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S irsnīgs paldies par atbal-
stu un izrādīto uzticību 
pašvaldību vēlēšanās! 

Ar vēl lielāku atbildību un 
profesionālām prasmēm 
jāturpina darbs novada iz-
augsmei un attīstībai. Pal-
dies ievēlētajiem deputātiem 
par uzticēto mandātu vadīt 
domes darbu, tikai strādājot ko-
mandā mēs sasniegsim labāko risinā-
jumu novada ikdienas dzīves kvalitātes 
nodrošināšanai un turpmākai attīstībai. 
Darāmā ir ļoti daudz, ir lieli izaicinā-
jumi – Stopiņu novada Kultūras centra 
būvniecība, ceļu rekonstrukcija, novada 
130  gadu jubileja un Latvijas simtgade, 
Attīstības programmas izstrāde ar reā-

liem rīcību plāniem nākamajiem 
pieciem gadiem – un ir ikdie-

nas rūpes: visa vecuma ie-
dzīvotāju kvalitatīvas dzī-
ves, darba un pakalpojumu 
nodrošināšana un attīstība 
sociālās, veselības aprūpes, 

drošības, būvniecības, jau-
natnes lietu, izglītības, kul-

tūras un sporta jomā. Jāturpina 
sadarbība ar uzņēmējiem, jāmeklē 

iespējas piesaistīt jaunus investorus ra-
žošanas un publiskās apbūves teritorijās. 
Jāturpina sadarbība ar valsts pārvaldes 
institūcijām un kaimiņu pašvaldībām, 
pašvaldības iestādēm, aģentūrām un 
struktūrvienībām, nevalstiskajām orga-
nizācijām. 

Aktīvi jādarbojas Latvijas Pašvaldību 
savienībā un Pierīgas Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldē. Ļoti ceru uz jūsu at-
balstu un ieteikumiem novada ikdienas 
problēmu risināšanā un idejām mūsu 
novada tālākai izaugsmei. Dzīvosim, 
strādāsim un atpūtīsimies mūsu novadā, 
atbalstot un palīdzot cits citam, izsakot 
konstruktīvu kritiku par nebūšanām un 
ieteikumus – ko un kā mēs varētu darīt 
labāk vai citādi. 

Uz sadarbību, un lai mums veiksmīgi 
nākamie četri gadi atbildīgā darbā Stopi-
ņu novada attīstībai!

Vita Paulāne,
Stopiņu novada domes 

priekšsēdētāja

Cienījamie Stopiņu novada iedzīvotāji! I zsaku pateicību Stopiņu novada ie-
dzīvotājiem par izrādīto uzticēšanos 
un atbalstu pašvaldību vēlēšanās.

Paldies jaunievēlētajiem deputātiem par 
manas kandidatūras atbalstīšanu priekšsē-
dētāja vietnieka amatam. 

Nākamos četrus gadus deputāta un 
priekšsēdētājas vietnieka darbā gribu salī-
dzināt ar olimpisko ciklu. Tas ir mērķtie-
cīgs, smags darbs novada attīstībai.

Novēlu mums visiem kopā veidot stipru 
Stopiņu novadu!

Ainārs 
Vaičulens,
Stopiņu novada 
domes 
priekšsēdētājas  
vietnieks 

Stopiņu novada domi 
vadīs Vita Paulāne

Stopiņu novada Vēlēšanu komisijas priekš-
sēdētāja Evita Rozenbaha-Kalniņa atklāja 
sēdi. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepie-
dalījās viens jaunievēlētais deputāts.

Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīts viens 
kandidāts – Vita Paulāne, kuru ar četrpad-
smit balsīm „par”, t. i., vienbalsīgi, ievēlēja 
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja ama-
tā. Jaunievēlētā priekšsēdētāja sasauca do-
mes sēdi, kurā notika domes priekšsēdētāja 
vietnieka un komiteju vēlēšanas. Par domes 
priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi – ar 
14 balsīm „par” – ievēlēts Ainārs Vaičulens.

Vita Paulāne Stopiņu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieces amatā strādā-
jusi četrus sasaukumus (no 2001. gada), 
priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens 
Stopiņu novada domē kā deputāts strādājis 
iepriekšējā sasaukumā. 10 deputāti turpi-
nās strādāt no iepriekšējā sasaukuma, 5 de-
putāti domē ievēlēti pirmo reizi.

Stopiņu novada dome

21. jūnijā notika 
pirmā jaunā sasaukuma 
domes sēde, kuras darba 
kārtībā bija domes 
priekšsēdētāja vēlēšanas.
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Līgo parka lielo ugunskuru kopīgi 
aizdedza klātesošie Jāņi un Līga, 
bet pūdeli aizdedza Ainārs Vaiču-
lens. Kad Jāņu uguns bija iedegta, 
koncertu ar skaistākajām latviešu 
komponistu dziesmām sniedza 
Elizabete Zagorska ar pavadošo 
grupu. Pēc koncerta visi līgotāji 
varēja lustēties Līgo nakts zaļum-
ballē kopā ar grupu „Kolibri”.

Fotogalerija: 
http://stopini.lv/lv/galerijas/
ligo-vakars-stopinu-novada-
ligo-parka-418

I. Skrastiņa,
Stopiņu novada dome

Kā viena no skaistākajām kul-
tūras pasākumu tradīcijām 
jau vairāk nekā desmit gadu 
garumā ir koncerts „Dziesma 
un deja manam novadam”. 

Šogad koncertā skatītājus priecēja 
mūsu novada deju kolektīvi „Sto-
piņš”, „Luste” un „Ulenbroks” un 

viņu draugu deju kolektīvi. Dejo-
tāji valdzināja ar tautastērpu krāsu 
spilgtumu, deju soļu dažādajiem 
rakstiem un pozitīvo noskaņoju-
mu, kas izpaudās viņu smaidīgajās 
sejās. Skatītājiem bija iespēja redzēt 
arī vairākas dejas, kas jau iekļautas 
nākamo simtgades Dziesmu un 
deju svētku repertuārā. 

Koncertu kuplināja arī mūsu 
novada spilgto balsu un talantu 
īpašnieki – Loreta Vaivode un 
Roberts Kristiāns Eihe. Viņu snie-
gums bija patiesi emocionāls un 
uzrunāja skatītāju auditoriju. 

Šogad koncertā viesojās arī 
folkloras kopa „Putni” no Lē-
durgas. Ilzes Kļaviņas vadībā 

jaunieši aizrautīgi muzicēja, gan 
dziedot, gan demonstrējot da-
žādu instrumentu prasmi. Tika 
nodziedāta arī īpaša Līgo parkam 
veltīta dziesma, bet dažās dzies-
mās klausītāji varēja sajust patie-
su latvisko meditāciju. Vasaras 
kultūras pasākumu karuselis nu 
ir iegriezts. Tajā gaidāmi aizvien 

jauni emocionālie izaicinājumi. 
Ceru, ka ikviens Stopiņu nova-
da iedzīvotājs šovasar būs aktīvs 
kultūras pasākumu apmeklētājs! 
Lai mums visiem saulaina un in-
teresanta vasara! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 

Līgo vakars 
Stopiņu novada 
Līgo parkā
23. jūnija vakarā Līgo parkā lielus un mazus līgotājus ar sieru, 
alu un pīrādziņiem sagaidīja Jāņa māte un Jāņa tēvs – Stopiņu 
novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne un priekšsēdētājas 
vietnieks Ainārs Vaičulens. 

No 26. līdz 30. jūnijam Ulbro-
kas Mūzikas un mākslas skolā 
norisinājās jauno mākslinieku 
rezidence, kuras laikā skolas 
absolventi strādāja pie dāva-
nas, ko šogad varētu pasniegt 
Stopiņiem 130 gadu jubilejā.

Stopiņu novada jaunie talanti – 
deviņi Ulbrokas Mūzikas un māks-
las skolas absolventi, kas turpinājuši 
savu izglītību vidējā un augstākā 
profesionālā mākslas izglītības līme-
nī, – strādāja pie mākslas projekta, 
domājot par Stopiņu novada vēstu-
ri, tagadni un attīstību. 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas direktora vietniece mācību 
darbā Santa Podgaiska atklāj, ka 
„pēdējos gados novada dome ir vai-
rākkārt aicinājusi skolēnus veidot 
novadam vides objektus, kas „uz-
runātu” sabiedrību. Mākslas darbu 
radīšanā ļoti būtisks ir saturs, tāpēc 
pirms absolventu aicināšanas bija 
tik svarīgi runāt ar iedzīvotājiem, lai 
saprastu, kas mūs visus vieno un kas 
mums ir nozīmīgs.”

„Man tā bija goda lieta, esmu 
šeit pavadījis visu bērnību, te dzīvo 
mana vecmāmiņa, un viņai ir bijusi 

liela nozīme manas novada izjūtas 
veidošanā,” par motivāciju iesais-
tīties stāsta Viesturs Reinis, kurš 
pašlaik studē vides mākslu Latvijas 
Mākslas akadēmijā.

„Es dzīvoju Sauriešos, pie karjera, 
un tā man ir ļoti mīļa vieta. Pirms 
kāda laika man bija sapnis – pašai 
savām acīm ieraudzīt dzīvu vali. Vē-
lāk es šo vēlmi arī realizēju, bet ar to 
viss nebeidzās. Reiz, miegā sapņo-
jot, redzēju, ka valis ir iemitinājies 
mūsu karjerā. Pamostoties sapratu, 
ka gribu to realizēt dzīvē. Šī ir mana 
iespēja to izdarīt. Pārējais lai paliek 
intrigai,” noslēpumaina ir viena no 
rezidences dalībniecēm Valērija 
Gavričeva, Rīgas Tehniskās univer-
sitātes Materiālzinātņu un lietišķās 
ķīmijas fakultātes studente.

Jaunieši nedēļas laikā ir paspē-
juši ne vien vienoties par kopēju, 
dažādām paaudzēm saistošu un 
vienlaikus gan izzinošu, gan mazliet 
rotaļīgu konceptu, bet arī izveidoju-
ši pirmos maketus, kurus klātienē 
apskatīt un pārrunāt varēs Stopiņu 
novada jubilejas nedēļā no 21.  līdz 
26. augustam.

Gatavojoties Latvijas valsts 
simtgades svinībām un Stopiņu 

130  gadu jubilejai, aktuāls kļuvis 
jautājums par Stopiņu novada 
identitāti, kuras apzināšanai un 
attīstīšanai 2017. gadā tika veltītas 
vairākas aktivitātes.

Februārī Stopiņu novada Jaunie-
šu dome organizēja fotokonkursu 
„Es mīlu Stopiņus”, kurā, lai rosi-
nātu novada iedzīvotāju un viesu 
patriotismu un radošo garu, ik-
viens tika aicināts ievietot tīmekļa 
vietnē „Facebook” pašu uzņemtus 
fotoattēlus. Fotokonkursa noslēgu-
mā atklāta arī fotoizstāde, kas ska-
tāmā un taustāmā veidā apceļojusi 
jau teju visu novadu.

Paralēli foto „like–ošanai” un 
„share–ošanai” Stopiņu novada 

dome organizēja iedzīvotāju ap-
tauju „Ar ko Stopiņu novads var 
lepoties Latvijas saimē?”. Apkopo-
jot apmēram 50 stopiņiešu izteik-
tos viedokļus, par novada lepnumu 
izvirzīja dabas tuvumu, Stopiņu 
kultūrvēsturiskās vietas, piemē-
ram, Līgo parku, un iedzīvotājus, 
galvenokārt mūsu laikabiedrus, 
kuri godprātīgi un ar entuziasmu 
dara savu ikdienas darbu skolās, 
medicīnas un kultūras iestādēs.

Marta beigās tika rīkota kopdar-
ba sesija „Ideju forums Stopiņi 130, 
Latvija  100”, kurā par Stopiņu no-
vada identitāti un iespējām iesaistīt 
sabiedrību diskutēja izglītības, kul-
tūras un citu nozaru pārstāvji, kas 

aktīvi iesaistās novada sabiedriskās 
dzīves veidošanā. Lai iepriekš ap-
kopotās idejas iegūtu pavisam reālu 
formu un saturu, biedrība „Stopiņu 
novada jaunieši” sadarbībā ar Ul-
brokas Mūzikas un mākslas skolu 
ciemojās novada dienas centros. 
Ulbrokas, Līču, Sauriešu, Upesleju 
un Cekules iedzīvotāji, strādājot 
darba grupās, būvēja uz vērtībām 
balstītu Stopiņu novada identitātes 
„māju”. Pēc iedzīvotāju domām, 
svarīgākās vērtības ir veselība, dro-
šība, miers, attīstība, radošums, zi-
nāšanas, atbildība, cieņa, lepnums 
un draudzība.

Rasa Feldmane

Svaigas idejas Stopiņu identitātei

Koncerts „Dziesma un deja manam novadam” 
ieskandina Līgo parka vasaras sezonu

http://stopini.lv/lv/galerijas/ligo-vakars-stopinu-novada-ligo-parka-418
http://stopini.lv/lv/galerijas/ligo-vakars-stopinu-novada-ligo-parka-418
http://stopini.lv/lv/galerijas/ligo-vakars-stopinu-novada-ligo-parka-418
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Daudzbērnu ģimenes saņems atlaidi 
reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos
No 2017. gada 1. jūlija daudz-
bērnu ģimenes varēs braukt 
reģionālo maršrutu autobusos 
un vilcienos, saņemot atlaidi 
25% apmērā no biļetes cenas. 

27. jūnijā valdība apstiprināja 
jaunus Ministru kabineta notei-
kumus „Braukšanas maksas at-
vieglojumu noteikumi”, iekļaujot 

daudzbērnu ģimenes locekļus kā 
jaunu braukšanas maksas atvieg-
lojumu saņēmēju kategoriju. At-
laide tiks piešķirta daudzbērnu 
ģimenēm, kas ir valsts īstenotās 
atbalsta programmas „Latvijas 
goda ģimene” dalībnieces un ir 
saņēmušas „3+ ģimenes karti”.

Iegādājoties biļeti vienam brau-
cienam reģionālo maršrutu autobu-

sā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes 
locekļiem būs jāuzrāda apliecība 
„3+ ģimenes karte” un personu 
apliecinošs dokuments, kas saska-
ņā ar Personu apliecinošu doku-
mentu likumu ir pase vai personas 
apliecība (ID karte). Saņemt atlaidi  
25% apmērā no vienas biļetes cenas 
varēs jebkurš ģimenes loceklis, kurš 
ir norādīts „3+ ģimenes kartē”. 

Apliecību „3+ ģimenes karte” 
Sabiedrības integrācijas fondā 
var saņemt ģimene, kurā perso-
na viena vai kopā ar laulāto ap-
rūpē vismaz trīs bērnus, tostarp 
arī audžubērnus vai aizbildnībā 
esošus bērnus. Daudzbērnu ģi-
menes bērns var būt arī pilnga-
dīga persona, kas nav sasniegusi 
24 gadu vecumu, ar nosacījumu, 

ka šī persona iegūst vispārējo,  
profesionālo vai augstāko izglī-
tību. Detalizētāka informācija 
par iespēju saņemt „3+ ģimenes 
karti” pieejama interneta vietnē 
www.godagimene.lv.

Zane Plone,
valsts SIA „Autotransporta direkcija” 

sabiedrisko attiecību vadītāja

Senioru 
četru vēju 
stāsts
Senioru četru vēju stāsta radīšanā 
piedalījās arī mūsu novada deju 
kolektīvs „Ulenbroks”. Kā apgal-
voja koncerta mākslinieciskais 
vadītājs Gints Baumanis, viņš lab-
prāt strādā ar senioriem, jo vecākā 
paaudze ir tā, kas nes sevī dzīves 
pieredzi, dzīvesprieku, latvisko 
dzīvesziņu un zemes spēku. Tā ir 
kā aka, no kurienes smelties pa-
domu, gudrību un mīlestību. 

Koncerta deju uzveduma 
priekšnesumus vienoja ideja, ka 
katrs cilvēks gaida savu vēju, kas 
spēj pacelt spārnos. Senioru deju 
vēji vēstīja – esi gudrs, daiļš un 
dzīvespriecīgs.

Gandrīz pusotrs tūkstotis dejo-
tāju no 70 deju kolektīviem vie-
nojās kopīgā deju solī četrdaļīgā 
koncertā. Pirmā daļa „Senais vējš” 
aizveda pie dzimtas un tautas sak-
nēm, otrā daļa „Cēlais vējš” pauda 
lepnumu par Tēvu zemi, „Darba 
vējš” stāstīja par tikumu un lab-

klājību, „Prieka vējš” pūta burās 
līksmības, priecīgu izdarību un 
laimes pilns. Kopumā tika izdejo-
tas 27 dejas, kuras veidojuši 14 da-
žādu paaudžu deju autori. Koncer-
ta finālā skatītāju vērtējumam bija 
nodota pirmizrāde – horeogrāfa 
Ginta Baumaņa un komponista 
Raimonda Tigula sadarbībā radītā 
mūzikas, deju un gaismas kompo-
zīcija „Četri vēji”.

Koncerts bija kulminācijas 
punkts Latvijas senioru dejotājus 
apvienojošajam pasākumam, kas 
ne velti saucas deju dienas. Lai ot-
rās dienas noslēgumā deju uzve-
dums izskanētu tik krāšņi, seniori 
aizvadīja 2 saspringtas darba mē-
ģinājumu dienas.  

Ņemot vērā lielos ceļu remonta 
darbus un plānoto militārās tehni-
kas pārvietošanos pa autoceļiem 
Ventspils virzienā, devāmies ceļā 
agrā sestdienas rītā, izbraucām no 
Ulbrokas jau plkst. 5.30. Iepriekš 

saņemtā informācija par mēģi-
nājumu laikiem tā vien liecināja, 
ka Ventspils kultūras un vēstures 
objektu apskatīšanai brīvu mirkļu 
nebūs. Tā kā senioru dejotāji mē-
ģinājumos bija tik organizēti, deju 
dienu virsvadītājs Gints Baumanis 
atvēlēja veselus 2 starpbrīžus, lai 
kaut nedaudz izbaudītu Ventspils 
gaisotni un šarmu.

Mūsu kolektīvam izdevās palū-
koties Baltijas jūras tālēs no Stal-
dzenes stāvkrasta. Vēl  pagājušā 
gadsimta 70. gados augstākajās 
vietās tas sasniedza pat 12 metrus. 
Pēdējā gadu desmitā stāvkras-
ta augstums ir samazinājies, tā 
pastāvēšanas laiks ir ierobežots. 
Sestdien stāvkrasts izrādījās tieši 
tik augsts, lai Ulenbroka dejotāji 

uz krasta kāpnēm varētu ietilpt 
vienā fotogrāfijā. 

Otrs nelielais atelpas brīdis aiz-
veda uz Ventspils piedzīvojumu 
parku. Tas izveidots ap kalnu, 
kura pamatā ir būvgruži un ne-
derīgs ielas grunts materiāls, kas 
iegūts Ventspilī pēc 2003. gada. 
Piedzīvojumu parkā par ulen-
brokiešu mīluli kļuva bronzas 
staltbriedis – Gļeba Panteļejeva 
skulptūra „Staltbriežiem Kurzemē 
100”. Tur tapa selfiji, individuālās 
un kolektīvās, ģimeņu, sieviešu un 
vīriešu frakciju fotogrāfijas (pie, 
aiz, uz, virs, zem).

Tā kā mūsu autobusa stāvvieta 
atradās tieši blakus Reņķa dār-
zam, paguvām ielūkoties arī tajā. 
Dārzs pie sava vārda ticis par 

godu vienai no 19. gs. beigu ba-
gātākajām ventspilnieku dzim-
tām Reinkēm. Reņķa dārzā ir 
izvietoti vairāki savdabīgi vides 
objekti. Redzējām draiskojamies 
mākoņaitiņas, pastaigājamies 
gotiņas, kaķi, milzu sienāzi un 
lielo mušu.

Šķiet, ka šajās tik piesātinātajās 
brīvdienās laiks steidzās uz priek-
šu divtik ātri, un to laikam sek-
mēja Ventspilī valdošie četri deju 
vēji. Koncerta noslēgumā sajutām 
arī piektā vēja pūsmu. Tas bija ceļa 
vējš, kas spārnos dejotājus ceļā uz 
nākamajiem mūsu valsts simtga-
des deju svētkiem.

 
SDK „Ulenbroks” dejotāju vārdā,

Vera Zvēra

Ventspilī 17. un 18. jūnijā norisinājās nu jau XXI Senioru deju 
dienas, kuras noslēdza Ventspils olimpiskā centra basketbola 
hallē izdejotais koncerts „Četri vēji”.

STOPIŅU  NOVADA PAŠVALDĪBA IZSOLĒ 
AR AUGŠUPEJOŠU SOLI NODOD ATSAVINĀŠANAI:

Nekustamo īpašumu Stirnu ielā 9, Sauriešos, Stopiņu novadā, īpašuma 
kadastra numurs Nr. 8096 008 0374, platība 0,436 ha, zemes izmanto-
šanas mērķis- zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība,  kods 0101.
Izsole notiks 2017.gada 25. jūlijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā. 
Izsoles sākumcena 27500,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā 
no izsoles sākumcenas, dalības maksa 15,00 EUR.
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stopini.lv vai In-
stitūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 
plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 
plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pār-
traukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr.: 67910562

GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 8/12 
“PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU STOPIŅU NOVADĀ”

 25. punkts tiek izteikts šādā redakcijā:
25. Atkritumu valdītājs, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina atkritumu savākšanai nepieciešamo 

konteineru vai atkritumu maisu skaitu, veidu un tilpumu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu.
25.1. Stopiņu novadā, sadzīves atkritumu un dalīto atkritumu izvešana notiek ne retāk kā:
25.1.1. daudzdzīvokļu nami – divas reizes nedēļā;
25.1.2. privātmāju vai dvīņu mājas – vienu reizi mēnesī;
25.1.3. Privātmāju vai dvīņu māju atkritumu valdītājiem, kuri nodrošina atkritumu šķirošanu, ko apliecina at-

kritumu radītāja un atkritumu apsaimniekotāja noslēgts līgums par šķiroto atkritumu izvešanu, atkri-
tumu izvešanas biežums tiek noteikts ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos.

25.2. Stopiņu novadā bioloģisko atkritumu izvešana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
25.3. Nav pieļaujams konteineru pārpildījums, konteinera vākam jābūt cieši aizvērtam (t.i. tā, lai nepieļautu 

grauzēju piekļūšanu, kā arī lietus un sniega iekļūšanu).”.

Izmaiņas stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.
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Iepirkumu komisijas ziņojums
IEPIRKUMU KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS ATIS SENKĀNS 
ZIŅO PAR IEPIRKUMU KOMISIJAS IZVĒRTĒTAJIEM IEPIRKUMIEM:

KONSTATĒTS:
Stopiņu novada domes „Iepirkumu komisijas NOLIKUMA” 
(apstiprināts Stopiņu novada domes 26.06.2013. sēdē (protokols Nr. 3, 
11. p.), ar grozījumiem 25.02.2015. sēdē (protokols Nr. 44, 7. p.))  
4.13. punkts nosaka, ka komisija sniedz informāciju domei 
par iepirkumu procedūru rezultātiem, kuru līgumcena ir vienāda 
vai lielāka par EUR 20 000. 

IEPIRKUMĀ TIKA IESNIEGTI 6 (SEŠI) PIEDĀVĀJUMI:

Nr. 
p. k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Juridiskās pers. nosaukums, 
reģ. Nr.

AS „A.C.B.”, 
reģ. Nr. 40003095713

SIA „Roadeks”, 
reģ. Nr. 40003371968

AS „Ceļu pārvalde”, 
reģ. Nr. 40003034263

CBF SIA „Binders”,
reģ. Nr. 40003164644

SIA „Ceļinieks 01”, 
reģ. Nr. 44103022572

SIA „ARKO CEĻU BŪVE”, 
reģ. Nr. 40003850513

Piedāvātā cena EUR bez PVN 
par iepirkuma I un II kārtu

570 349,54

637 686,80

729 768,04

522 333,94

643 788,25

549 089,93 (pēc aritmētiskās 
kļūdas labojuma)

Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 
2017. gada 20. jūnijā nolēma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Ceļa Lielkājas – Kalves 
un ceļa posma C21 – Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve”  BŪVNIECĪBAS  
I UN II KĀRTA, identifikācijas Nr. SND 2017/16, piešķirt un par uzvarētā-
ju atzīt CBF SIA „Binders”, reģ. Nr. 40003164644, ar piedāvāto līgumcenu 
EUR 522 333,94 bez PVN.
Pamatojums: CBF SIA „Binders”, reģ. Nr. 40003164644, piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam CBF SIA „Binders”,  
reģ. Nr. 40003164644, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma  
42. panta izslēgšanas nosacījumi.

2. IEPIRKUMA PROCEDŪRA „STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU UN AMATPERSONU 
VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA”, IDENTIFIKĀCIJAS NR. SND 2017/19

IEPIRKUMĀ TIKA IESNIEGTS 1 (VIENS) PIEDĀVĀJUMS:

Nr. p. k.

1.

Juridiskās pers. nosaukums

AAS „BTA Baltic Insurance Company”

Vienas vienības prēmija, EUR 

213,43

Pamatojums, ka iepirkuma nolikumā 
izvirzītās prasības ir samērīgas un 
objektīvas:
l AAS „BTA Baltic Insurance”, reģ.  
Nr. 40103840140, adrese: K. Valde-
māra iela 63, Rīga, LV–1010, vienīgā 
ir iesniegusi piedāvājumu iepirku-
ma procedūras – atklāta konkursa 
„Stopiņu novada pašvaldības iestāžu 

darbinieku un amatpersonu vese-
lības apdrošināšanas pakalpojumu 
sniegšana”, iepirkuma identifikācijas 
Nr. SND 2017/19 (turpmāk tekstā –  
Iepirkuma procedūra) – ietvaros. Ie-
pirkuma komisijai ir jāizvērtē, vai pa-
sūtītājam nav jāpārtrauc Iepirkuma 
procedūra saskaņā ar Publisko iepir-
kumu likumu.

l Publisko iepirkumu likumā ir noteikts, 
ka gadījumā, ja tikai viens pretendents 
atbilst visām atklāta konkursa noliku-
mā vai paziņojumā par līgumu noteik-
tajām pretendentu atlases prasībām, 
pasūtītājs sagatavo un ietver iepirku-
ma procedūras ziņojumā pamatojumu 
tam, ka izvirzītās pretendentu atlases 
prasības ir objektīvas un samērīgas. 

l Papildus Iepirkuma komisija secina, 
ka ieinteresētie piegādātāji nav izman-
tojuši Publisko iepirkumu likumā no-
teiktās tiesības – iesniegt iesniegumu 
par iepirkuma procedūras dokumen-
tācijā noteiktajām pretendentu atlases 
prasībām, kas pamatoti liek secināt, ka 
pasūtītāja izvirzītās prasības ir bijušas 
objektīvas un samērīgas.
l Saskaņā ar Publisko iepirkumu li-
kumu pasūtītājs var noteikt minimālo 
atbilstības līmeni šā likuma minētajām 
prasībām; prasību apjomu, kā arī pie-
prasīto minimālo spēju līmeni konkrētā 
līguma izpildei nosaka samērīgi līguma 
priekšmetam. Atbilstoši Publisko ie-
pirkumu likumam piegādātāja tehnis-
kās un profesionālās spējas atbilstoši 
būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma 
raksturam, kvantitātei un svarīguma 
pakāpei var apliecināt ar informāciju 
par būtiskākajām veiktajām piegā-
dēm vai sniegtajiem pakalpojumiem 
ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, 
norādot summas, laiku un saņēmējus 
(publiskas vai privātas personas). In-
formācijai pievieno pircēja atsauksmes 
vai piegādātāja apliecinājumus. 
l Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības 
biroja 2014. gada 3. janvāra lēmumu 
Nr. 4–1.2/13–425 pasūtītājs attiecībā 
uz piegādātāja tehniskajām un profe-
sionālajām spējām, tai skaitā piegā-
dātāja piedāvāto personālu, ir tiesīgs 
iepirkuma procedūras dokumentos 
izvirzīt attiecīgas prasības pretenden-
tiem, vadoties, piemēram, no iepirku-

ma priekšmeta apjoma, paredzamās 
līgumcenas, iepirkuma priekšmeta 
sarežģītības pakāpes un citiem fakto-
riem, kas katrā konkrētā gadījumā ir 
uzskatāmi par būtiskiem, lai nodroši-
nātu gan pietiekošu piegādātāju loku, 
gan maksimāli samazinātu savu risku. 
Pasūtītājam pirms iepirkuma līguma 
noslēgšanas ir jāgūst pārliecība, ka 
pretendents būs spējīgs attiecīgos dar-
bus veikt, ko cita starpā var apliecināt 
ar pieredzi līdzvērtīgu darbu veikšanā. 
l Papildus minētajam Iepirkumu uz-
raudzības birojs 2013. gada 15. mai-
ja lēmumā Nr. 4–1.2/13–169 norāda, 
ka iepriekš realizēto projektu skaits 
(pieredzes apjoms) raksturo piegā-
dātāja pieredzi, savukārt prasībai par 
iepriekšējo līdzvērtīgu pieredzi kā 
tādai ir leģitīms mērķis. Iesniegumu 
izskatīšanas komisijas ieskatā arī ga-
dījumā, ja piegādātājs vai tā piesaistītie 
speciālisti ir veikuši viena līdzvērtīga 
projekta realizāciju, tas norāda uz šī 
piegādātāja un tā piedāvāto speciālistu 
spējām attiecīgo pakalpojumu snieg-
šanā, tomēr vienlaikus Iesniegumu 
izskatīšanas komisija uzskata, ka tikai 
viena līdzvērtīga pakalpojuma sniegša-
na var neliecināt par noteiktu pieredzi, 
t. sk. projektos, kas aptver dažādas si-
tuācijas, tādējādi atkarībā no konkrētā 
iepirkuma specifikas pasūtītājam ir 
tiesības izvirzīt prasības attiecībā uz 
vairāku projektu realizāciju, lai aplie-
cinātu piegādātāja un tā piesaistīto 
speciālistu profesionālās spējas, tas 

ir, šāds līdzvērtīgu projektu skaits no-
rāda, ka piegādātājs ir spējīgs veikt 
šādus projektus un ka tam ir iegūtas 
līdzvērtīgas iemaņas attiecīgajā jomā. 
Līdz ar to Iepirkuma komisija secina, 
ka līdzvērtīgs pakalpojums būtu tāds, 
kurā tehniskā projekta izstrāde veikta, 
kuras raksturlielumi ir līdzīgi iepirku-
ma priekšmetam.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Iepir-
kuma komisija secina, ka tai nav pienā-
kuma pārtraukt iepirkumu saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likumu.
Stopiņu novada domes Iepirkumu ko-
misija 2017. gada 16. jūnijā nolēma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 
procedūrā „Stopiņu novada pašval-
dības iestāžu darbinieku un amat-
personu veselības apdrošināšanas 
pakalpojumu sniegšana”, identifikā-
cijas Nr. SND 2017/19, piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt AAS „BTA Baltic Insu-
rance Company”.
Pamatojums: AAS „BTA Baltic Insuran-
ce Company” piedāvājums atbilst noli-
kuma prasībām. Pretendentam AAS 
„BTA Baltic Insurance Company” nav  
konstatēti Publisko iepirkumu likuma 
42. panta izslēgšanas nosacījumi.

*Kopējā plānotā līguma summa 
līdz EUR 106 715,00 

(viens simts seši tūkstoši 
septiņi simti piecpadsmit eiro 

un nulle centu). 
PVN netiek piemērots.

1. IEPIRKUMA PROCEDŪRA „CEĻA LIELKĀJAS – 
KALVES UN CEĻA POSMA C21 – GRĪVAS, STOPIŅU NOVADĀ, 
PĀRBŪVE”,  BŪVNIECĪBAS I UN II KĀRTA, 
IDENTIFIKĀCIJAS NR. SND 2017/16

IZVIRZĪTO PRASĪBU PAMATOJUMS

Atlases prasība

Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz bankas vai 
apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodroši-
nājums saskaņā ar iepirkuma procedūras pielikumu Nr. 4.

Pretendents ir apdrošināšanas akciju sabiedrība, un tas ir 
saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju sniegt 
veselības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā (izsniegta 
atbilstoša licence).

Piedāvātās veselības apdrošināšanas polises pamat-
programmas cena (prēmija) vienai personai nevar pārsniegt  
EUR 213,43 (divi simti trīspadsmit eiro un četrdesmit trīs centi).

Pretendenta apliecinājums, ka pretendenta paša līdzek-
ļi pēdējā finanšu pārskata perioda beigās, kas aprēķināti 
saskaņā ar „Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības 
likumu”, ir lielāki par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
noteiktajā kārtībā aprēķināto maksātspējas normu un ga-
rantijas formu, pievienojot minēto rādītāju aprēķinus.

5 (piecu) lielāko klientu (juridisko personu) saraksts, kam 
sniegti veselības apdrošināšanas pakalpojumi pēdējo 3 (trīs) 
gadu laikā, norādot kontaktpersonas, to ieņemamos amatus 
un tālruņa numurus. 

Pamatojums 

Pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši Publisko iepirkumu 
likuma (turpmāk tekstā – PIL) noteikumiem, samērīgi 
nosakot nodrošinājuma veidu, apmēru un termiņu. 
Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs noteikts atbilstoši 
PIL, kas ir samērīgs, nepārkāpjot 2% (divu procentu) ro-
bežu no paredzamās līgumcenas.

Pasūtītājs prasību izvirzījis atbilstoši Apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas likuma noteikumiem.

Pasūtītājs prasību izvirzījis, ievērojot Valsts un pašvaldī-
bu institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības liku-
mā noteiktos ierobežojumus.

Minētās prasības noteiktas samērīgas ar iepirkuma 
priekšmetu. Atbilst Apdrošināšanas sabiedrību un to uz-
raudzības likuma noteikumiem.

Minētās prasības ir noteiktas samērīgi ar iepirkuma 
priekšmetu.
Iepirkuma priekšmets: Stopiņu novada pašvaldības ies-
tāžu darbinieku un amatpersonu veselības apdrošināša-
nas pakalpojumu sniegšana.

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRA „IKGADĒJO TELPU 
REMONTA DARBU VEIKŠANA UPESLEJU INTERNĀTPAMATSKOLAS – 
REHABILITĀCIJAS CENTRA VAJADZĪBĀM”, 
IDENTIFIKĀCIJAS NR. SND 2017/24

IEPIRKUMĀ TIKA IESNIEGTI 5 (PIECI) PIEDĀVĀJUMI:

Nr. 
p. k.

1.

2.

3.

4.

5.

Juridiskās pers. nosaukums, 
reģ. Nr.

SIA „BK MĀJA”, 
reģ. Nr. 40103281730

SIA „CLEANHOUSE”, 
reģ. Nr. 40003371991

SIA „Energy Expert”, 
reģ. Nr. 40103496920

PS „VAAB”, 
reģ. Nr. 40103874946

SIA „BD&C”, 
reģ. Nr. 40103329844

Piedāvātā cena EUR 
bez PVN  

78 234,22

56 180,48

62 287,22

58 382,84

54 211,86

Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 
2017. gada 16. jūnijā nolēma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Ikgadējo telpu remon-
ta darbu veikšana Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra  
vajadzībām”, identifikācijas Nr. SND 2017/24, piešķirt un par uzvarē-
tāju atzīt SIA „BD&C”, reģ. Nr. 40103329844, ar piedāvāto līgumcenu  
EUR 54 211,86 bez PVN.
Pamatojums: SIA „BD&C”, reģ. Nr. 40103329844, piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA „BD&C”,  
reģ. Nr. 40103329844, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9. panta 
izslēgšanas nosacījumi.



„TĒVZEMĪTE”
PIEKTDIENA, 7. JŪLIJS, 2017 5

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu „Lauku saimniecī-
bu un uzņēmējdarbības attīstī-
bas” apakšpasākuma „Atbalsts 
ieguldījumiem ar lauksaimnie-
cību nesaistītu darbību radīša-
nā un attīstīšanā” otrās kārtas 
trim aktivitātēm:

l „Ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību attīstība”,

l „Ar lauksaimniecību nesaistītu 
saimniecisko darbību dažādošana”,

l „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

Projektu iesniegumu pieņemša-
na aktivitātēs notiks no 2017. gada  
1. līdz 31. augustam. 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar 
lauksaimniecību nesaistītas saim-
nieciskās darbības un nodarbinā-
tību lauku teritorijās, dodot iespē-
ju īstenot dažādas ar lauksaim-
niecību nesaistītas, kā arī tūrisma 
aktivitātes, tādējādi palielinot 
ienākumu līmeni lauku reģionos. 
Pieejamais publiskais finansējums 
aktivitātēm „Ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību attīstība” un 
„Ar lauksaimniecību nesaistītu 

saimniecisko darbību dažādoša-
na” ir desmit miljoni eiro; aktivi-
tātei „Tūrisma aktivitāšu veicinā-
šana” tie arī ir desmit miljoni eiro. 
Pieejamais finansējums visās akti-
vitātēs ir sadalīts pēc reģionalizā-
cijas principa. Plašāka informācija 
par atbalsta pasākumiem ir lasāma 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv  
izvēlnē „Atbalsta pasākumi”. 

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
un Lauku attīstības programmas  
ietvaros.

Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām 
saimnieciskajām aktivitātēmInformē pašvaldības policija

l Jūnijā pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 180 notiku-
miem. 

l Sastādīti 35 administratīvo pārkāpumu protokoli.
l Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

neievērošanu sastādīti 11 administratīvo pārkāpumu proto-
koli-lēmumi.

l Izskatīti 10 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
l Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 3 personas alkohola 

reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
l Aizturēta un nodota Valsts policijai 1 meklēšanā esoša  

persona.

Informācija sagatavota,  
izmantojot Stopiņu novada 

pašvaldības policijas materiālus

Stopiņu novada pašvaldība 
īsteno Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūras va-
dīto un Eiropas Sociālā fonda 
finansēto projektu „PROTI un 
DARI!”.

2017. gada maijā četri jaunieši ir 
sekmīgi pabeiguši projekta aktivi-
tātes un iesaistījušies mācību vai 
darba attiecībās.

Katram jaunietim pēc pras-
mju, interešu, iegūtās izglītības 
un attīstības virziena profilēšanas 
tika izstrādāta individuālā pa-
sākumu programma, kas sastāv 
no četrām daļām – personības 
attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, 
„darba tikums”, mūžizglītības 
kompetence. Šādas individuālas 
jaunieša pasākumu programmas 
vidējais ilgums ir 4 mēneši, kuras 
laikā jaunietis saņems mentora 
atbalstu un individuālas konsul-
tācijas, iesaistoties dažādās pasā-

kumu programmā paredzētajās 
aktivitātēs (t. sk. dalība nometnēs, 
semināros, sporta aktivitātēs, kul-
tūras pasākumos u. c.) un ekskur-
sijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā 
praksē uzņēmumā u. tml.

Aicinām novada jauniešus pie-
teikties dalībai projektā! Atbalsta 
mērķa grupa ir jaunieši vecumā 
no 15  līdz 29 gadiem (ieskaitot), 
kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 
arodu un nav reģistrēti Nodarbi-
nātības valsts aģentūras uzskaitē.

Pieteikties dalībai un saņemt 
informāciju par projektu var 
pie projektu vadītājas pa mob.   
tālr.  27757387 vai rakstot uz  
e–pastu: ilze.klavina@stopini.lv.

Projektā atbalstāmo darbību īs-
tenošanas laiks ir līdz 2018. gada 
31. oktobrim.

Ilze Kļaviņa,
Stopiņu novada 

projektu vadītāja

Turpinās programma jauniešiem
„Proti un dari!”

2017. gada 27. jūnijā Minis-
tru kabinets pieņēma gro-
zījumu Ministru kabineta 
2010.  gada 3. augusta no-
teikumos Nr. 721 „Kārtība, 
kādā bērni šķērso valsts ro-
bežu”, kas turpmāk atļaus 
bērniem, kuri ir Latvijas Re-
publikas valstspiederīgie, 
ceļot uz Eiropas Savienības 
dalībvalstīm bez notariāli 
apstiprinātas pilnvaras vai 
vecāku piekrišanas. Līdz šim 
šāda ceļošanas kārtība attie-
cās tikai uz Šengenas līguma 
dalībvalstīm.

Ministru kabineta noteikumu 
mērķis ir atvieglot nepilnga-
dīgu Latvijas valstspiederīgo 
ceļošanu no Latvijas uz citām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm 
un samazināt papildus radīto 
slogu (t.  sk. finansiālo) bērna 
vecākiem, kuri pastāvīgi uzturas 
ārpus Latvijas, jo nebūs jāveic 
ārvalstīs izsniegtu pilnvaru tul-
košana.

Ne visas Eiropas Savienības 
dalībvalstis, kurās ir liels Latvi-
jas valstspiederīgo skaits, vien-
laikus ir arī Šengenas līguma da-
lībvalstis. Tādējādi gadījumos, 

kad bērns, kurš ir Latvijas Re-
publikas valstspiederīgais, pat-
stāvīgi vai pilnvarotas personas 
pavadībā vēlējās izceļot uz Liel-
britāniju, Īriju, Kipru, Bulgāriju, 
Rumāniju vai Horvātiju, viņam 
bija nepieciešama notariāli ap-
stiprināta pilnvara vai vecāku 
piekrišana. Saskaņā ar Latvijas 
pārstāvniecību Lielbritānijā un 
Īrijā sniegto informāciju Latvi-
jas valstspiederīgo skaits Lielbri-
tānijā ir vairāk nekā 100 000, bet 
Īrijā pārsniedz 25 000.

Stopiņu novada bāriņtiesa

No 4. jūlija sāksies Kļavu ielas 
Dreiliņos rekonstrukcijas darbi

No 4. jūlija līdz oktobra bei-
gām notiks Kļavu ielas Dreili-
ņos rekonstrukcijas darbi.

Darbu ietvairos tiks veikta ielas 
asfaltēšana un ātrumvaļņu uzstā-
dīšana. Darbu laikā būs vairāki 
satiksmes ierobežojumi, informā-
cija tiks uzstādīta uz vietas un in-
formēsim arī pašvaldības tīmekļa 
vietnē un sociālajos tīklos.

Darbus veiks AS „A.C.B.”, iepirku-
ma līguma summa 200 834,67 EUR 
bez PVN.

M. Griščenko,
izpilddirektors, 

Stopiņu novada dome
Kļavu iela 
pirms rekonstrukcijas

Par izmaiņām noteikumos, 
kas nosaka kārtību, 
kādā bērni šķērso valsts robežu

Veselības veicināšanas pro-
jekta „Stopiņu novada iedzī-
votāju veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasā-
kumi” Nr. 9.2.4.2/16/I/014. ie-
tvaros notika pirmās veselīga 
uztura nodarbības pirmssko-
las izglītības iestādēs. Jūnijā 
notika divu nodarbību cikls 
bērniem vecumā no 5  līdz 
6  gadiem divās pirmsskolas 
izglītības iestādēs (PII) – Sto-
piņu pamatskolas PII un PII 
„Pienenīte”. 

Nodarbību laikā sertificēts uz-
tura speciālists bērnu vecumam 
atbilstošā veidā izskaidroja uz-
tura piramīdas principus. Snie-
dza informāciju par šķidruma 
uzņemšanu, piena produktu no-
zīmi kaulu un zobu veselībai, kā 
arī par našķu un saldumu nelab-
vēlīgu ietekmi uz veselību. Bēr-
niem bija iespēja pašiem veidot 
gan uztura piramīdu, gan savu 
veselīgā uztura šķīvi. Nodarbības 
vadīja Latvijas Diētas un uztura 

speciālistu asociācijas sertificētas 
uztura speciālistes Gita Ignace un 
Svetlana Aleksejeva.

Nodarbību cikla ietvaros ir 
paredzētas arī veselīga uztura 
lekcijas vecākiem. Pirmā lekci-
ja notika Stopiņu pamatskolas 
PII. 2017. gada rudenī nodarbī-
bas gan vecākiem, gan bērniem 
turpināsies. Ceram uz vecāku 
atsaucību, jo bērna uztura para-
dumi ir atkarīgi no uztura, kādu 
izvēlas ģimene!

Lekcijas notiek pirmsskolas iz-
glītības iestādē bez maksas.

Uzturs ir viens no galvena-
jiem faktoriem, kas ietekmē  
bērna veselību, augšanu un  
attīstību!

Jeļena Pavlova,  
projekta „Stopiņu novada 

iedzīvotāju veselības 
veicināšanas 

un slimību profilakses 
pasākumi” vadītāja

Veselības veicināšanas projekta ietvaros 
notika pirmās veselīga uztura nodarbības 
pirmsskolas izglītības iestādēs
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Laiks skrien vēja spārniem, 
bet vērtības paliek...

Kā katru gadu, arī šogad  
4.c klase nelauza tradīciju un 
1. jūnijā satikās gada noslēguma 
pasākumā. Šis ir īpašs gads, jo 
noslēdzas sākumskolas posms. 

Mūsu klase parasti gada pa-
sākumu izvēlas atzīmēt dabā, 
un šogad pasākums noritēja 
Upeslejās, sporta laukumā, kur 
skolēni varēja aktīvi atpūsties. 
Skolēni spēlēja dažādas sporta 
spēles, jo sevišķi sirdij tuvs bija 
futbols, ko spēlēja gan zēni, gan 
meitenes. Vecāki bija sarūpējuši 
bagātīgu pikniku. Tēti rūpējās 
par grilu un cepa desiņas, un 
laiku pavadīja vīru sarunās. 
Mammas cita ar citu apsprie-
dās, dalījās iespaidos un grem-
dējās pavadītajā laikā. Īpašu 
pārsteigumu bija sagatavojusi 
Kristera Cirpona ģimene  – iz-
cepa divas gardas kūkas, uz 
kurām bija katra skolēna vārds 
un, protams, arī skolotāju vārdi. 
Pasākuma laikā tika pasniegti 
skolēnu ilgi gaidītie zelta, sud-
raba un bronzas diplomi par 
sasniegumiem mācībās. 

Šis gads bija atšķirīgs no ci-
tiem, jo skolēni ieguva divas 
klases audzinātājas, un abas bija 
noslēguma pasākumā, lai atzī-
mētu šajā laikā paveikto, iegūto 
un piedzīvoto. Gan vecāki, gan 
skolēni bija sarūpējuši skolo-
tājām fantastiskas piemiņu dā-
vanas – zīda šallītes, uz kurām 
katra skolēna vārds. Sirsnīgi un 
aizkustinoši! Pasākumā valdīja 
gan smiekli, gan prieka asaras.

4.c klases audzinātājas

4.c klases 
noslēguma 
pasākums

„Pēterdiena Pētera Brūvera dzejoļu darbnīcā”

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas pasākums 
Stopiņu novadā

Spītējot lietum, pasākuma dalīb-
nieki pulcējās dzejnieka dzimta-
jās mājās „Kalēji”, ciematā Līči, 
lai paši savām acīm raudzītu, kur 
izcilais novadnieks ir dzīvojis un 
radījis savus darbus. Lietum ne-
mitējoties un mainot Pēterdienas 
svinību norises vietu, tā dalībnieki 
atgriezās Ulbrokas bibliotēkā, lai 
varētu turpināt iecerētās pasāku-
ma aktivitātes. 

Pēterdienas svinību laikā bija 
klausāmi P. Brūvera bērnu dzejoļu 
lasījumi, ar kuriem uzstājās paši 
pasākuma dalībnieki, paspilgtinot 
tos ar vizuāliem materiāliem, bet 
P.  Brūvera dzejoļu darbnīcā tika 
sadzejotas jaunas dzejas rindas pie 
atslēgfrāzes „Cik pasaule šī ir skais-
ta....”, pēc tam veidojot arī atbilsto-
šas ilustrācijas. Jaunie dzejnieki un 
dzejnieces pasākuma noslēgumā 
lasīja savus darbnīcā tapušos dze-

jolīšus. Pēterdienas dzejoļu darb-
nīcas pasākumu bagātināja gan 
P.  Brūvera meita Indra Brūvere-
Daruliene, gan dzīvesbiedre Iveta 
Brūvere, kuras aktīvi līdzdarbojās 
visās aktivitātēs. Ja iesākumā dalīb-
niekiem likās, ka dzejoļu radīšana 
ir viegla nodarbe, tad, pildot dzejo-
ļu darbnīcas uzdevumu un sacerot 
savu dzejoli, izrādījās, ka tik viegli 
nemaz nav. 

Pēterdienas dzejoļu darbnīcā ta-
pušos dzejolīšus ikviens var aplūkot 
Ulbrokas bibliotēkā. 

Paldies visiem Pēterdienas 
P.  Brūvera dzejoļu darbnīcas da-
lībniekiem par atsaucību, un uz 
drīzu tikšanos „Galda spēļu pēc-
pusdienā”.

Daina Kalmane,
 Ulbrokas bibliotēkas  

radošā bibliotekāre

2017. gada 14. jūnijā Stopiņu novada Ulbrokas Meža kapos  
piemiņas vietā „Okupācijas upuriem 1941–1991” notika piemiņas 
pasākums 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto tautiešu piemiņai.

Atceres brīdi bija pulcējušies 
Stopiņu novada Politiski repre-
sēto biedrības biedri, Ulbrokas 
vidusskolas Jaunsargu pulci-
ņa dalībnieki, Stopiņu novada 
pašvaldības vadītāji un novada 
iestāžu pārstāvji. Valsts himnu 
klātesošie dziedāja Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas sko-

lotājas Lauras Treides-Plaudes 
vijoles spēles pavadījumā.

Foto ieskats 
piemiņas pasākumā:
http://stopini.lv/lv/galerijas/
komunistiska-genocida-upuru-
pieminas-pasakums-pieminas-
vieta-ulbrokas-meza-kapos-417

Turpinot aizsākto tradīciju ar Pēterdienas svinībām, Ulbrokas 
bibliotēka otro gadu pulcināja lielākus un mazākus skolas  
vecuma bērnus uz pasākumu „Pēterdiena Pētera Brūvera dzejoļu 
darbnīcā”. 

Anna ielūdz Jēkabu
Mēs reizēm mēdzam uzdot jau-
tājumu ,,Kurp gan skrien laiks?”, 
un, jo vairāk Zeme ir apriņķoju-
si savus Visuma apļus, jo biežāk 
šis jautājums atskan. 

Naskākiem cilvēkiem uz lūpām at-
bilde atskrien ātri, viedākiem – ar 
rāmu smaidu, bet, manuprāt, ir jau-
tājumi, uz kuriem atbilde nemaz nav 
jāmeklē – tā gluži vienkārši kādu 
dienu atnāk pati, nu, tieši kā kārtē-
jā Annas jeb Saimnieču diena! Jā, 
mīļās saimnieces, gads ir apskrējis 
savu riņķi un aicina atkal mūs kopā 
26.  jūlijā pulksten  18.30 Ulbrokas 
kultūras nama dārzā, lai no jauna 
satiktos, pagodinātu cita citu un da-
lītos savā visīpašākajā salātu receptē. 
Esmu pārliecināta, ka šis ēdiens mūs 
pārsteigs vēl apbrīnojamāk nekā ie-
priekšējie, jo katrai saimniecei taču 

ir visgardākie, vispārsteidzošākie un 
visskaistākie salāti, lūdzu, vien atnāc 
un pārsteidz ar gardumu! Šī ir tā rei-
ze, kad savu prasmi var demonstrēt 
dažādu paaudžu saimnieces ar atšķi-
rīgu pieredzi salātu pagatavošanā, tā-
pēc laipni gaidītas arī tās saimnieces, 
kuras iepriekš varbūt neuzdrošinājās. 

Mīļās dāmas un jaunkundzes, šo-
gad mums ir vēl viens iemesls parādīt 
savas prasmes – Annas dienas vaka-
rēšanā tiek aicināts Jēkabs! Jēkaba jeb 
Saimnieka diena tiek svinēta 25. jūli-
jā un, tāpat kā Annas diena, ne pārāk 
gari, jo iezīmējusi robežšķirtni starp 
darbiem, piemēram, sienam jau jābūt 
savestam, bet labības pļaušanai īstais 
laiks, tomēr kādu graķīti jau saim-
nieki iedzēruši gan! Saimnieces liku-
šas galdā putru no jaunizkultajiem 
rudziem, cepušas rudzu maizīti vai 
karašas un gatavojušas arī kāļus. Lūk, 

tik kopīgas svinēšanas abām dienām 
bijušas iepriekšējā gadsimtā! Šodien, 
kad laika ritums ir ieviesis savas ko-
rekcijas, aicināts ikviens saimnieks 
rādīt savas dažnedažādās prasmes 
citiem, arī dot iespēju nopirkt sava 
darba augļus pasākuma apmeklētā-
jiem. Būtu burvīgi, ja kāds saimnieks 
atvestu arī jēriņus – gan apskatei, gan 
pārdošanai. Katram Jēkaba dienas 
saimniekam tiks dota iespēja nobau-
dīt Annas dienas saimnieču gatavoto 
azaidu un pēc tā, iespējams, ka kāds 
saimnieks atradīs arī sev saimnieci, 
bet to gan, Jēkab, atceries – tev jābūt 
Annas cienīgam, jo mūsu Annas ir 
tavas cieņas vērtas!

Annas diena un Jēkaba diena 
Stopiņu novadā – skan skaisti! 

Tad skaisti arī svinēsim! 

Ingrīda Balode

http://stopini.lv/lv/galerijas/komunistiska-genocida-upuru-pieminas-pasakums-pieminas-vieta-ulbrokas-meza-kapos-417
http://stopini.lv/lv/galerijas/komunistiska-genocida-upuru-pieminas-pasakums-pieminas-vieta-ulbrokas-meza-kapos-417
http://stopini.lv/lv/galerijas/komunistiska-genocida-upuru-pieminas-pasakums-pieminas-vieta-ulbrokas-meza-kapos-417
http://stopini.lv/lv/galerijas/komunistiska-genocida-upuru-pieminas-pasakums-pieminas-vieta-ulbrokas-meza-kapos-417
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Konkursa ietvaros tika aicināts sa-
post Stopiņu novadu  – paveikt dar-
bus savas apkārtējās vides (skolas 
teritorijas, novada, ciema) izdaiļo-
šanā un labiekārtošanā. Oriģinālāko 
un vērienīgāko vides darbu autori 
galvenajā balvā varēja saņemt sava 
projekta īstenošanai nepieciešamo 
atbalstu – resursus idejas realizācijai.

Sauriešu ciema Strēlnieku ielas 1 
mājas iedzīvotāju grupa iesniedza 
projektu „Ierosme”, jo vēlējās iesais-
tīties ciema sakopšanā, izveidojot 
pie mājas paliekošu objektu – puķu 
dobi akmens dārzu. Katru gadu ie-
dzīvotājiem būs iespēja arī papildi-
nāt puķu dobi ar viengadīgām vai 
daudzgadīgām puķēm. Papildus 
izveidojām puķu dobi vecajā smilšu 
kastē, kura jau sen bija aizaugusi ar 
zāli. Vēlos pateikties Anitai Stroiko-
vai un Birutai Smirnovai par iegul-
dīto darbu projekta realizācijā.

Stopiņu pamatskolas jaunieši sa-
darbībā ar dienas centru „Saurieši” 
iesniedza projektu „Domu taka”, 
sakārtojot teritorijas daļu pie skolas 
meža. PA „Saimnieks” darbinieki 
palīdzēja likvidēt vecos kokus un 
krūmus, jaunieši salasīja zarus un 
saveda melnzemi divām rododen-
dru dobēm, iestādīja 10 tūjas, izlī-
dzināja melnzemi, lai iesētu zālāju, 
un jūlija sākumā pabeigsim veidot 
pastaigu taku no šķeldas materiāla. 
Mazajā parkā varēs pastaigāties, at-
pūsties bērni, jaunieši un Sauriešu 
iedzīvotāji. Nākamajos gados varēs 
turpināt meža sakopšanu un labie-
kārtošanu.

SIA „Getliņi EKO” mums palī-
dzēja abos projektos sagādāt akme-
ņus, dekoratīvos skuju kokus, rodo-
dendrus un tūjas. Atbalstu sniedza 
Anda Zandberga, Guntis Kampe un 

dārzniece Marina Konošova, kura 
palīdzēja ar padomu un dekoratīvo 
augu iegādi, Stopiņu novada dome 
atbalstīja mūsu idejas un sagādāja 
melnzemi un mulču.    

Abu projektu realizācijā tika ie-
saistīti jaunieši, kuri strādā mūsu 
ciemā vasaras darbā savā brīvlai-
kā. Pateicamies visiem jauniešiem 
un Tatjanai Sergejevai par palīdzī-
bu, iekārtojot puķu dobi un sa-
kopjot meža teritoriju pie Stopiņu 
pamatskolas.

Jūnijā ne tikai strādājām, bet pa-
spējām arī atpūsties. Dienas centru 
„Saurieši” un „Cekule” dalībnie-
ki devās kopīgā ekskursijā iepazīt 
Ventspili. Labā garastāvoklī visi 
pastaigājāmies pa Ventspili, apska-
tījām vecpilsētu, tirgus laukumu, 
Ventspilij raksturīgās govis. Vis-
skaistākās bija lielās govis – Ziedu 
govs, govs Matrozis un govs Ceļo-
tāja (Kofergovs), apskatījām arī ci-
tas daudzveidīgas „Govju parādes 
Ventspils  2012” dalībnieces, pēc 
tam devāmies pie jūras, apskatījām 
Zilā karoga pludmali, pie Dienvidu 
mola uz paaugstinājuma novietoto 
apskates objektu – 25  m garo un 
85  t smago 1967. gada zvejas kuģi 

„Azova” –, kā arī no milzu enkuru 
ķēžu posmiem izveidoto, 4 m aug-
sto „Krēslu”.

Ventspils Jaunrades nama plane-
tārijā noskatījāmies 360 grādu filmu 
„Sapnis par lidošanu” un šovu par 
Visuma daļas izzināšanu, kas tiek 
veikts, pateicoties planetārija lekto-
ru īpaši izveidotiem autoršoviem. 

Ar ekskursiju kuģīti „Hercogs Jē-
kabs” izbraucām pa Ventspils ostu, 
paceļojām ar mazbānīti un ekskur-
sijas noslēgumā apskatījām Piejūras 
brīvdabas muzeju. 1954. gadā dibi-
nātā muzeja teritorijā izvietotas et-
nogrāfiskas ekspozīcijas, šobrīd tas 
ir vienīgais tieši zvejniecībai veltītais 
brīvdabas muzejs Latvijā ar zvejnie-
ku sētām, klētīm un vējdzirnavām 
no Užavas pagasta, dūmnamiem, 
kūpinātavām, tīklu būdām un ci-
tiem novada celtniecībā un sadzīvē 
raksturīgiem eksponātiem. Piejūras 
brīvdabas muzejā bija apskatāma 
plaša jūras zvejas laivu un Baltijas 
valstīs lielākā enkuru kolekcija ar 
vairāk nekā 100  eksponātiem no 
17. gs. līdz pat mūsdienām. 

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas centra vadītāja

Sauriešos realizēti divi projekti – 
„Ierosme” un „Domu taka”
SIA „Getliņi EKO” sadarbībā ar Stopiņu novada domi un Stopiņu novada Jauniešu domi aicināja 
piedalīties zaļo ideju konkursā „Stopiņi plaukst”. 

SPORTA DIENA ULBROKĀ
22. JŪLIJĀ SPORTA LAUKUMOS PIE ULBROKAS EZERA

PASĀKUMS LIELIEM UN MAZIEM SPORTOT GRIBĒTĀJIEM!

l Pasākums tiks atklāts plkst. 12.00 
ar karsēju komandas deju šovu. 
Komandu sporta veidu dalībnieki 
tiks reģistrēti jau no plkst. 9.30, 
sacensības komandu sporta vei-
dos no plkst. 10.00. Pārējās aktivi-
tātes pasākuma dalībniekiem būs 
pieejamas jau no plkst. 11.00.

l Iespēja sacensties komandu sporta 
veidos, sākot no futbola un beidzot 
ar strītbolu un pludmales volejbolu, 
kā arī iespēja sevi pierādīt individu-
ālos spēka izturības vingrinājumos, 
kā pievilkšanās pie stieņa un svaru  

 
 
stieņa spiešana guļus uz visvairāk 
veikto reižu skaitu.

l Virves vilkšana komandām. Aicinām 
iepriekš pieteikties līdz 15. jūlijam, 
rakstot uz e–pastu: info@spartietis.lv.

l Ekstrēmāku aktivitāšu un ūdens 
sporta piekritējiem būs iespēja 
pārbaudīt sevi atrakcijā „Kāpiens 
Himalajos” (Boxclimbing) un virvju 
(slackline) trasē bērniem un pie-
augušajiem, kā arī izmēģinot pel-
dēt ar SUP dēli ezera ūdeņos pro-
fesionālu instruktoru uzraudzībā.

l Pasākumā paredzēts arī neliels 
Spēkavīru šovs, kura ietvaros,  

 
iespējams, tiks sasniegts kāds 
Latvijas rekords vēl nebijušā vin-
grinājumā vai atrakcijā ar pasāku-
ma apmeklētāju iesaisti.

l Papildus pasākuma sportiska-
jām aktivitātēm būs vēl nebijusi 
iespēja sacensties par veicināša-
nas balvām slavenā kultūrista un 
pasaules čempiona, kā arī visilgāk 
startējušā sportista savā sporta 
veidā Aivara Visocka Sportiskuma 
un veselības viktorīnā, atbildot uz 
dažādiem Aivara uzdotiem jautā-
jumiem par sportisku un veselīgu 
dzīvesveidu. Paredzēts, ka viktorī-
na notiks plkst. 14.30.

l Pasākuma dalībnieku un uzva-
rētāju apbalvošana plānota ap 
plkst. 17.00.

l Vēl pasākumā paredzētas bērnu, 
pusaudžu un jauniešu aktivitātes – 
riepu stafete, SPARTIEŠA stafete 
ar trīs vingrinājumiem, riepu mon-
tāža uz ātrumu, cīņas kluba „Pro-
fesionālis” pašaizsardzības skola, 
spēka un izturības aktivitātes, kā 
arī citi radoši pasākumi lieliem un 
maziem (seju apgleznošana, bēr-
nu koncerts u. c).

     ESAM AKTĪVI – 
     SPORTOJAM UN JŪTAMIES 

     VESELI UN LAIMĪGI!

Veselības veicināšanas projekta 
(„Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.2/16/I/014.) 
ietvaros Stopiņu novada iedzīvotājiem tiek piedāvātas 

BEZMAKSAS fizisko aktivitāšu nodarbības 
svara korekcijai Ulbrokas peldbaseinā trenera vadībā

Tiek komplektētas 2 pieaugušo grupas, 
katrai grupai paredzētas 4 nodarbības. 

Nodarbības notiks augustā 2 reizes nedēļā.
 

Peldbaseinu būs iespējams apmeklēt: 
1., 4., 22. un 25. augustā plkst. 10.00–11.00 (1. grupa) 

vai plkst. 17.00–18.00 (2. grupa).

Nodarbībām jāpiesakās, 
sazinoties ar peldbaseina treneri Mariju pa tālr. 25957272 

līdz 28. jūlijam no plkst. 10.00 līdz 20.00.

Veselības veicināšanas projekta 
(„Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.2/16/I/014.) 
ietvaros notiks BEZMAKSAS veselības veicināšanas 

nodarbību cikls jaunajām māmiņām

Vingrošana māmiņām ar mazuļiem ir lielisks pasākums, 
kur pavadīt laiku un satikt līdzīgi domājošas, aktīvas māmiņas, 

kuras rūpējas par savu veselību un fizisko stāvokli. 
Mazo atvasi var ņemt līdzi. Vingrošanas laikā var ieturēt pauzi, 

lai nomierinātu mazuli, ja ir nepieciešams, 
pabarot, nomainīt autiņbiksītes. Gan mazulis, gan mamma 

vingrošanas laikā gūs pozitīvas emocijas.

Vingrot grupā ieteicams 
ne ātrāk kā 3–4 mēnešus pēc dzemdībām!

Vingrošanas nodarbības vadīs 
sertificēta fizioterapeite Vija Tračuma.

Vingrošanas nodarbības māmiņām sāksies no 1. augusta:
otrdienās plkst. 10.30 dienas centrā „Upeslejas”,
trešdienās plkst. 10.30 dienas centrā „Ulbroka”. 

Pieteikties vingrošanas nodarbībām var, 
sazinoties ar dienas centra vadītāju:

Ulbrokas DC: Anda Višķere, aviskere@tvnet.lv, 28373398;
Upesleju DC: Sandra Brikša, dc.upeslejas@stopini.lv, 679569397.

mailto:info@spartietis.lv
mailto:aviskere@tvnet.lv
mailto:dc.upeslejas@stopini.lv
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MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Cik pasacīts tev, tik ir.
Nu sarunāties ar tevi

Būs – klausīties pašam sevī
Un atmiņu lappuses šķirt.

      (Z. Purvs)

Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem, 
Andri Marisu Baronu, Benitu Bērci, 

Jāzepu Glušinu, Jāni Krieviņu, 
Voldemāru Lazdiņu, Ņinu Mihailovu, 
Anitu Muhamedgalijevu, Evaldu Zepu 
un Annu Višņakovu mūžībā aizvadot.

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

/R. Skujiņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību NATĀLIJAI PUMPUREI, 
māmiņu aizsaulē pavadot.

Stopiņu novada domes kolektīvs

10. jūlijā plkst. 16.00 
Līču dienas centrā „Gardēžu klubiņš” 

Tēma „Grilēsim!”
Cepsim, degustēsim 

un runāsim par veselīgiem ēdieniem vasarā 

Pirmdienās: 
plkst. 18.00 radošās nodarbības bērniem

Otrdienās: 
plkst. 17.00–19.00 radošās nodarbības pieaugušajiem

Pirmdienās, ceturtdienās: 
plkst. 13.00 vingrošana senioriem. 

Nodarbības vada Brigita Krieva 
(Stopiņu novada veselības veicināšanas projekta nodarbības) 

Pieteikšanās dienas centrā

No 17. jūlija līdz 11. augustam: 
dienas centrs būs slēgts uz atvaļinājuma laiku.

4. augustā plkst. 19.00 

LĪGO PARKA LIELAIS VASARAS FESTIVĀLS
Piedalās: 

„Kantoris 04”, „Dakota”, „Apvedceļš”, „Galaktika”, „Zeļļi”, 
„Zvaigžņu lietus”, „Linga”, DJ Roberts Lejasmeijers.

Organizē: 
SIA „GG festivāli”. 

Informācijai par biļešu iegādi sekot mājaslapā: www.stopini.lv.

7. jūlijā plkst. 20.00 

Līgo parkā koncertā „TU UN ES” 
visu laiku labākās dziesmas! 

Piedalās: Harijs Zariņš, Atis Ieviņš un grupa „Colt”, 
Antra Stafecka, Aija Andrejeva, Dināra un Alex. 
Pēc koncerta – zaļumballe kopā ar grupu „La Bamba”. 

Ieeja: 5,00 EUR. 
Pensionāriem, represētajiem un jauniešiem 

(8–18 g. v.) – 3,00 EUR. Ieeja tikai uz zaļumballi: 3,00 EUR. 
Darbosies kafejnīca.

22. jūlijā plkst. 11.00 
Līgo parka estrādē viesojas 
Liepājas Ceļojošais leļļu teātris „Maska” 
ar muzikālu Pētera Trupa leļļu teātra izrādi bērniem 
„Burvju stabulīte”

Ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem: 2,00 EUR 
Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā 
un aizgādībā esošajiem bērniem 
un bērniem invalīdiem IEEJA BRĪVA 
Darbosies kafejnīca

22. jūlijā plkst. 19.00 
Līgo parka estrādē 

joku luga ar dziesmām „Žūpu Bērtulis”

Atzīmējot latviešu teātra 150. gadadienu, 
šovasar visā Latvijā pie skatītājiem dodas jauna 

vasaras brīvdabas izrāde „Žūpu Bērtulis”! 

Izrādes scenāriju latviskoja Elizabete Trumpe 
(„Made in Latvia” un „Vīrieši, vīrieši”), mūziku sacerējusi 

un izrādi producē Latvijā iemīļotā komponiste 
Laila Ilze Purmaliete, bet tērpus darināja viena 

no labākajām teātra tērpu māksliniecēm Latvijā – 
Danuta Ābele. Izrādē piedalās labākie Latvijas teātru 

aktieri un komiķi – Mārtiņš Brūveris, Marģers Eglinskis 
un Kristians Kareļins, Ivars Strads vai Jānis Kirmuška, 

un Inga Misāne Grasberga vai Ginta Krievkalna, 
titullomā – Ivars Kļavinskis. 

Ieeja: 3,00 EUR. 
Pensionāriem, represētajiem 

un jauniešiem (8–18 g. v.) – 2,00 EUR.

Pēc izrādes – zaļumballe kopā ar grupu „Atestāts”.
Ieeja uz balli: 3,00 EUR.
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