 

Izmantojot neformālās izglītī-
bas metodes, jaunieši atklās sevī 
lietas, kuras viņi paši var izman-
tot, lai uzlabotu savu turpmāko 
dzīvi, kā arī projekta laikā tiks 
veiktas radošās aktivitātes, lai at-
klātu sevī jaunus talantus.

Jauniešos tiks radīta vēlme mainīt 
sevi, pilnveidoties un radīt sev mēr-
ķi, pēc kura tiekties un sasniegt arī 
pēc dalības projektā. 

Projekta sadarbības partneri ir 
jaunatnes lietu speciālisti no Sto-
piņu, Ogres un Ikšķiles novada. 

Kopā tiks pavadīts jauks laiks 
un neaizmirstamas dienas, pieda-
loties šajā projektā. 

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas „Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2016. gadam” valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros.

Aivis Šibajevs

9. un 10. jūlijā Stelpes „Pīlādžu” mototrasē norisinājās šīs sezo-
nas ceturtais Eiropas Ziemeļaustrumu (NE) zonas čempionāta 
posms motokrosā. Tieši tur savu cīņu par iekļūšanu finālā no-
slēdza EMX85 klase.

Mūsu novada jaunais sportists Patriks Ūzuls Eiropas Ziemeļaustrumu 
(NE) zonas čempionāta kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu, no pirmās vie-
tas atpaliekot par nieka četriem punktiem. Līdz šim Eiropas NE zonas 
čempionātā latvieši sacentās ar Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas un Čehijas pārstāvjiem. 

EMX85 klasē 23. un 24. jūlijā notiks sacensības, kurās piedalīsies 
sportisti no daudzām pasaules valstīm. Uz Čehiju mūsu valsts vārdu 
aizstāvēt dosies Patriks Ūzuls (K.Serģa motoklubs) un vēl divi moto 
sportisti. Turēsim īkšķus, lai Patrikam izdodas!

Ieva Ūzule

Sporta diena Sauriešos sapul-
cināja daudz dalībnieku, kuri 
aktīvi spēlēja gan volejbolu, 
gan futbolu, gan basketbolu 
dažādās vecuma grupās: bēr-
niem, jauniešiem un pieaugu-
šajiem. 

Visi ar prieku un azartu piedalījās 
stafetēs, kuras organizēja biedrī-
ba „Reāls piedzīvojums”. Stafetēs 
vislabākos panākumus guva jau-
nieši Jānis, Elmārs, Juliāna un 
Elmīra.

Vēlamies pateikt lielu paldies 
senioram Jevgēnijam, kurš tik ak-
tīvi saorganizēja jauniešus spēlēt 
basketbolu un ar savu komandu 
ieguva 1. vietu. 

Brīvprātīgā jaunieša Gonsalo aktivitātes vasarā dienas centrā „Līči”

Patriks Ūzuls izcīna 2. vietu 
Eiropas Ziemeļaustrumu zonas čempionāta kopvērtējumā

Sporta 
diena 
Sauriešos

Bērniem bija lielu lielie prieki, 
ka visu dienu varēja lēkāt uz ba-
tuta līdz spēku izsīkumam. 

Paldies Sporta dienas organiza-
toram Aināram Vaičulenam par 
kopīgi pavadīto dienu Sauriešos, 
visiem aktīvi sportojot.

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas centra 

vadītāja

Trīs novadu 
jaunieši pilnveidos 
savas zināšanas
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Smiltis, saule un sportisks 
azarts jūlija pēdējā sestdienā 
valdīja pie Ulbrokas ezera. 

No plkst. 11.00 starts tika dots 
ikgadējai Stopiņu novada spor-
ta dienai Ulbrokā. Šogad sporta 
dienas dalībnieki sacentās ko-
mandu sporta veidos – futbolā 
un volejbolā –, individuāli katrs 
varēja izmēģināt spēkus zvejnie-
ka zābaka mešanā, un ģimenes 
startēja stafetē, kur rezultātu no-
teica visu kopīgais veikums.

Sporta dienas aktivitātes šogad 
papildināja biedrības „Spartietis” 
organizētā „Spartieša stafete”, kurā 

visiem dalībniekiem vajadzēja 
veikt vairākus vingrinājumus, ap-
vienojot fizisko spēku un ātrumu. 
Drosmīgākie arī izmēģināja spē-
kus svara stieņa spiešanā guļus –  
sievietēm bija jāatspiež 20 kg 
smags stienis, bet vīriem – 40 kg.

Sacensību noslēgumā ar me-
daļām, kausiem un balvām tika 
apbalvoti veiklākie un stiprākie 
visās disciplīnās.  Paldies visiem 
sporta dienas dalībniekiem par 
kuplo un aktīvo dalību sacensī-
bās! Pateicamies biedrībai „Spar-
tietis” par dalību un spēka discip-
līnu organizēšanu!

Jau otro gadu pēc sporta sacen-

Diksilends „Sunny Groove Dixie”.

Ezera dienas 
noskaņās

 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  JŪLIJA JUBILĀRUS: 
Tie gadiņi, tie gadiņi

Nāk nelūgti kā radiņi,
Bet tas nekas, lai gadi nāk,

Ir laimīgs tas, kas dzīvot māk.

Lidiju Gobrusjonoku, Nadeždu Kačinu, Ņinu Koļesņikovu, 
Nadeždu Kravčuku, Lidiju Patmalnieci, 
Vladimiru Sokolovu, Mariju Stepanovu,

 Ilgu Vīksnu, Ņinu Androņikovu, 
Gaļinu Balabosovu, Nadeždu Buliņu, Vladimiru Golubevu, 
Henrihu Jankovski, Līviju Lazarevu, Imantu Liepiņlauski, 

Māru Priedīti, Ilzi Streļecu, Leonīdu Volkovu, 
Jāzepu Kaļčevu, Gaļinu Ņesterovu, Raisu Pomozovu, 

Jevgeniju Rosicku, Dmitriju Mihalčuku, Janinu Dzianisiku, 
Ritu Ozoliņu, Elzu Apīni, Vilhelmīni Zorgenfreiju.

Vēlam saulainas dienas un daudzus veselības gadus!

Šo balto dienu
saglabājiet sirdīs –

tā šodien ir
kā tikko plaucis zieds. 
(Vēsma Kokle-Līviņa)

Sveicam jaunās ģimenes!

2016. gada jūlijā Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 

septiņas laulības.

Sveicam Sofiju, Artūru, Gabrielu, 
Paulu, Regnāru, Tomu, Hari, 

Henriju, Megiju un viņu vecākus.

Lai mīlestība un prieks jūsu mājās!

sībām Ezera diena turpinās ar „Ul-
brokas ezera regati”. Regatē stratē 
komandas ar pašbūvētām laivām 
no PET pudelēm. Šogad sacensī-
bās piedalījās astoņas komandas. 
Katras komandas kuģis bija oriģi-
nāls, un arī regates komandas bija 
atbilstošā tematiskā noformēju-
mā. Regates notika divos piegājie-
nos, pa četrām komandām katrā. 
Summējot rezultātus, ātrākā izrā-
dījās Stopiņu novada domes ko-
manda „Vakars uz ezera”. Kad lai-
vas bija pietauvojušās, skatītāji va-
rēja nobalsot par savu simpātiju –  
laivu un komandu –, kura bija 
visvairāk iepatikusies. Katra ko-
manda ieguva kādu nomināciju – 
„Ašākie”, „Izturīgākie” un tā tālāk. 
„Skatītāju simpātiju balvu” šogad 
ieguva komanda „Vakars uz ezera”. 

Neskatoties uz dažām lietus lā-
sēm, kas veldzēja sakarsušos da-
lībniekus un skatītājus, sacensības 
aizritēja ļoti draudzīgā un jautrā 
noskaņojumā. Sakām lielu paldies 
regates atbalstītājam jau otro gadu –  
SIA „Ulbroka”. Vislielākā pateicība 
visiem regates dalībniekiem – ko-
mandām, regates ideju un nofor-
mējuma autoriem un visiem, kas 
piedalījās oriģinālo laivu tapšanā! 
Šo tradīciju turpināsim arī nākam-
gad, kad svinēsim Stopiņu novada 
130. gadskārtu.

Ezera dienas pasākumus jau 
tradicionāli noslēdz skaists vakara 
koncerts uz Ulbrokas ezera laipas. 
Šogad visus sanākušos priecēja 
diksilends „Sunny Groove Dixie” 
un Marco Ojala. Melodijas aicināja 
dziedāt un dejot līdzi, ko skatītāji ar 
prieku arī darīja. Paldies mūziķiem 
un vokālistam par sirsnīgo koncer-
tu! Izskanot pēdējiem akordiem, 
pār ezeru sāka līt „zvaigžņu lietus” 
– ar krāšņu uguņošanu noslēdzot 
karsto un bagātiem iespaidiem pie-
pildīto dienu!

Stopiņu novada pašvaldība

• Fotogalerijas: Sporta diena:  http://
stopini.lv/lv/galerijas/ezera-diena-
sporta-diena-ulbroka-2016-329, 
„Ulbrokas ezera regate – 2016” un 
vakara koncerts: http://stopini.lv/
lv/galerijas/ulbrokas-ezera-regate-
2016-koncerts-330.

„Ulbrokas ezera regate – 2016” dalībnieki.

Komanda „Vakars uz ezera” izcīnīja 1. vietu un ieguva arī „Ska-
tītāju simpātiju balvu”.
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„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.

KULTŪRAS PASĀKUMU AFIŠA 
AUGUSTAM

LĪGO PARKA SEZONAS NOSLĒGUMS 

20. augustā plkst. 11.00 Līgo parka estrādē muzikāls uzvedums bērniem „Pifa pārsteigumi”. 
piedalās Laila kirmuška, Jānis kirmuška un edgars Lipors. ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 
2,00 eiro. trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un 
aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem invalīdiem ieeja bez maksas! Darbosies kafejnīca!

20. augustā plkst. 19.00 Līgo parka estrādē koncerts „Par mums pašiem”. piedalās: Nacionālā 
teātra aktieri Marija Bērziņa un Ainārs Ančevskis, dziedātāja ieva kerēvica un grupas „the Sound poets” 
solists Jānis Aišpurs, kā arī pavadošā mūziķu grupa „Vintāža”. Ieeja uz koncertu un zaļumballi: 5,00 eiro. 
pensionāriem, represētajiem un jauniešiem (8–18 g.v.) – 3,00 eiro. trūcīgajiem, maznodrošinātajiem 
bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem  
invalīdiem ieeja bez maksas! Darbosies kafejnīca! pēc koncerta – Līgo parka sezonas noslēguma 
Zaļumballe kopā ar grupu „The Teachers”! ieeja zaļumballē: 3,00 eiro, pensionāriem un represētajiem – 
2,00 eiro.

BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēkā 24. augustā plkst. 15.00 tematisks pasākums „Kāpēc 
bruņurupucim bruņas sastāv no gabaliņiem?” – skolu jaunatnes lasīšanas labirints. Vasaras brīvlaika 
otrais ceļojums ar noslēpumaino koferīti, kurā meklēsim saistību ar Stopiņu novadu. pasākuma laikā 
vērosim, balsosim, radoši darbosimies, lasīsim, mielosimies. tiek gaidīti esošie un nākamie skolas vecuma 
bērni. par savu dalību informēt līdz 22. augustam Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.

Rudens sezonā Latvijas Nacionālā teātra Lielajā zālē – kritikas un publikas novērtēts divu izrāžu kolektīvs 
apmeklējums. 

Sestdien, 1. oktobrī, plkst. 15.00 Henrika ibsena pasaulslavenā luga „Mežapīle” elmāra 
Seņkova režijā.  

Trešdien, 19. oktobrī, plkst. 19.00 viens no „LAtViJA. XX gadsimts” sērijas romāniem – 
Māra Bērziņa „Svina garša”. Dramatizējuma autors un režisors Valters Sīlis. 
pieraksts Ulbrokas bibliotēkā līdz 2016. gada 22. augustam vai pa tālr. 67910503.

IZSTĀDES
Ulbrokas bibliotēkā tematiska izstāde „AR PLAŠU SOLI”. XXXI VASARAS OLIMPISKĀS SPĒLES 
RIODEŽANEIRO (BRAZĪLIJA), 5.–21.08.2016. 

Ulbrokas bibliotēkā literāri tematiska izstāde „KAD KOKI IR ZAĻI”, veltīta dzejnieka un tulkotāja Jura 
Kronberga septiņdesmitgadei (dz. 1946. 9.VIII Stokholmā)

Augustā Sauriešu bibliotēkā XXXi Vasaras olimpiskajām spēlēm veltīta tematiskā izstāde – tURAM ĪkŠĶUS!

SPORTA PASĀKUMI AUGUSTĀ
10. augustā plkst.16.00 Upeslejās 

riteņbraukšanas sacensības bērniem.

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS 
darba laiks no 3. septembra 

bibliotēkas lietotājiem:

pirmdien11.00–19.00; 
otrdien 10.00–17.00; 
trešdien – Metodiskā 

diena (lietotājiem slēgts); 
ceturtdien 11.00–19.00; 
piektdien 10.00–17.00; 

sestdien 9.00–14.00.

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Lēna, lēna šodien gaita,

Neatnākšu ciemos rīt.
Pāri mīlai, pāri sapņiem

Dzimtās zemes smiltis krīt.
(L.Pēlmanis)

Ernests Bareika, Aivars Krastiņš, Inna Polpurova un Jūlijs Zujāns. 
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

STOPIŅU NOVADA JAUNIEŠU DIENA 2016
20. augustā no plkst.12.00 līdz 18.00 

pie Ulbrokas ezera aktīvās atpūtas zonā
PROGRAMMA

• No plkst. 11.00 Dalībnieku reģistrācija volejbola un futbola tur-
nīriem – katrā komandā 4 dalībnieki (aicinām pieteikties jauniešus 
vecumā no 13 līdz 20 gadiem)
• 12.00–15.00 Volejbola un futbola turnīru izspēles
• 15.30 Volejbola un futbola turnīru uzvarētāju apbalvošana
• 12.00–18.00 Radošās darbnīcas, info teltis, fotostūrītis, hennas tetovē-
jumu darbnīca, ģimenes trasīte (bērniem kopā ar vecākiem), stafetes u. c.
• 15.00–18.00 Muzikāli priekšnesumi un dažādas aktivitātes
*Pasākuma laikā darbosies kafejnīca ar dzērieniem un uzkodām.
**Pasākuma dienā iespējami autotransporta kustības ierobežojumi 
Ezermalas ielā.
P.S. Vakarā pēc pasākuma visi laipni gaidīti Līgo parkā uz sezonas 
noslēguma balli! 

UPESLEJU DIENAS cENTRĀ
Katru dienu sporta aktivitātes 
un spēles sporta laukumā no 
plkst. 13.00 līdz 15.00.
Pirmdienās, trešdienās plkst. 
11.00 nūjošanas nodarbības.
Pirmdienās, trešdienās, piekt-
dienās plkst. 17.00 – galda teniss.
Otrdienās plkst. 19.00 elektro-
tehnikas pulciņš.
11. augustā, Veselības diena.
30. augustā plkst. 16.00 „Paliec 
sveika, vasariņa!” – pasākums 

bērniem un jauniešiem pirms 
skolas gaitu uzsākšanas.

SAURIEŠU DIENAS cENTRĀ
12. augustā papīra maisiņu no-
formēšana ar dekoratīviem ele-
mentiem.
19. augustā kolāžu gatavošana 
„Es un mana vide”.
26. augustā, gatavojoties skolai –  
zināšanu pārbaude–konkurss 
1.–3. klašu skolēniem. Dāvaniņas 
dalībniekiem.

Vainadziņu un rokassprādžu gata-
vošana no dekoratīvajiem ziediem.
Sedziņu, maisiņu dekorēšana ar 
latvju zīmēm un prezentācijas 
materiālu gatavošana kopā ar 
brīvprātīgo jaunieti no Spānijas 
Džesiku.
27. augustā ekskursija uz Lie-
tuvu. Apskatīsim atjaunoto del-
fināriju, noskatīsimies delfīnu 
priekšnesumu un apmeklēsim 
dinozauru parku Baltijā „DINO 
Parkas Radailiu”.

2016. gada 4. septembrī 
plkst.13.00

KAPUSVĒTKI 
LUTERĀŅU DRAUDZEI

ULBROKAS MEŽA KAPOS

Stopiņu novada Politiski represēto biedrība 
organizē braucienu uz

LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO SALIDOJUMU,
kas notiks Ikšķilē pie Meinarda salas 

27. augustā plkst. 13.00.

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

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

Dienas centros augustā


