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Laikapstākļi mūs lutināja, un ļoti 
pieprasīta izrādījās SUP dēļu ūdens 
sporta izklaide, kā arī ekstrēmā ak-
tivitāte „Kāpiens Himalajos” jeb 
boxclimbing, pie abām aktivitātēm 
bija izveidojusies rinda līdz pēdē-
jam brīdim. Tāpat atsaucība no 
pasākuma dalībniekiem bija spē-
kavīra Daiņa Zāģera interaktīvajai 
aktivitātei, kurā Stopiņu novada 
iedzīvotāji varēja izmēģināt dažus 
spēkavīru ikdienas vingrinājumus 
un kopā ar Daini pat pamēģināt 
pacelt 15 bērnus un jauniešus, kas 

bija sakāpuši speciālā spēkavīru in-
ventāra vannā.

Pēc oficiālās pasākuma atklāša-
nas un karsējmeiteņu uzstāšanās 
pasākuma dalībniekus iesildīja 
jaunās paaudzes fitnesa treneri 
Laura un Niks, un visi, kuri vēl 
nebija paspējuši uzspēlēt futbolu 
vai volejbolu, pēc iesildīšanās bija 
gatavi dalībai pārējās disciplīnās.

Aivara Visocka viktorīnā Aivars 
kopā ar vēl diviem jaunās paaudzes 
fitnesa treneriem Lauru un Niku 
eksaminēja Sporta dienas dalībnie-
kus un apmeklētājus par dažādām 
ar sportu un veselīgu dzīvesveidu 
saistītām tēmām. Pareizi atbildot, 
varēja saņemt veicināšanas balvas 
motivācijai sportot.

Vienaldzīgus neatstāja arī riepu 
montāžas aktivitāte, kura piesais-
tīja uzmanību ar savu košumu un 
praktiskumu, kas var noderēt ne 

tikai sportā, bet arī ikdienā. Rie-
pas bija iespēja montēt individuāli 
un komandās. Šajā disciplīnā tika 
pārbaudīta gan draudzība, gan arī 
ģimenes saites – kad kopā startēja 
vīrs un sieva.

Daudzi jaunieši bija ieinteresēti 
izmantot iespēju patrenēties paš-
aizsardzības pamatprincipu jomā 
pie jiu jitsu pasaules čempiona ve-
terāniem Andreja Maslova.

Tāpat neredzētu atsaucību (vai-
rāk nekā 100 dalībnieku katrā vecu-
ma grupā) pieredzēja šaušanas akti-
vitāte, kur bija iespēja sašaut mērķi 
no dažādiem attālumiem, saņemot 
balvas par labākajiem rezultātiem.

Vislielāko kausu un smagākās 
medaļas pasniedzām tiešām dros-
mīgiem un stipriem vīriem – ko-
mandai  „Stiprinieki”  no Stopiņu 
novada, kuri pirmie bija pieteiku-
šies virves vilkšanas sacensībām 

un 6 komandu konkurencē ieguva 
pirmo vietu un iespēju vilkt virvi 
gan kopā, gan pret „Spartieša” vir-
ves vilkšanas komandu, padarot 
pasākumu interesantāku.

Sporta dienu Ulbrokā organizēja 
biedrība „Spartietis” sadarbībā ar 
Stopiņu novada domi projekta „Sto-
piņu novada iedzīvotāju veselības 
veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumi” ietvaros. Sadarbības 
partneri: SIA „Indaja” un  Ingus 
Brečs – Riepu montāžas atrakcija, 
Starptautiskā policijas asociācija un 
tās viceprezidents  Inguns Pichs  – 
aktivitāte ar šaušanu mērķī,  cīņas 
sporta klubs „Profesionālis”  un 

Andrejs Maslovs – Pašaizsardzības 
skola, „Baker Nutrition” un Dmitrijs 
Mihailovs – sarūpētās balvas spēka 
izturības aktivitātēs!

Liels paldies visiem par sadar-
bību un atbalstu pasākuma or-
ganizēšanā! Bija izdevies tiešām 
SPORTISKS, VESELĪGS un IZZI-
NOŠS pasākums! 

Ieskats Sporta dienas norisēs: 
http://stopini.lv/lv/
galerijas/sporta-diena-ulbroka-419

Jorens Liopa, 
biedrība „Spartietis”,

Stopiņu novada dome

Sportisks un veselīgs 
pasākums Ulbrokā!

22. jūlijā aizvadīta 
Sporta diena 
Ulbrokā, un palikušas 
ļoti patīkamas 
emocijas.

http://stopini.lv/lv/galerijas/sporta-diena-ulbroka-419
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Kā, jūlija pļavā iebrienot, dvēseli 
priecē ikviena puķe, ik zāles stie-
briņš, protams, katrs ar savu smaržu 
un starojumu, tā priecē katra saim-
niece ar savu meistarību un maza-
jiem brīnumiem ēdienā! Nāciet man 
līdzi pa šo celiņu, mēģināšu apraks-
tīt vienpadsmit puķes...

Šogad vienpadsmit saimnieces nez 
pa kuru laiku bija pagatavojušas div-
padsmit salātus, jo, lūk, Anna Andre-
jeva bija salūkojusi divu veidu salātus 
ar vienu nosaukumu „Viesi brauc”, 
un, ticiet man, ikviens būtu gribējis 
kļūt par šīs skaistās Annas viesi! 

Turpat netālu Inga Dreslere gluži 
kā sapņu tulks izskaidroja „Kaķa sap-
ni”, kas izrādījās smalkā garšas izjūtā 
pagatavoti tunča salāti, kuri, protams, 
kaķim nepietika. Ēdiena gatavošanas 
prasmes Inga ir nodevusi arī savai 
meitai Dacei Gormaļovai, kuras gata-
votie salāti „Jautrās pupiņas” izraisīja 

neviltotu apbrīnu par noformējumu 
un harmoniskajām garšām, ko šoreiz 
vēl nevarēja nobaudīt klātesošais, čet-
rus mēnešus vecais dēlēns Aleks.

Salāti „Rozīšu dārzs” saņēma vis-
vairāk sajūsmas saucienu par akurā-
tajām, smalkajām pankūku rozītēm 
noformējumā un gardiem salātiem 
zem tā. Godu saimniece Tatjana 
Vinogradova ar šiem salātiem de-
monstrēja  mazāk redzētu vai gluži 
neredzētu, bet skaistu salātu pa-
sniegšanas manieri.

Tatjana Vilciņa savus „Zelta zivti-
ņas” salātus bija pagatavojusi tik ba-
gātīgā saskanīgu garšu buķetē, ka es 
pat necentos atšķetināt komponen-
tes, gribējās tikai baudīt un baudīt. 
Tatjanai līdzās bija visspēcīgākais 
līdzjutējs – mazdēls Ričards, rezul-
tātā iegūta piektā vieta!

Ligitas Žugras „Vasara pie jū-
ras” radīja sajūtu par varavīksni 

virs dzidra okeāna pēc vasarīga lie-
tus  – tik smalks un precīzs darbs, 
ka negribējās to skaistumu izjaukt, 
bet kad pagaršo! Jā! Sacīt „gardi” ir 
nepasacīt neko, bet kā lai apraksta 
garšu varavīksnei virs okeāna?

Katrā zemē ir tai raksturīga daba, 
kultūra, cilvēku temperamenti un arī 
kulinārie mantojumi. Jolanta Kusiņa 
ar salātiem „Despalito” jeb „Lēnām” 
aizbūra mūs uz saulaino Spāniju. Pie-
teikusies saimnieču konkursam tikai 
Annas dienas rītā, vakarā Jolanta ie-
rodas tautas tērpā ar ļoti pieklājīgiem 
un skaistiem atbalstītājiem un saval-
dzina visus ar savu smaidu un sulī-
gajiem „Lēnām” salātiem, kuros bija 
avokado un salātlapu kraukšķi!

Vēl vienu pārsteigumu atvedusi 
Viola Martiness Pumpure no Gvate-
malas salātu „Mango salsa” izsmal-
cinātajā garšā un izskatā. Tie noteik-
ti iederas arī mūsu platuma grādu 
salātu parādē gan kokteiļu vakaros, 
gan saviesīgas tērzēšanas laikā, pa-
sniegti arī ar kukurūzas čipsiem. 
Pasākuma apmeklētāji gardēži tieši 
„Mango salsai” ar 50 balsīm piešķī-
ra pirmo vietu. Pēc žūrijas punktu 
saskaitīšanas šie salāti iekļuva zelta 
piecinieka ceturtajā vietā.

Brokoļu salātu recepte nāk no Kali-
fornijas, un to mūsu novadā kāds jau 

ir baudījis dažādu autoru izpildīju-
mā, bet Saimnieču dienā „Amerikas 
brokoli latviešu dancī jeb salds, sāļš, 
skābs, rūgts” prezentēja šīs receptes 
patiesā saimniece Egita Pole, tāpēc sa-
protami ir šo salātu panākumi – otrā 
vieta gan pēc žūrijas, gan apmeklētāju 
vērtējuma! 

Daudzi saka, ka šogad mums tāda 
dīvaina vasara. Nu ko, atbilstoši – tre-
šo vietu pēc žūrijas vērtējuma saņēma 
Dzintras Trokšas salāti „Ai, vasara, 
vasariņa”. Šķiet, notverts īstais mirklis 
un nemainīgas vērtības mūsu zemītē. 
Arī vasara taču ir un paliek vasara!

   Ierasti smaidīgā, sirsnīgā un izvei-
cīgā Solvita Komkova pasniedza salā-
tus „Ferrero rocher” latviešu gaumē. 
Tuvojoties skaisti veidotajam trau-
kam ar šiem salātiem, rodas sajūta, 
ka kuru katru mirkli uz šķīvja mali-
ņas parādīsies Īkstīte un dejos, kamēr 
trauks būs tukšs – tik skaisti! Katrās 
Saimnieču dienās Solvita izceļas ar 
neparastākiem, mazāk baudītiem 
ēdieniem, kuriem vienmēr piemīt 
nedaudz burvestības un romantikas. 
Arī šoreiz! Solvita trešo reizi Saimnie-
ču dienas vēsturē ieguva pirmo vietu! 

Lūk, stāsta celiņš ir gandrīz galā, 
ceru, ka kaut mazliet uzbūru ainu 
no Annas dienām 2017. Tikai vēl 
viens pārsteigums – šogad taču Anna 

(saimniece) uzlūdza Jēkabu (saimnie-
ku). To tik vajadzēja redzēt – Saim-
nieka dienas Jēkabs jeb Juris Balodis 
priecēja ikkatru ar pašdarinātām mai-
zes abrām! Jau iztālēm tās uzlūkojot, 
šķiet, jūti maizes smaržu! Tik gaišas! 
Tik gludas! Prātā tūlīt nāk vecāsmātes 
receptes, un pirksti tā vien rosās... vis-
maz noglāstīt!

Lai ikdienā saimniecēm atvieg-
lotu darbu, jau otro gadu a/s „Rī-
gas dzirnavnieks” bija sarūpējis 
dāvanas  – miltu un to izstrādāju-
mu saimnieču kolekciju. Šo dāmu 
rokas zinās, kā to izmantot, bet 
pamēģiniet arī jūs. Paldies a/s „Rī-
gas dzirnavnieks”! Paldies Stopiņu 
novada domei! Paldies Ulbrokas 
kultūras nama vadītājai un viņas 
asistentēm! Paldies godu žūrijai  – 
Tālim, Stasītei, Agnesei un Vitai!

Esmu saņēmusi zīmīgu vēlējumu – 
nākamajā Annas dienā būs pieteiku-
šās jau 23 saimnieces. Tad, nu, ar ne-
pacietību gaidīsim!

Saimnieču dienas fotogalerija: 
http://stopini.lv/lv/galerijas/
annas-diena-saimniecu-diena-
jekaba-diena-saimnieku-diena-420

Garšojusi, apbrīnojusi un aprakstījusi 
Ingrīda Balode

2017. gada 15. jūlijā Rundāles 
pils Baltajā zālē notika pirmais 
simtgadnieku salidojums – svi-
nīgs pasākums, kas norisinās 
Latvijas valsts simts gadu jubi-
lejas zīmē. 

Salidojuma dalībnieki bija Latvijas 
valsts vienaudži – 42 cilvēki no vi-
siem Latvijas novadiem (daļa tomēr 
apslima, galu galā ieradās 33), ku-
riem šobrīd ir 100 un vairāk gadu. 
Stopiņu novadu pārstāvēja mūsu 
vecākā iedzīvotāja Emma Bērzi-
ņa (104 gadi) un Jānis Apīnis, kurš 
100 gadu jubileju svinēs novembrī.

Pasākumu ar savu klātbūtni 
pagodināja Valsts prezidents Rai-

monds Vējonis ar kundzi un Saei-
mas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. 
„Tā ir liela Latvijas un jūsu pašu ba-
gātība, ka esat nodzīvojuši garu un 
notikumiem bagātu mūžu, aizvien 
esat dzīvespriecīgi un enerģiski cil-
vēki. Jūs mums sniedzat unikālu 
dzīves pieredzi, gudrību un neatkār-
tojamus dzīvesstāstus,” sacīja Saei-
mas priekšsēdētāja.

Simtgadniekus un pārējos viesus 
priecēja koncerts, kurā uzstājās vīru 
koris „Absolventi”, bērnu vokālais 
ansamblis „Dzeguzīte”, operas so-
liste Kristīne Gailīte un Juris Jope, 
dziedošie aktieri Rūdolfs Plēpis, 
Andris Bērziņš, kā arī citi māks-
linieki. Ar dziesmām un mūziku 

simtgadniekus sveica arī kokļu du-
ets no Stopiņu novada – Vita Pinne 
un Vita Paulāne. Salidojuma dalīb-
niekiem bija iespēja baudīt Rundā-
les pils krāšņumu, rožu dārzu un 
parka skaistumu, kā arī skatīt frag-
mentus no topošās dokumentālās 
filmas „Piedzimt kopā ar Latviju”.

Salidojuma mērķis ir veicināt 
senioru iesaistīšanos Latvijas simt-
gades pasākumos un godināt mūsu 
līdzcilvēkus, kuri nodzīvojuši garu 
un bagātu mūžu un devuši iegul-
dījumu savas dzimtas, novada un 
valsts attīstībā.

Informāciju sagatavojusi 
Velta Puriņa

Pirmais simtgadnieku salidojums

Annas diena – 
Saimnieču diena, 
Jēkaba diena – 
Saimnieka diena

Jūti? – gaiss smaržo pēc flokšiem un mazliet pēc puķuzirnī-
šiem… Dzirdi? – pieklusušo putnu balsu vietā skan šarmanto 
māsu Legzdiņu dziesmas… Redzi? – daiļavas ar vasaras vaina-
giem galvā klāj galdu… Sajūti? – it kā tāds kameņu rāmums 
un zumēšana tepat, tepat… Ir TIK BURVĪGI, cik vien var būt! 
Domā  – sapnis? Nē! Vienkārši Stopiņos svin Ceturto Annas 
dienu! Patiešām, jau ceturto gadu mūsu novadā tiek svinēta 
Saimnieču diena ar tai piederīgo godu saimnieču pagatavoto 
ēdienu prezentēšanu, nogaršošanu un arī vērtēšanu. 

http://stopini.lv/lv/galerijas/annas-diena-saimniecu-diena-jekaba-diena-saimnieku-diena-420
http://stopini.lv/lv/galerijas/annas-diena-saimniecu-diena-jekaba-diena-saimnieku-diena-420
http://stopini.lv/lv/galerijas/annas-diena-saimniecu-diena-jekaba-diena-saimnieku-diena-420
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l Noslēgušies Kaudzīšu, Bite-
nieku un Getliņu ielu posmu 
rekonstrukcijas darbi Stopiņu 
novada Rumbulā. Darbi notika 
no 2016. gada septembra līdz 
2017. augustam. Darbus veica 
SIA „BINDERS”, līguma sum-
ma 2 298 027,17 EUR bez PVN.
l Pabeigti teritorijas pārbūves dar-

bi Ulbrokā pie mājām no Insti-
tūta ielas 4 līdz Institūta ielai 14. 
Ir izbūvētas jaunas brauktuves, 
autostāvvietas, gājēju ietves, lie-
tus notekūdeņu kanalizācija un 
apgaismojums. Darbus veica 
SIA „ASFABALT”, līguma kopē-
jā summa ir 54 958,76 EUR bez 
PVN (attēlā). 

l Veikta ceļa seguma atjaunošana 
Ulbrokā no Institūta ielas 14 līdz 
Institūta ielai 20, tagad iedzī-
votājiem būs vieglāk nokļūt uz 
Ulbrokas ambulanci un Dzimt-
sarakstu nodaļu. Darbu līguma 
summa 5030,50 EUR ar PVN.
l Atjaunots ceļa segums Upesle-

jās pie Upesleju internātpamat-
skolas-rehabilitācijas centra. 
Tagad iedzīvotājiem būs ērtāka 
piekļuve bērnudārza grupiņām 
Upesleju skolā. Darbu līguma 
summa 23 810,79 EUR ar PVN.

Informāciju sagatavojusi 
I. Skrastiņa,

Stopiņu novada dome

Ulbrokas bibliotēkai šis ir ju-
bilejas gads. Pavisam nesen, 
pavasarī, sirsnīgā atmosfērā 
svinējām bibliotēkas septiņ-
desmit piecu gadu jubileju. Kā 
jau jubilejas reizēs, saņēmām 
daudz laba vēlējumus un dā-
vanas. No Stopiņu novada paš-
valdības saņēmām dāvanā bez-
maksas diennakts ekskursiju. 
Tā mūs ļoti iepriecināja, jo jau 
kādu laiku pavadīja doma par 
kolektīvu braucienu. 

Sastādot maršrutu, izvēlējāmies 
doties Vidzemes virzienā, lai pa-
ciemotos Valkas novada Centrālajā 
bibliotēkā. Jau vairākus gadus mūs 
saista draudzīgi kontakti, kas aizsā-
kās Latvijas Bibliotekāru biedrības 
organizētajā Ideju tirgū Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā 2015. gada 
rudenī. Gan Stopiņu novadu, gan 
Valku vieno personība – dzejnieks 
un atdzejotājs Pēters Brūveris. „Ka-
lēju” mājas Stopiņu novada Līčos ir 
dzejnieka dzimtās mājas, kur viņš 
nodzīvojis lielu sava mūža daļu, sa-
vukārt Valkā pavadīti pēdējie dzīves 
gadi, tādēļ gan mēs, gan valcēnieši 
Pēteru Brūveri uzskatām par savu 
novadnieku. Valkā mūs sirsnīgi sa-
gaidīja Valkas bibliotēkas kolēģes un 
Pētera Brūvera meita Zane Brūvere, 
kura jau vairākus gadus dzīvo Valkā. 
Pavisam nemanot aizritēja laiks ko-
pīgā sarunā par padarīto un ieskicē-
jot tuvākos plānotos darbus.

Sākotnēji no Ulbrokas mūsu 
ceļš veda uz Raunu, kur aplūkojām 
Raunas Staburagu, kas ir Latvijas 
mērogā unikāls saldūdens kaļķie-
žu veidojums Raunas upes senlejā. 
Kopš 1966. gada, kad tika appludi-
nāts Daugavas Staburags, tas ir Lat-
vijā vienīgais šāda veida dabas pie-

mineklis. Uzkāpām arī Raunas pils 
skatu tornī un aplūkojām Raunas 
mazpilsētu no augšas. Par maršruta 
nākamo pieturas vietu tika izvēlēti 
Dikļi, vieta Latvijas kartē, kas iezī-
mējas ar īpašu kultūrvēsturisku no-
zīmi, jo šeit aizsākās latviešu teātra 
tradīcijas un notika pirmie latviešu 
kopādziedāšanas jeb Dziesmu svēt-
ki. Apskatījām Neikenkalna dabas 
koncertzāli, Dikļu baznīcu, skaisto 
Dikļu pili un tās apkārtni. Brīniš-
ķīgi relaksējošs un izzinošs ir Vika 
pasaku tēlu parks Dikļos, kas mūs 
sagaidīja ar divdesmit astoņām Vika 
pasaku varoņu koka skulptūrām. 
Daži tēli bija ļoti labi atpazīstami, 
piemēram, zvirbulēns, daži ne tik 
ļoti. Tā ir laba ierosme izlasīt Vika 
pasaku grāmatas, īpaši mazākajiem 
ekskursijas dalībniekiem.

Ļoti īpašs un mūsu kā bibliotekā-
ru profesionālo interesi rosinošs, un 
arī mūsu ceļabiedriem interesants 
bija Strenču novada Plāņu pagas-
ta Jaunklidžu bibliotēkas apmek-
lējums. Kāpēc tieši šī bibliotēka? 
Tā atrodas 2010. gadā celtā saieta 
namā. Tā kā Jaunklidzis ir ļoti maza 
apdzīvota vieta, tad saieta namā ir 
saplūdušas robežas starp bibliotēku 
un multikulturālu centru. Ēka pilda 
ne tikai bibliotēkas funkcijas, te no-
tiek gan koncerti, gan ir spēlēts teāt-
ris un notikuši citi pasākumi. Reizi 
nedēļā šeit vietējiem iedzīvotājiem 
ir pieejami ģimenes ārsta pakalpo-
jumi. Arhitekta A. Bisenieka veido-
tais vienstāva saieta nams atgādina 
senlatviešu riju. Par ēkas prototipu 
izmantots 1785. gadā celtais saieta 
nams Plāņu pagastā, kas kā kultūr-
vēsturiska vērtība kopš 1940. gada 
atrodas Latvijas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā. Esam ļoti patei-
cīgi bibliotekārei Līgai Rābantei par 

sirsnīgo uzņemšanu un interesanto 
stāstījumu.

Nākamajā dienā ceļš no Valkas 
turpinājās tālāk pa Igaunijas ceļiem 
uz Tartu, kur mūsu izraudzītais ga-
lamērķis bija Igaunijas Nacionālā 
muzeja apmeklējums. Muzeja ēkas 
celtniecība noritēja desmit gadus, 
un 2016. gada rudenī tas tika at-
klāts bijušajā padomju armijas kara 
lidlauka teritorijā Tartu pievārtē. 
Muzejs apmeklētājus sagaida ar di-
vām pastāvīgajām ekspozīcijām, kas 
iepazīstina ar igauņu tautas kultūru 
un dzīves stilu. Lielākā pastāvīgās 
ekspozīcijas daļa ar nosaukumu 
„Sastapšanās” vēsta par pārmaiņām, 
ko piedzīvojuši Igaunijas iedzīvotāji 
kopš akmens laikmeta līdz pat mūs-
dienām. Otra Igaunijas Nacionālā 
muzeja ekspozīcija „Urālu atbalss” 
ir veltīta somugru tautām. Muzeja 
apmeklējums mums bija ļoti spilgts 
piedzīvojums, kas likās aizraujošs 
un interesants visu vecumu ekskur-
sijas dalībniekiem. Atvēlētās stundas 
muzeja apmeklējumam aizritēja ne-
manot, atstājot spilgtus iespaidus un 
kādam noteikti arī vēlmi atgriezties 
šajā vietā atkal. Vēl laiks pastaigai pa 
Tartu vecpilsētu, aplūkojot galvenos 
pilsētas apskates objektus, un tad jau 
jādodas mājupceļā.

Tā nemanot aizritēja divas ar ie-
spaidiem, sajūtām un izziņu piepil-
dītas dienas. Paldies visiem ekskur-
sijas dalībniekiem par kopā pavadī-
to laiku. Paldies šoferim Valdim par 
mūsu izvizināšanu.

Ivita Duļbinska,
Ulbrokas bibliotēkas 

sistēmbibliotekāre

Fotogalerija:
http://stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka/galerijas

Pa Vidzemes 
un Igaunijas ceļiem 
uz Valku un Tartu

Stopiņu novada domes deputāti 19. jūlija sēdē nolēma atcelt vecāku 
maksu par ēdināšanu Stopiņu novada pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs ar 2017. gada 1. septembri.
Saskaņā ar Stopiņu novada domes 2014. gada 15. janvāra protokola  
Nr. 18 p. 8.1. noteiktā vecāku maksa par viena Stopiņu novada pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņa ēdināšanas izdevumu seg-
šanu ir 1,70 EUR dienā. Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē (skaits 
uz 01.01.2017.) 648 bērni, t. skaitā PII „Pienenīte” – 432 bērni, Upesleju 
internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības gru-
pās – 90 bērni, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās –  
126 bērni. Vidējais pirmsskolas apmeklējuma līmenis, ņemot vērā ie-
priekšējos periodus, ir 66%. Nepieciešamais finansējums vienam mē-
nesim, pieņemot, ka vidējais darba dienu skaits mēnesī ir 21, būtu (648 x 
1,70 x 21 x 66%) EUR 15 268,00 (piecpadsmit tūkstoši divi simti sešdes-
mit astoņi eiro). 2017. gada budžetā no 01.09.2017. finansējums sastādītu 
EUR 61 072,00 (sešdesmit viens tūkstotis septiņdesmit divi eiro). 

Par adresācijas maiņu 
Spēkā esošajā Stopiņu novada teritorijas plānojumā ir mainītas cie-
mu robežas – robeža starp Ulbroku un Vālodzēm noteikta pa Piķurgas 
vidu. Atbilstoši noteiktajām ciemu robežām ar Stopiņu novada domes 
05.07.2017. lēmumu, protokols Nr. 3, punkts 3.2.16, ir mainītas adreses 
īpašumiem Liepu ielā, precizējot ēku numerāciju un piesaisti ciemam, kā 
arī ņemot vērā, ka daļai no īpašumiem Vālodzēs esošās adreses nebija 
atbilstošas „Adresācijas noteikumu prasībām”, ir apstiprināts jauns ie-
las nosaukums – Ezergalu iela – un precizētas adreses īpašumiem Liepu 
ielā, Bērzu ielā, Ziemeļu gatvē, Lazdu ielā. 
Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 
noteikumi” 32. punktam, ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta 
forma atbilstoši noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lie-
tota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņe-
mot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.
Plašāka informācija: Stopiņu novada domes 05.07.2017. sēdes protokols 
Nr. 3, elektroniski pieejams: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/domes-se-
des-un-lemumi.
Stopiņu novada saistošie noteikumi Nr. 13/12 (30.05.2012.) „Ielu un lau-
kumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norāžu izvietošanas 
kārtība Stopiņu novadā”, elektroniski pieejami: http://stopini.lv/media/
regulationsfiles/56728e15ec471.pdf.

DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI

Jūlijā noslēdzas vairāku ielu 
remontdarbi un atjaunošana

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas
http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/domes-sedes-un-lemumi
http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/domes-sedes-un-lemumi
http://stopini.lv/media/regulationsfiles/56728e15ec471.pdf
http://stopini.lv/media/regulationsfiles/56728e15ec471.pdf
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Informē pašvaldības policija
l Jūlijā pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 192 notiku-

miem. 
l Sastādīti 26 administratīvo pārkāpumu protokoli.
l Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

neievērošanu sastādīti 9 administratīvo pārkāpumu protokoli-
lēmumi.

l Izskatīti 6 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
l Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 13 personas alko-

hola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

1.  Projekta nepieciešamības pama-
tojums 

1.1.  Likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 13. punkts 
un trešā daļa nosaka, ka pašval-
dība var izdot saistošos noteiku-
mus, kas nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildi.

1.2.  Atkritumu apsaimniekošanas liku-
ma 8. panta pirmās daļas 3. punkts 
nosaka, ka pašvaldība izdod sais-
tošos noteikumus par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā, nosakot 
šīs teritorijas dalījumu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zo-
nās, prasības atkritumu savāk-
šanai, arī minimālajam sadzīves 

atkritumu savākšanas biežumam, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai, kārtību, kādā vei-
cami maksājumi par šo atkritumu 
apsaimniekošanu, kā arī nosaka 
pašvaldības pilnvarotas institūcijas 
un amatpersonas, kuras kontrolē 
saistošo noteikumu ievērošanu un 
ir tiesīgas sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolu.

2.  Īss projekta satura izklāsts
 Saistošie noteikumi nosaka mi-

nimālo atkritumu izvešanas bie-
žumu.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

 Pašvaldības budžetu saistošie 
noteikumi neietekmēs.

4.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

 Nav attiecināms. 
5.  Informācija par administratīva-

jām procedūrām
 Saistošie noteikumi tiks pub-

licēti informatīvajā izdevumā 
„Tēvzemīte” un Stopiņu novada 
domes vietnē www.stopini.lv.

6.  Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

 Nav attiecināms.

V. Paulāne,
domes priekšsēdētāja

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Grozījumi 2012. gada 29. februāra saistošajos noteikumos Nr. 08/12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu, „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 8. panta pirmās daļas 3. punktu

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012. gada 29. februāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 08/12 „Par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Stopiņu novadā” šādus grozījumus:

1.1. I nodaļu papildināt ar 3.1 punktu 
šādā redakcijā: „Pašvaldība pub-
lisko iepirkumu vai publisko un 
privāto partnerību regulējošos nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, 
kurš veiks sadzīves atkritumu un 
mājsaimniecībās radīto būvniecī-
bas atkritumu savākšanu, pārva-
dāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 
un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zonā, 
par piedāvājuma izvēles kritēriju 
nosakot saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu.”;

1.2. 3.2. apakšpunktu izteikt šādā re-
dakcijā: „3.2. pakāpeniski ieviest 
atkritumu šķirošanu un nodrošināt 
to nodošanu pārstrādei, tādējādi 
samazinot poligonā apglabājamo 
atkritumu daudzumu”;

1.3. 4.2. apakšpunktu izteikt šādā redak-
cijā: „sadzīves atkritumu dalītās sa-
vākšanas punkts – speciāli aprīkota 
vieta, kur konteineros dalīti savāc un 
īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzī-
ves atkritumus pirms to pārvadāša-
nas. Savākšanas punktā nodrošina 
vismaz papīra un kartona, plastma-
sas, stikla un metālu atkritumu (tajā 
skaitā izlietotā iepakojuma) dalītu 
savākšanu. Vienā atkritumu kontei-
nerā var vienlaikus savākt divu vai 
vairāku veidu dalīti savāktos sadzī-
ves atkritumus. Savākšanas punktā 
var dalīti savākt un īslaicīgi uzglabāt 
bioloģiski noārdāmos atkritumus 
atbilstoši šo noteikumu 10. punktā 
minētajiem termiņiem”;

1.4. 4.4. apakšpunktu izteikt šādā re-
dakcijā: „bioloģiskie atkritumi – 
bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku 
atkritumi, mājsaimniecību, resto-
rānu, sabiedriskās ēdināšanas ies-
tāžu un mazumtirdzniecības telpu 
pārtikas un virtuves atkritumi un 
citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražo-
šanas atkritumi”;

1.5. papildināt ar 4.21. punktu šādā re-
dakcijā: „atkritumu urna – mazo 
atkritumu konteineris”;

1.6. svītrot 5. punkta otro teikumu;
1.7. 6. punktā vārdu „administratīvā teri-

torija” aizstāt ar vārdu „administra-
tīvajā teritorijā”;

1.8. 10. punktā svītrot iekavas un vārdu 
savienojumu „juridiskai personai”;

1.9. Svītrot 11. punkta sākuma daļu „vie-
tās, kur Stopiņu novadā ir izveidoti 
atkritumu dalītās vākšanas laukumi 
un punkti”;

1.10. 12. punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Būvniecības atkritumi jāsavāc at-
sevišķi no citiem sadzīves atkritu-
miem, tos aizliegts novietot ārpus 
teritorijas, kur notiek būvdarbi”;

1.11. 15.1. apakšpunktu papildināt ar 
atsauci: „gadījumā, kompostēšanā 
tiek veikta citās speciāli tam pare-
dzētās vietās (nevis sava īpašuma 
teritorijā), tad tas ir veicams Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos par 
atkritumu savākšanas un šķiroša-
nas vietām, noteiktajā kārtībā”;

1.12. 15.2. apakšpunktā svītrot otro tei-
kumu;

1.13. svītrot 19. punktu;
1.14. 19.1 punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Tie nekustamo īpašumu īpašnieki, 
kuru īpašumi atrodas dārzkopības 
sabiedrības teritorijā slēdz līgumu 
par atkritumu apsaimniekošanu ar 
dārzkopības sabiedrību, savukārt, 

vasarnieki slēdz līgumu par atkritu-
mu apsaimniekošanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, kā arī sedz visas 
izmaksas, kas saistītas ar viņa ra-
dīto sadzīves atkritumu, tai skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, 
apsaimniekošanu. Slēdzot līgumu 
par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu ar atkritumu apsaimnieko-
tāju, nosaka sezonālajam rakstu-
ram atbilstošu atkritumu izvešanas 
biežumu, saskaņā ar iepriekš sa-
stādītu grafiku, kā arī izvēlas atbil-
stošu konteinera veidu un tipu.”;

1.15. 22. punktā vārdu „paredzēta” aizstāt 
ar vārdu „paredzēti”;

1.16. 24. punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai nomniekam ir jāpieprasa atkri-
tumu apsaimniekotājam nepiecie-
šamo skaitu atkritumu konteine-
rus, atbilstoši radītajam atkritumu 
daudzumam.”;

1.17. 25. punkts spēkā no 08.07.2017.; 
1.18. 28. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„Pamatojoties uz līgumu, kas no-
slēgts starp pašvaldību un atkritu-
mu apsaimniekotāju, pašvaldība ar 
lēmumu nosaka maksu par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu.”; 

1.19. 29.1. apakšpunktu izteikt šādā re-
dakcijā: „maksa par sadzīves at-
kritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkritumu 
reģenerācijas un kas samazina 
apglabājamo atkritumu apjomu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas un šķi-
rošanas infrastruktūras objektu uz-
turēšanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs;”;

1.20. svītrot 31. punktu;
1.21. svītrot 34. punktu;
1.22. 37. punktā vārdu savienojumu „sa-

vākšana un apglabāšana” aizstāt ar 
vārdu „apsaimniekošana” attiecīgā 
locījumā;

1.23. 38. punktā svītrot vārdus „un apgla-
bāšana”;

1.24. 39. punktā vārdu savienojumu „sa-
vākšana un apglabāšana” aizstāt ar 
vārdu „apsaimniekošana” attiecīgā 
locījumā;

1.25. svītrot VI nodaļu;
1.26. 48. punktā svītrot vārdu savieno-

jumus „un jānogādā un jānodod 
atkritumu apglabāšanas poligonā 
„Getliņi””;

1.27. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 53.1 punktu šādā redakcijā: 
„Atkritumu apsaimniekotājam 
ne retāk kā vienu reizi gadā līdz 
1. aprīlim ir pienākums iesniegt 
pašvaldībā informāciju par ie-
priekšējā gadā konstatēto savākto 
sadzīves atkritumu svara un til-
puma attiecību, kā arī proporciju 
starp apglabāšanai nodoto un 
faktiski apglabāto sadzīves atkri-
tumu apjomu. Ja gadā, par kuru 
tiek sniegta minētā informācija, 
ir mainījusies svara un tilpuma 
attiecība vai proporcija starp ap-
glabāšanai nodoto un faktiski 
apglabāto atkritumu apjomu at-
tiecībā pret iepriekšējā atkritumu 
apsaimniekotāja iesniegtajā mak-
sas aprēķinā norādīto par 10% un 
vairāk, apsaimniekotāja sniegtajai 
informācijai pievienojams preci-
zēts maksas aprēķins”;

1.28. 54.1. apakšpunktu papildināt ar 
vārdu savienojumu: „vai trafarētos 
maisus, ja atkritumu apsaimnieko-
tājs līgumā ir paredzējis tādu atkri-

tumu izvešanas kārtību kā atkritu-
mu izvešana trafarētos maisos”;

1.29. 55.5. apakšpunktu izteikt šādā re-
dakcijā: „cieši sablīvēt, iesaldēt vai 
dedzināt atkritumus”;

1.30. 59. punktu izteikt šādā redakci-
jā: „Atkritumu urnu uzstādīšanu 
publiskajās vietās (parki, skvēri, 
autobusu pieturas, publisko ūde-
ņu apkārtnes u. c.) organizē paš-
valdība”;

1.31. 61. punktā vārdu „tvertne” aizstāt 
ar vārdu „konteiners”, pielietojot 
attiecīgos locījumus vārdu savie-
nojumos;

1.32. 61. punktā svītrot vārdus „Stopiņu 
novada daudzdzīvokļu māju teri-
torijās, kur tiek veikta dalīto atkri-
tumu savākšana”;

1.33. 62. punktā svītrot vārdus: „u. c., 
ņemot vērā pārstrādes organizā-
ciju pieprasījumu un realizācijas 
iespējas”;

1.34. 63. punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Nešķiroto sadzīves atkritumu un 
dalīti vākto atkritumu savākšana 
notiek, izmantojot marķētus at-
kritumu konteinerus ar norādi par 
atkritumu apsaimniekotāju, kam 
pieder vai ir nodots lietošanā attie-
cīgais konteiners, un tā kontakttāl-
runi, kā arī norādi par konteinerā 
ievietojamo atkritumu veidu”;

1.35. svītrot 66.2. apakšpunktu;
1.36. 66.3. apakšpunktā svītrot vārdu 

„pārējo”.
2. Saistošie noteikumi stājas spē-

kā nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas informatīvajā izdevumā 
„Tēvzemīte”. 

V. Paulāne,
domes priekšsēdētāja

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 11/17

„Grozījumi 2012. gada 29. februāra saistošajos noteikumos Nr. 08/12
 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā””

Paziņojums par izsoli
Stopiņu  novada pašvaldība otrajā izsolē ar augšupejošu soli no-
dod atsavināšanai: 177/3541 domājamās daļas no nekustamā 
īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs  
Nr. 0100 071 0076, kas stāv no zemes gabala domājamām daļām 
un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr.4. 

Izsole notiks 2017. gada 6. septembrī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ul-
brokā, Stopiņu novadā. 

Izsoles sākumcena 7200,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmē-
rā no izsoles sākumcenas, reģistrācijas maksa 10,00 EUR.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā http://stopini.lv/lv/ 
pasvaldiba/izsoles vai Institūta 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 pārtraukums no plkst. 13:00  
līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.
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Ulbrokas Sporta komplekss 
jaunajā sezonā apmeklētājus 
sagaidīs ar jaunām ieejas kāp-
nēm, būs izremontētas divas 
ģērbtuves un koridors. Telpu 
un ieejas kāpņu remontdarbu 
pabeigšana plānota līdz mā-
cību gada sākumam. Darbus 
veic SIA „CORVID Būve”, līgu-
ma summa 23 184,04 EUR.

Ulbrokas Sporta kompleksa sta-
dionā notiek pamatnes izbūve 
futbola laukuma izveidei ar māks-
līgo segumu un apgaismojumu. 
Sporta laukuma pamatnes izbūvei 
tika izstrādāts būvprojekts, kuru 

veica projektēšanas firma SIA 
„LIVLAND”. Paralēli tika veikta 
projektēšana konsultatīvajā firmā 
AS „Ceļuprojekts” – izstrādāts 
Ulbrokas Sporta kompleksa sta-
diona daļas pārbūves ģeotehnis-
kās izpētes būvprojekts. Laukuma 
apgaismojuma un ārējo tīklu būv-
projektu izstrādāja projektēšanas 
firma SIA „IXCOM”.

Vienojoties ar Latvijas Futbo-
la federāciju par darbu veikšanas 
secību, 2017. gadā tiek veikta 
stadiona futbola laukuma pamat-
nes izbūve, pamatojoties uz LFF 
izstrādātu un apstiprinātu „Ins-
trukciju nesošās pamatnes saga-

tavošanai futbola laukumiem ar 
sintētisko segumu”.

2018. gadā tiek plānota pilnīga 
projekta pabeigšana ar mākslīgā 
futbola laukuma seguma uzklāšanu 
un aprīkošanu ar četriem HPI-T ap-
gaismes balstiem, kuriem būs LED 
lampu gaismekļi. Sporta laukuma 
platība būs 64,00 m x 43,00  m, un 
tas būs piemērots trešās kategorijas 
futbola spēļu norisei. Stadiona pār-
būves kopējās plānotās izmaksas ir 
28 926,00 EUR.

Aelita Veipa, 
Ulbrokas Sporta 

kompleksa direktore

25. jūnijā Latvijas Kontakta ka-
ratē līgas (LKKL) izlase 38 spor-
tistu sastāvā (Rīga-Purvciems, 
Rīga-Elektrum Olimpiskais 
sporta centrs, Ulbroka, Saul-
kalne, „Salaspils Karate Team 
Forevers”) piedalījās Baltijas 
kjokušinkai karatē kausā „Bal-
tic Cup 2017 – Fight for Hope”, 
kas notika Klaipēdā (Lietuva).

Turnīrā kopumā piedalījās 
1120 sportistu no 7 valstīm: Lietu-
vas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes, 
Polijas, Krievijas un Zviedrijas. Tur-
nīra cīņas norisinājās uz 10 tatami.

LKKL komanda parādīja izci-
lus rezultātus un izcīnīja 16 zel-

ta, 16  sudraba un 6 bronzas  
medaļas!

„LKKL-Ulbroka” pārstāvēja 
3 sportisti un ieguva šādas vietas:

1. vieta (zelts) – Marta Šlagane un 
Vladislavs Ružanskis,

2. vieta (sudrabs) – Ričards Aiz-
purietis.

Savukārt Ernests Gustavs Dane 
izcīnīja 1. vietu (zelts) starp-
tautiskajā kjokušinkai turnīrā 
Šveicē „12th  SWISS-OPEN Ju-
niors-Championship 2017”, kas 
notika 6. maijā. Šajā turnīrā piedalī-
jās 340 sportistu no 16 valstīm.

Edgars Aizpurietis,
„LKKL-Ulbroka” treneris

Kā jau katru vasaru pēc kārtējā 
mācību gada noslēguma skolā 
uzsākts sagatavošanās darbs 
jaunajam mācību gadam. Ie-
plānoto darbu ir daudz. Liela 
daļa no tiem ir saistīta ar sko-
lēnu skaita pieaugumu. Jauna-
jā mācību gadā skolā mācības 
uzsāks 830 skolēnu (pagājuša-
jā mācību gadā skolā mācījās 
780 skolēnu).

 Pie nozīmīgākajiem darbiem var 
pieskaitīt jaunas zēnu mājturības 
klases un keramikas telpas inte-
rešu izglītības nodarbībām izbūvi 
un aprīkošanu. Vairākas mācību 
telpas ir paredzēts aprīkot ar jau-
nām mēbelēm.

Turpinot tiekties uz videi drau-
dzīga dzīvesveida veicināšanu, lai 
taupītu elektrību, koplietošanas 
telpas ēkas otrajā un trešajā stāvā 
ir paredzēts aprīkot ar automā-
tisku apgaismojuma ieslēgšanās 
un izslēgšanās funkciju. Savukārt 
saistībā ar veselīga dzīvesveida 

veicināšanas pasākumiem sko-
las otrajā un trešajā stāvā ir pa-
redzēts uzstādīt dzeramā ūdens 
iekārtas.

Lai pilnveidotu skolas darba or-
ganizācijas un vadības darbu, kā 
arī skolēnu vecāku un citu apmek-
lētāju ērtībai direktora, direktora 
vietnieku un lietvedības telpas no 
nākamā mācību gada atradīsies 
ēkas pirmajā stāvā.

Lai skolu padarītu pieejamāku 
cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem, kā arī lai tā būtu drošāka, 
papildus iepriekš minētajam ir 
plānots pilnveidot ēkas infra-
struktūru.

Uz tikšanos pirmajā septembrī!

Normunds Balabka, 
Ulbrokas 

vidusskolas direktors

Ulbrokas vidusskola turpina augt un attīstīties

Pirms jaunās sezonas uzsākšanas 
Ulbrokas Sporta kompleksā 
tiek veikti remontdarbi 

Vasaras nometne 
„Nepiekrīti – neiekrīti”
Vasaras nometne norisinā-
jās Ulbrokas vidusskolā no 
26.06.2017. līdz 30.06.2017. 
ar Eiropas Sociāla fonda fi-
nansiālu atbalstu. Nomet-
ne notika projekta „Stopiņu 
novada iedzīvotāju veselī-
bas veicināšanas un slimī-
bu profilakses pasākumi”  
Nr. 9.2.4.2/16/I/014. ietvaros.

Nometnē piedalījās 25 bērni no  
5. līdz 9. klasei. 

Katra nometnes diena bija īpa-
ša. Rīti iesākās ar aktīvu rīta ros-
mi radošā sporta skolotāja Edija 
vadībā. Bērni spēlēja dažādas 
interesantas un neparastas sporta 
spēles, tāpat neizpalika vingrinā-
jumi, kuri bija īpaši – ne tādi kā 
parasti. Pēc ikdienas rīta rosmes 
sekoja izglītojošas nodarbības ne 
tikai par veselīgu dzīvesveidu – 
bija iespēja arī pašiem aktīvi līdz-
darboties un parādīt sevi.

Katra nodarbība bija veidota „ar 
odziņu”. Bērni izpaudās savā rado-
šumā, gan zīmējot ar abām rokām 
vienlaicīgi, gan strādājot ar attēlu 
kolāžām, gan arī veidojot no māla 
savus laimes talismanus. 

„Ķīmijas maģijas” nodarbībā 
bērniem rādīja eksperimentus, un 
skolēni paši līdzdarbojās skolotājas 
Sarmītes vadībā. Ar to, cik svarīgs 
ir veselīgs uzturs un kādu iespaidu 
uz jauniešu organismu atstāj ne-
veselīgi ēšanas paradumi, iepazīs-
tināja un ar jauniešiem diskutēja 
viena no slavenākajām Latvijas uz-
tura speciālistēm Inga Pūce. 

„Veselīgā dzīvesveida“ nodarbī-
bas, kas notika fizioterapeites Ane-
tes Raiskumas vadībā, bērnuprāt, 
bija ļoti interesantas. Skolotāja mā-
cīja pirmos meditācijas paņēmie-
nus, kā arī dažādus vingrinājumus, 
lai bērni spētu ātrāk nomierināties 
un pārvarēt stresu. 

Katru dienu kā pēdējā nodar-
bība sarakstā bija „Biodejas” pa-
sniedzējas Elīnas Seipilovas vadī-
bā. Daudzās bērnu atbildēs, kas ir 
visvairāk paticis, „Biodejas” bija 
izpelnījušās īpašu atzinību. 

Ceturtajā dienā nometnes dalīb-
niekiem bija ekskursijas diena. Trīs 
skolotāju pavadībā bērni devās 
pārgājienā uz Mangaļsalu, apmek-
lējot ne tikai slavenos Mangaļsalas 
bunkurus, bet arī aizejot līdz pat 
jūrai. Bērni bija labā noskaņojumā, 
un viņus netraucēja nepastāvīgie 
laikapstākļi.

Bez izņēmuma visiem nometnes 
dalībniekiem ļoti patika nodarbī-
bas „Gatavosim kopā”, kurās jau-
nais un talantīgais pavārs Ritvars 
Toms Logins mācīja jauniešiem 
1 stundas laikā pašiem pagatavot 
3 dažādus, ļoti garšīgus ēdienus. 
Ritvars Toms izpelnījās neviltotu 
jauniešu apbrīnu. Viņu pieņēma 
kā savējo. Visu, ko bērni paši gata-
voja Ritvara vadībā, viņi notiesāja 
pie skaisti saklāta galda. Par galda 
noformējumu rūpējās meitenes. 
Netika aizmirstas arī skolotājas – 
arī viņas nogaršoja tomātu zupu, 
grauzdiņus ar pašu gatavoto ba-
zilika mērci un, protams, pirmās 
gailenītes, kas skaisti rotājās uz 
grauzdētās maizītes. Bet saldie 
ēdieni bija vienkārši FANTASTIS-
KI – Ritvars ir desertu speciālists! 

Nometnes noslēguma pasāku-
ma gaisotne mums pagāja jautrās 
noskaņās. Viss, ko nometnes bērni 
darīja nodarbībās un arī ekskursi-
jas laikā, tika fiksēts fotogrāfijās un 
video. Atskatoties uz šīm 5 dienām 
foto slaidos un video, nepārprota-
mi ir redzams, ka nometne devusi 
vērtīgu pieredzi un jaunus draugus 
mums visiem!

Rakstu sagatavojusi 
Liene Feodorova

Ulbrokas karatē kluba sportisti 
no starptautiskām sacensībām 
pārved zelta un sudraba godalgas



6 „TĒVZEMĪTE”
OTRDIENA, 4. AUGUSTS, 2017

Ulbrokas kultūras nama akor-
deonistu ansambļa „Akcents” 
iepriekšējā sezona bija krāš-
ņa – tā sākās ar ansambļa 
piecu gadu jubilejas koncertu 
oktobra sākumā, bet noslē-
dzās ar mīlestībai veltītu kon-
certu sēriju „Sirdsnotis” kopā 
ar Eduarda Fiskoviča vadīto 
jaukto kori „Domino”.

Pirms gaidāmās sezonas ansam-
bļa dalībnieki kopā ar tā vadītāju 
Anitu Riekstu devās iepazīt zie-
meļu pērles – trīs Ziemeļvalstu 
galvaspilsētas: unikālos Helsin-

kus, majestātisko Stokholmu un 
viduslaiku Tallinu. 

Lai gan akordeoni līdzi netika 
ņemti, brauciens izvērtās muzikāls. 
Laiski un cēli ar prāmi slīdot pa 
Baltijas jūru, baudījām kā pianis-
ta muzicēšanu, tā dažādu mūzikas 
stilu pārstāvošu grupu uzstāšanos. 
Helsinkos aplūkojām somu kom-
ponista Jana Sibēliusa pieminekli, 
kas veidots no neregulārā formā 
izkārtotām tērauda stabulēm, tā-
dējādi atgādinot jūras viļņus.

Vēstures elpu ceļojumam piešķīra 
Stokholmas vecpilsētas senatnīgo 
ielu apskate un karaļpils, kas ir vie-

na no lielākajām karaļa rezidencēm 
Eiropā. Triju dienu kruīzs noslēdzās 
Tallinā, apbrīnojot iespaidīgo pilsē-
tas mūri, tai skaitā lielgabalu torni 
„Resnā Margarita” un nocietināju-
mu torni „Garais Hermanis”.

Pateicamies Stopiņu novada 
domei un klausītājiem par atbal-
stu. Tiekamies 22.  augustā, kad 
ansamblis „Akcents” svētku „Sto-
piņu novadam – 130” ietvaros ar 
muzikāliem priekšnesumiem ap-
ceļos novada ciemus!

Henrijs Vīgants,
ansambļa „Akcents” dalībnieks 

Izbaudīt laika apstākļiem mai-
nīgo vasaru ir ne tikai izaicinā-
jums, bet galvenokārt sajūta 
un pārdzīvojums netveramajā, 
burvīgajā cilvēka apziņas un 
neatkarīgi no tās eksistējošajā 
pasaules daļā, ko Ulbrokas bib-
liotēkas lasītāji, ceļojot kopā 
ar Janīnu Kursīti, piedzīvo arī 
šovasar. Esam raduši izbaudīt – 
stāstu, garšu un Latvijas dabas 
un cilvēku kultūrmantojumu. 
Šoreiz Ziemeļkurzemes vēstu-
riskais mantojums – zvejniekcie-
mu viesmīlība, dabas varenība, 
jūras spēks un latvietības gars. 

Atbilstoši zili-balti-zaļā lībiešu karo-
ga krāsām igauņu un somu radu tau-
ta atstājusi savas pēdas gan latviešu 
valodā un kultūrā, gan iezīmes zvej-
niekciemu ainavā. Savdabība, sirsnī-
ba rodama šaurajā zemes strēlē starp 
zilo jūru un zaļo mežu bagātību. 
Lībieši ir sena Latvijas pamattauta. 
Abi pasaules kari un dzīve pierobe-
žas zonā mazajai lībiešu tautai nesusi 
ciešanas, izsūtīšanas, ierobežotu ie-
spēju pārvietoties un nodarboties ar 
tradicionālajiem amatiem. 

Citkārt lēnprātīgi, tomēr raksturā 
neatlaidīgi un spītīgi ir vietējo iedzī-
votāju dzīvesstāsti. Arī Andra uzņē-
mība ieved ikdienā, kas rit saskaņā ar 
paaudžu gaitā izkoptām tradīcijām. 
Dundagas novada Kolkas pagastā 
Pitragā pie Andra mielojamies ar 
svaigi cieti kūpinātām butēm. Savu-
kārt sastapšanās ar Dženetu sniedz 
mutvārdu un dokumentālu laikmeta 
liecību par Kolku kā zvejniecības un 
zivju pārstrādes vietu, kur joprojām 
saglabājusies lībiešu zvejniekciemiem 

un tradīcijām raksturīgā nodarbe. 
Blakus mājražošanai saglabātas vis-
maz gadsimtu senas tradīcijas par 
zelta šprotēm, kas, mūsuprāt, vēl jop-
rojām savā garšas kvalitātē ir izcilas. 

Kolkas raga tuvums, jūras un prie-
žu smaržas piesātināts gaiss, sena 
vēsture un savdabīga vietas identi-
tāte ir Kolkas un Dundagas novada 
raksturiezīmes. Slīteres Nacionālā 
parka neatņemama sastāvdaļa ir jū-
ras piekraste ar smilšaino liedagu un 
kāpām, kas nelielās apdzīvotības un 
kādreiz ierobežotās pieejamības dēļ 
samērā labi saglabājusies. Skatam 
neaptverama paveras divdesmit met-
rus augstā Pūrciema Baltā kāpa, kas 
rodama kādus piecsimt metrus no 
jūras un ir nesalīdzināmi vecāka par 
pašreizējās jūras veidotajām kāpām. 
Savukārt Mazirbes kāpās vienkopus 
iegūlušas vecās zvejas laivas, kuras 
šeit sakopotas 20. gs. 50.–60. gados. 
Iemesls šādai rīcībai – individuālās 
zvejas aizliegums pierobežas režīma 
zonas dēļ. Mazirbē redzamais un ne-
izbēgami zūdošais ir vienīgais šāda 
veida „objekts” Latvijas piekrastē.

Izvēlējušies par savu ceļa zīmi 
Imanta Ziedoņa ceļa karti, spirg-
to jūras vēju, atšķirīgo kulinārajā 
mantojumā Kurzemes piekrastes 
zvejniekciemos harmoniskā saskaņā 
ar dabu, ejam savu ceļu talsinieces 
tūrisma un informācijas centra va-
dītājas Ineses Rozes vadībā, kas tik 
ļoti spējusi saglabāt savas patības un 
mīlestības kodu, kā arī spēju just līdzi 
vietējo līdzvērtīgai dzīvei. Stāstījums 
arvien uztur vēstures cilvēcisko jēgu 
un likumsakarības šodienā. 

Nav slikti vienmēr būt pašam  – 
nelocīt mēli, prātu, sirdsapziņu 

citiem tīkamā virzienā. Tieši tā Ja-
nīna Kursīte rosina pārdomas par 
latvietību un kultūru, izmantojot ār-
kārtīgi plašu kultūrvēsturisko faktu 
materiālu gan par dižvīru Krišjāņa 
Barona, Krišjāņa Valdemāra pēdām 
Ziemeļkurzemē, gan iepazīstot nu 
jau bijušā Dundagas novada domes 
priekšsēdētāja Gunāra Laicāna seno 
priekšmetu pasauli. It visā atklājas zi-
nāšanas etnogrāfijā, folklorā, valod-
niecībā un pētnieces pieredzē. 

Tik neatlaidīgi šķetinot vietējo 
valodas, gluži nemanot, iegūstam 
šejienes krāsu raksturu: jūras zilais, 
kāpu baltais un mežu zaļais, tas tad 
arī sniedz bijību, dižumu un dvē-
seliskumu. Arī dievnamu un altār-
gleznu daudzveidība Kurzemes pie-
krastē izceļas ar izjustām, slaidām 
proporcijām, estētisko kvalitāti un 
gleznainu veidolu. 

Mazirbes dievnamā uzstādī-
ta Guntas Grīvas altārglezna, bet 
pie baznīcas kapi, kuros apglabāts 
Taizeļa prototips Nike Freimanis. 
Nodziedam lībiešu tautasdziesmu 
„Vecais Taizels” un mazliet jautrā 
prātā dzīvojam nost. Kolkas baznīca 
pārsteidz ar Helēnas Heinrihsones 
avangardiski gleznoto altārgleznu, 
bet Kolkas Jūras Zvaigznes Diev-
mātes Romas katoļu baznīca mūsu 
interesi piesaista ar to, ka 1997. gada 
jūlijā prāvesta Andreja Mediņa va-
dībā baznīcas ēka Liepājas pusē tika 
nojaukta, transportēta un dažu mē-
nešu laikā uzstādīta no jauna Kolkā, 
iegūstot jaunu interjeru.

Iģenes baznīca ir viena no vecā-
kajām koka baznīcām Baltijā, kas 
būvēta 18. gadsimta vidū un jop-
rojām kalpo sākotnējam mērķim. 

Neticami, ka Dundagas baznīca līdz 
20. gadsimta 20. gadu sākumam kal-
pojusi abām draudzēm – gan vācu, 
gan latviešu –, tur vēl aizvien skan 
Anša Dinsberga darinātās ērģeles un 
rodama Jaņa Rozentāla altārglezna 
„Lieldienu rīts”.

13. gadsimtā celtā Dundagas jeb 
viduslaiku pils, ko cēlis Rīgas dom-
kapituls, kas ne tikai ierobežoja ar-
hibīskapa varu, bet pat noteica valsts 
politiku, stāstnieces Ainas Pūliņas 
stāstījumā uzbur gan pils vēsturisko 
noskaņu, gan noslēpumaino auru, 
gan mītisko nostāstu klātbūtni. Ti-
kuši līdz pils pagrabiem, arī mēs 
baudām pūteli.  Tas senos laikos 
esot ņemts līdzi lauku darbos, lai 
to kopā ar rūgušpienu baudītu lau-
nagā. Dzeltens rausis vidēja šķīvja 
lielumā nav vis siera ritulis, bet gan 
sklandrausis, žograusis vai dižrausis, 
ko kurzemnieki iecēluši dižā godā. 
Ēdam visi, arī tie, kuri līdz šim to uz-
skatīja par nebaudāmu. 

Kulinārā mantojuma garā turpi-
nām nogaršot tradicionālos kazas 
sierus, jogurtu un sviestu, ka arī IK 
„Caprine” vadītājas Kristīnes Pilienas 
konditorejas izstrādājumus, kuru pa-
matā izmantoti kazas piena produk-
ti: biezpiena sacepumus, plātsmaizes. 
Vienlaicīgi z/s „Bērzi” ir kazu au-
dzēšanas pionieri Latvijā, kas inova-
tīvi attīstās produktu veidošanā, ko 
neatradīsim ne citās Baltijas, ne arī 
tuvākajās Eiropas valstīs. Produkti ir 
ekoloģiski un bagāti ar uzturvielām. 
Jāteic, vienaldzīgo nav. 

Meistars Igurds amatnieku sētā 
„Kauliņi”, liekas, apstādina laiku, 
un mums paveras skats uz netipisku 
ainavu, kur rodami koka automobi-
ļi, interesants ēku un dārza dizains, 
savs koka bānītis. Ārlavas bānītis ir 
vienīgais privātais mazbānītis Lat-
vijā, ko veidojis Igurds Baņķis kopā 
ar meistardarbnīcas „Zeļļi” audzēk-
ņiem un draugiem un kas pārvieto-
jas pa apmēram 900 m garām slie-
dēm, apkārtējās ainavas vērojumam 
atvēlētas 30 minūtes. 

Divu dienu iespaidus katrs no 
braucējiem liks savā domu krātuvē. 
Man šai vasarai un Ulbrokas biblio-
tēkas lasītāju ceļojumam sajūtu un 
baudījuma raksturs. Esam gardēži 
Latvijas kultūrainavas gūtajos iespai-
dos gan vērtīgu kultūras pieminekļu 
vērojumos, gan uzklausot dažādus 
dzīvesstāstus un iepazīstot uzņēmī-
gus cilvēkus – savas idejas īstenotā-
jus. Ja piedzīvotajā spēsi sadzirdēt 
savu dvēseli gavilējam, esi piederīgs 
Latvijai. Paldies uzticīgajiem ceļotā-
jiem un sirdsgudriem lasītājiem par 
to, ko nevar ne nosvērt, ne nomērīt, 
bet var tik labi atpazīt caur sirdi.

Pievienotās fotogalerijas autores: 
mākslas vēsturniece Vita Banga 
un Ulbrokas vidusskolas skolotāja 
Džuljeta Āboliņa, 
www.stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka/galerijas 

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

„Akcents” iepazīst ziemeļu pērles

Ulbrokas bibliotēkas 
ceļotāju iespaidos – 
jūras zilais, kāpu baltais 
un mežu zaļais

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vtaqyc&centerx=415728.94493811415&centery=6400454.210721795&zoom=0&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vtaqyc&centerx=415728.94493811415&centery=6400454.210721795&zoom=0&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vtaqyc&centerx=415728.94493811415&centery=6400454.210721795&zoom=0&layer=map&ls=o
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas
http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas
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ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
AKTIVITĀTES
2017. gada 16. augustā plkst. 
15.00 Ulbrokas bibliotēka aicina 
skolu jaunatni uz „Galda spēļu 
pēcpusdienu”, kuras laikā būs 
iespēja asināt prātu, izbaudīt 
sacensības garu, brīnišķīgi pa-
vadīt laiku, kā arī iegūt jaunus 
draugus. Lai galda spēļu izvēle 
būtu daudzveidīga, lūgums pa-
sākuma dalībniekiem līdzi ņemt 
kādu savu galda spēli, kuru varē-
tu izspēlēt pasākuma laikā. Tiek 
gaidīti esošie un nākamie skolas 
vecuma bērni. Par savu dalību 
lūgums informēt līdz 12. augus-

tam Ulbrokas bibliotēkā vai pa 
tālr. 67910503. Kontaktpersona 
Daina Kalmane. Uz tikšanos! 

IZSTĀDES
Literāri tematiskā izstāde „Bra-
zīliešu literatūras alķīmiķis – 
Paulu Koelju", veltīta rakstnieka 
70-gadei.

ULBROKAS bibliotēkas 
darba laiks no 1. augusta 
Pirmdiena 11.00–19.00
Otrdiena 10.00–17.00
Trešdiena Metodiskā diena
Ceturtdiena 11.00–19.00
Piektdiena 10.00–17.00
Sestdiena 9.00–14.00 

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
Līdz 15. augustam skatāma 
literatūras izstāde „Latvie-
šu dzejniekam un tulkotājam 
Jāzepam Osmanim – 85”, ko 
16.  augustā nomainīs literatū-
ras izstāde „Labestības, drau-
dzības, brīnumu un noslēpumu 
pasaulē”, kas veltīta lieliskajai 
angļu bērnu rakstniecei Enidai 
Blaitonai.
Stopiņu novada svētku prog-
rammas „Stopiņu novadam  – 
130” ietvaros no 21. augusta 
Sauriešu bibliotēkā būs ska-
tāma tematiskā izstāde „La-
sīšanas tradīcijas Sauriešos  
bija, ir...”.

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Reiz pienāk diena,
Nelūgta un skarba,

Kad dziļi, dziļi daudziem
Sirdis sāp.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 
Agni Āboliņu, Olgu Jeremjonoku,

Janku Kijakovski, Nelliju Laganovsku,
Andri Siliņu un Broņislavu Vasiļevsku

mūžībā aizvadot.

Dienas centros augustā
Cekules dienas centrā
l No 3. augusta katru pirmdienu un ceturtdienu plkst. 18.30–

19.15 vingrošanas nodarbības pieaugušajiem un senioriem 
vadīs sertificēta fizioterapeite Evija Frolova.

l 12. augustā ekskursija uz Lietuvu, Dinozauru parka un delfi-
nārija apmeklēšana. 

Darba laiks augustā: pirmdien 11.00–17.30, otrdien 15.00–21.30, 
trešdien 11.00–17.30, ceturtdien 15.00–21.30, piektdien 9.00–15.30.

Ulbrokas dienas centrā
l No 2. augusta trešdienās plkst. 17.00–20.00 un ceturtdienās 

plkst. 15.00–18.00 „Esam radoši Stopiņiem!” – dekoru veido-
šana no dažādiem materiāliem svētku „Stopiņu novadam – 
130” ietvaros.

l Otrdienās un ceturtdienās plkst. 12.00–14.00 nūjošanas nodar-
bības. Nūjas nodrošina dienas centrs.

Sauriešu dienas centrā
l 18., 19. un 20. augustā plkst. 10.00–16.00 Stopiņu novada fi-

nansētā projekta „Mani radošie resursi biznesa ideju attīstī-
bai” radošā nedarbnīca Stopiņu novada jauniešiem. Mērķis: 
izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt 
Stopiņu novada jauniešus apzināt un praktiski pielietot savus 
iekšējos resursus konkurētspējīgu biznesa ideju izstrādei un 
redzesloka paplašināšanai, kā arī sekmēt interesi par iesaistī-
šanos uzņēmējdarbībā. Nodarbības vadīs Vita Brakovska, MBA 
(biedrība „ZINIS”). Lūdzam pieteikties Sauriešu dienas centrā.

l No 3. augusta pirmdienās un ceturtdienās plkst. 17.00–17.45 
vingrošanas nodarbības Stopiņu novada senioriem. Nodarbī-
bas var apmeklēt cilvēki, kuri sasnieguši 54 gadu vecumu. No-
darbības vadīs sertificēta fizioterapeite Evija Frolova. Nodarbī-
bām jāpiesakās dienas centrā.

l 11. augustā no plkst. 13.00 nodarbības bērniem – vitrāžu vei-
došana uz stikla.

l Trešdienās dienas centrā senioru un pieaugušo aktivitātes, 
aicinām uzspēlēt biljardu, novusu, galda spēles un piedalīties 
radošās aktivitātes.

l Aicinām pieteikties ekskursijai uz Rēzekni 9. septembrī. Prog-
rammā: Janavas. Ciemos pie dabas kosmētikas mājražotājas 
Antas Kučeres. Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais 
centrs jeb Latgales vēstniecība „GORS”. Viesosimies Gaigalavā 
pie mūziķu Igauņu ģimenes,  neliela muzikāla izklaide un arī 
latgalisks cienasts.  Apmeklēsim Rēzeknes gleznu galeriju.

Bibliotēkās augustā

l 12. augustā plkst. 11.00 Līgo parka estrādē Liepājas Leļļu teātra 
izrāde bērniem „Krāsainais brauciens”. 

 Režisore – Lita Belte-Svētiņa. Mūzikas un dziesmu tekstu autors – 
Emīls Dreiblats. Kostīmu māksliniece – Agnese Kundziņa. Marione-
tes tapušas sadarbībā ar māksliniekiem no Jekaterinburgas. Lomās: 
Agnese Kuplēna un Inga Majore. Ieeja uz pasākumu bērniem un pie-
augušajiem: 2,00 EUR. Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem 
bērniem, bērniem invalīdiem ieeja brīva! Darbosies kafejnīca.

l 12. augustā plkst. 19.00 Līgo parkā viesojas Baltinavas pagasta 
dramatiskais kolektīvs „Palādas”. Danskovīte „Ontans i Anne”, ko-
mēdijas 7. daļa – „Ontans i rodne (rodi)”. Ieeja: 3,00 EUR. Pensio-
nāriem, represētajiem un jauniešiem (8–18 g. v.) – 2,00 EUR.

Kultūras pasākumi augustā

Kad nakts stāv pie vasaras 
pilnbriedā pielijušās ziedu pļavas 

un vējš dzīves dārzā nolauzis mīļāko 
ziedu, klusi skumstot un līdzi jūtot 

dvēseles sāpēm, SIA 
"
Knauf" kolektīvs 

izsaka visdziļāko līdzjūtību 
Orlovsku ģimenei, sievu un māti

zemes klēpī guldot.

Pieteikšanās vingrošanas, 
nūjošanas nodarbībām 
un uztura lekcijām, 
sazinoties ar Dienas centriem:

Ulbrokas DC: Anda Višķere, 
aviskere@tvnet.lv, tālr.: 28373398
Upeslejas DC: Sandra Brikša, 
dc.upeslejas@stopini.lv, tālr.: 67956939
Sauriešu DC: Aija Šibajeva, 
dc.sauriesi@stopini.lv, tālr.: 29479166
Līču DC: Zanda Pelša, 
dc.lici@stopini.lv, tālr.: 29902598
Cekules DC: Olga Osipova, 
dc.cekule@stopini.lv, tālr.: 28317417

VESELĪBAS DIENA

"
Stopiņu novadam – 130" 

svētku nedēļas ietvaros
Realizē biedrība 

"
Latvijas Sarkanais Krusts"

Tiks veikti sirds veselības mērījumi: mē-
rīts asinsspiediens, noteikts ĶMI (svars, 
augums), noteikts glikozes un holesterīna 
līmenis asinīs ar ekspresdiagnostikas pa-
līdzību. Izejot no iegūtajiem datiem, kvali-
ficēts veselības aprūpes darbinieks sniegs 
konsultāciju akcentējot profilakses nozīmi 
un nepieciešamības gadījumā mudinās ie-
dzīvotājus vērsties pie primārās veselības 
aprūpes speciālista (ģimenes ārsta).
23. augustā – DC 

"
Cekule" plkst. 12.00–14.00; 

DC 
"
Upeslejas" plkst 14.00–16.00; DC 

"
Līči" plkst 

16.30–18.30; DC 
"
Saurieši" plkst 18.00–20.00.

24. augustā – plkst. 16.00–20.00 pie Ulbrokas ezera.

Veselības veicināšanas projekta aktivitātes AUGUSTĀ Stopiņu novadā. 
Visas nodarbības ir BEZ MAKSAS!

No 1. augusta vingrošana jaunajām māmiņām. Var ņemt līdzi mazuļus. Nodarbības 
vadīs sertificēta fizioterapeite Vija Tračuma. DC "Upeslejas" plkst. 10.30 (otrdienās);  
DC "Ulbroka" plkst. 10.30 (trešdienās).

Lekcija par veselīgu māmiņu un zīdaiņu uzturu. Lekciju aicinām apmeklēt arī topošās 
māmiņas. Lekcfiju vadīs sertificēta uztura speciāliste Gita Ignace. 9. augustā plkst. 17.00 
DC "Upeslejas". 14. augustā plkst. 17.00 DC "Ulbroka".

Vingrošana cilvēkiem, kuri vecāki par 54 gadiem. Nodarbības vadīs sertificēta fiziotera-
peita Evija Frolova. Pirmdienās un ceturtdienās līdz 17. augusta plkst. 10.00 DC "Ulbroka" 
un plkst. 12.30 DC "Līči". Pirmdienās un ceturtdienās no 3. augusta plkst. 17.00 DC "Sau-
rieši" un plkst. 18.30 DC "Cekule".

Nodarbības baseinā svara korekcijai pieaugušajiem. 1., 4., 22. un 25. augustā rīta plkst. 
10.00 un vakara plkst. 17.00 grupa. Katrai grupai 4 nodarbības. Nodarbībām var pieteik-
ties, sazinoties ar treneri Mariju Šteinbergu, tālr.: 25957272. Vietu skaits ierobežots.

Garīgās/emocionālās veselības veicināšanas nodarbības piemājas zoodārzā 
"
Brieži" 

bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, un bērniem ar īpašām vajadzī-
bām. Nodarbības 8., 10., 15. un 17. augustā. Nodarbībām pieteikties var sazinoties ar 
Stopiņu novada Sociālo dienestu.

Nūjošanas nodarbības DC "Līči" trešdienās, 16., 23., 30. augustā plkst. 18.00.
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Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktore: Anna Imbrate–Siliņa, tālr.: 29831583, e–pasts: tevzemite@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada domē sekretārei, 
tālr.: 67910518, fakss: 67910532
Druka: SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” 
Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta

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

Institūta iela 1A, 
Stopiņu novads, LV–2130

SVĒTKU PROGRAMMA
2017. gada 21.–26. augusts

21. AUGUSTS – BĒRNU DIENA
14.00–17.00 radošās darbnīcas, piepūšamās atrakcijas nova-
da dienas centros – Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās, Līčos, Ce-
kulē, Rumbulā (Veldres ielā), Dreiliņos (Saulīšos).

18.00 Līgo parka es-
trādē jautra brīvdabas 
dziesmu spēle bērniem 
un vecākiem „Reiz kādā 
pasakā”, vadīs tautā 
iemīļotais aktieris Jānis 
Skanis. Mūs priecēs da-
žādi pasaku tēli  – Sar-
kangalvīte, Maša un lā-
cis, Lote no Loteszemes, 
Īkstīte, Karlsons, Min-
jons, Pepija, sunītis Pifs, 
kaķis Herkuless, Sisidra, 
Buratino, lapsa Alise un 
runcis Bazilio, Sniegbal-
tīte, Princis, Ļaunā ka-
raliene, princese Elza un 
princese Fiona no Šreka, 
Vajana, „Sapinušies” un 

„Dziedi!” varoņi. Lomās: Latvijas jaunie estrādes solisti vecumā 
no 5 līdz 22 gadiem: Raimonda Liāna Gausiņa, Terēze Dina Ruka, 
Justs Vidzis, Melita Rozentāle, Elīna Žizņevska, Belinda Remese, 
Kārlis Vārtiņš, Nikola Antonoviča, Liene Zēģele, Anna Milgrāve, 
Melisa Kovaļova, Māris Zabrovskis u. c. 
Tranports no ciemiem uz pasākumu un atpakaļ tiks nodro-
šināts.

22. AUGUSTS – STOPIŅU NOVADA 
MĀKSLINIECISKO KOLEKTĪVU KONCERTU DIENA 
NOVADA CIEMOS
19.00 Sauriešos (pie dienas centra), 20.00 Upeslejās  
(1. mājas pagalmā),  21.00 „Saulīšos” Dreiliņos jauktais koris 
„Ulbroka”, Inga Sarkane, akordeonistu ansamblis „Akcents”, 
VPDK „Stopiņš”, vokālais ansamblis „Sagša”.
19.00 Cekulē (sporta laukumā), 20.00 Līčos (sporta laukumā) 
sieviešu koris „Madara”, VPDK „Luste”, SDK „Ulenbroks”, 
vokālais ansamblis „Ievziedi”.
Koncertus vadīs Ulbrokas amatierteātra „Dille” dalībnieki.

23. AUGUSTS – 
JAUNIEŠU DIENA, SPORTA DIENA, 
VESELĪBAS DIENA

JAUNIEŠI
18.00 Putu balle bērniem Ulbrokā, sporta 
laukumā pie domes.
17.00 orientēšanās sacensības „Stops svaiga 
gaisa”. 
Starts no Ulbrokas dienas centra, pieteikšanās no 
17.08.2017. (SUPi, henna, degustācijas, uzvarētā-
jiem vērtīgas balvas).
20.00 Roberta Eihes solokoncerts Ulbrokas 
kultūras nama dārzā. 
Pēc koncerta orientēšanās sacensību uzvarētāju 
apbalvošana.

SPORTS
Upeslejas
Pagalmā pie 1. mājas plkst. 17.00–19.00.
• „Zemnieku skrējiens”, veiklības stafetes vecā-

kiem ar bērniem.
• Futbola balvu fonds.
• Lāzertaga aktivitātes.

Saurieši
Pagalmā pie dienas centra plkst. 17.00–19.00.
• „Dullās stafetes”, veiklības stafetes vecākiem 

ar bērniem.
• Gumijas stiepšanas balvu fonds.
• Galda hokejs.

Līči
Sporta laukumā plkst. 17.00–19.00.
• „Milžu trase”, veiklības stafetes vecākiem ar bērniem.
• Volejbola balvu fonds.
• Lāzertaga aktivitātes.

Cekule
Sporta laukumā plkst. 17.00–19.00.
• „Jautrības stafetes”, veiklības stafetes vecā-

kiem ar bērniem.
• Florbola balvu fonds.
• Galda hokejs.
 
VESELĪBA
Cekules dienas centrā plkst. 12.00–14.00, 
Upesleju dienas centrā plkst. 14.00–16.00, 
Līču dienas centrā plkst. 16.30–18.30, Sauriešu 
dienas centrā plkst. 18.00–20.00.
Pasākuma ietvaros tiks veikti sirds veselības mē-
rījumi: mērīts asinsspiediens, noteikts ĶMI (svars, 
augums), noteikts glikozes un holesterīna līmenis 
asinīs ar ekspresdiagnostikas palīdzību.Ņemot 
vērā iegūtos datus, kvalificēts veselības aprū-
pes darbinieks sniegs konsultāciju, akcentēdams 
profilakses nozīmi, un nepieciešamības gadījumā 
mudinās iedzīvotājus vērsties pie primārās veselī-
bas aprūpes speciālista (ģimenes ārsta).

22.00 MULTIMEDIĀLS MUZIKĀLO STRŪKLAKU 
ŠOVS. Norises vieta: Ulbrokas ezera krasts pie 
PII „Pienenīte”.

24. AUGUSTS – 
ULBROKAS EZERA DIENA
16.00–20.00 Veselības dienas 
aktivitātes. Nodrošina „Latvijas 
Sarkanais krusts”. 
Tiks veikti sirds veselības mērījumi: 
mērīts asinsspiediens, noteikts ĶMI 
(svars, augums), noteikts glikozes 
un holesterīna līmenis asinīs ar eks-
presdiagnostikas palīdzību. Ņemot 
vērā iegūtos datus, kvalificēts ve-
selības aprūpes darbinieks sniegs 
konsultāciju, akcentēdams profi-
lakses nozīmi, un nepieciešamības 
gadījumā mudinās iedzīvotājus vēr-
sties pie primārās veselības aprūpes 
speciālista (ģimenes ārsta).
No 18.00 radošās darbnīcas, pa-
raugdemonstrējumi un aktivitā-
tes pie ezera.
Aktivitātes un radošās darbnīcas 
nodrošinās:
• novada dienas centri;
• Ulbrokas Mūzikas un  mākslas 

skola; 
• TLMS „Ulbroka”. 
Programmā:
• atrakcijas;
• jubilejas monētas kalšana;
• trušu pilsētiņa;
• muzikāli priekšnesumi.

Paraugdemonstrējumi:
• Ulbrokas Sporta kompleksa 

sportisko aktivitāšu telts lie-
liem un maziem;

• 19. zemessardzes bataljona pa-
raugdemonstrējumi un tehnika;

• „Spartieša” aktivitāšu telts 
bērniem;

• Latvijas Kinoloģiskās biedrības 
sporta kluba „Mans draugs” 
sporta veida adžiliti paraugde-
monstrējumi. Piedalās dažādu 
šķirņu suņi: borderkollijs, šeltijs, 
papilons, pūdelis, Pārsona Rase-
la terjers, Kavaliera Kinga Čārlza 
spaniels, beļģu aitu suns, špics, 
amerikāņu stafordšīras terjers, 
bezšķirnes suns u. c. Vairākas 
šķēršļu trases, stafetes, triku 
demonstrēšana. Iespēja skatītā-
jiem pašiem pamēģināt skriet pa 
trasi kopā ar mūsu suņiem. Fo-
tografēšanās ar sporta suņiem.

20.00 „Ulbrokas ezera regate” 
ar pašgatavotām peldierīcēm 
no PET pudelēm. Komandā –  
4 dalībnieki, komandu pieteik-
šanās un PET pudeļu saņemšana 
regašu būvei līdz 10. augustam pie 
sporta organizatora Edija Bērziņa, 
tālr.:  26740211.

25. AUGUSTS – 
KONCERTUZVEDUMS 
„EZERA MISTĒRIJA”
Pētera Brūvera dzeja, Māra 
Lasmaņa mūzika.
21.00 koncertuzveduma sā-
kums. Norises vieta – Ulbrokas 
ezera krastmala. Piedalās: Sto-
piņu novada mākslinieciskie 
kolektīvi, mūziķi un viesmāk-
slinieki. Solisti – Agnese Cīrule, 
Mārtiņš Zvīgulis. Uguņošana.

26. AUGUSTS – 
„STOPIŅU NOVADAM – 130” 
Svētku  noslēguma diena Līgo 
parka estrādē.
11.00 „Pasaku nama” izrāde bēr-
niem „Ar gaisa balonu uz Āfriku”.
18.00–20.00 koncerts „Marhils 
un draugi”. Piedalās: Uldis Mar-
hilevičs (attēlā), Antra Stafecka, 
Aija Andrejeva, Ivo Fomins, Igo.
• Pateicības svētku organizato-

riem un sadarbības partneriem. 
• Svētku uguņošanu novadam 

dāvina SIA „Kronus”. 
• Dzimšanas dienas torte.
• Svētku balle – spēlē grupas 

„Apvedceļš” un „Klaidonis”.
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