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Un pasaule mana brīžiem ir kā koša sala,
Tā ir zināšanu un zinību zemes mala.
Tā ir gaiša un laba, tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums – tā ir mana vara.

Sveicam visu novada izglītības iestāžu pedagogus, 
administrācijas un tehniskos darbiniekus, audzēkņus 
un vecākus Zinību dienā – 1. septembrī!  
Jaunajā mācību gadā novēlam labas sekmes, 
radošas idejas un neatlaidību, sasniedzot visus 
izvirzītos mērķus!

Stopiņu novada pašvaldība

Tiem, kuri nevarēja vērot Ul-
brokas ezera dienu klātienē, 
piedāvājam to noskatīties.

„Re:TV” ēterā: Ulbrokas ezera 
diena – 6. septembrī plkst.  17.30 
un 8. septembrī plkst. 23.30. 

Raidījuma ieraksts būs pieejams  
arī „Re:TV” „Youtube” kanālā 
(www.youtube.com/user/ReTV 
televizija).

Koncertuzveduma „Ezera mis-
tērija” pārraide „Re:TV” ēterā:  
9. septembrī plkst.  22:00; atkārto-
jums – 10.  septembrī 
plkst. 12.00 un 12. septem-
brī plkst. 23.30. 
Aicinām apskatīt 
arī svētku foto 
galerijas novada 
interneta vietnē 
www.stopini.lv! 

Svētku pārraides televīzijā

Svētki aizsākās ar Bērnu dienu – 
piepūšamās atrakcijas un radošās 
darbnīcas vairāku stundu garumā 
priecēja mūsu novada lielāko ciemu 
mazākos iedzīvotājus un viņu ve-
cākus. Pateicoties Stopiņu novada 
dienas centriem un Ulbrokas Mūzi-
kas un mākslas skolas pedagogiem, 
bērni varēja izpausties dažneda-
žādās radošajās aktivitātēs. Vakarā 
ikviens Līgo parka apmeklētājs va-
rēja izbaudīt muzikāli un saturiski 
daudzkrāsaino dziesmuspēli „Reiz 
kādā pasakā”. Tautā iemīļotais ak-
tieris Jānis Skanis iejutās pasaku 
stāstnieka lomā, un ikviens koncer-
ta apmeklētājs varēja sastapties ar 
dažādiem pasaku tēliem – gan tiem, 
kas vēl joprojām ir vismīļākie mam-
mām, tētiem un omītēm, gan tiem, 
kas redzami pasaulslavenās animā-
cijas filmās mūsdienās. Sarkangal-
vīte, Maša un lācis, Lote no Lotes-
zemes, Īkstīte, Karlsons, Minjons, 
Pepija, sunītis Pifs, kaķis Herkuless, 
Si-si-dra, Buratino, lapsa Alise un 
runcis Bazilio, Sniegbaltīte, Princis, 
Ļaunā karaliene, princese Elza un 
princese Fiona no animācijas filmas 
par Šreku, Vajana, „Sapinušies” un 
„Dziedi!” varoņi izdziedāja vissirs-
nīgākās un pazīstamākās savu tēlu 
dziesmas. 

Svētku otrajā dienā novada ie-
dzīvotāju uzmanības centrā bija 
visu Stopiņu novada mākslinie-
cisko kolektīvu dalībnieki, kuri 
skatītājus priecēja ar dziesmām 
un dejām. Pieci koncerti vienā 
vakarā nav nieks, tādēļ mēs esam 
ļoti lepni, ka mūsu kolektīvi dzie-
dāja, dejoja un muzicēja ar prie-
cīgu mirdzumu acīs un patiesā 
svētku pacilātības noskaņojumā. 
To sajuta arī klausītāji, tādēļ pel-
nītie aplausi un ovācijas neizpali-
ka. Koncertos Upeslejās, Saurie-
šos, Cekulē, Līčos un Dreiliņos 
uzstājās jauktais koris „Ulbroka” 
(diriģenti Eduards Fiskovičs un 

Vitālijs Stankevičs), sieviešu koris 
„Madara” (diriģentes Zane Kažē-
na un Kristīne Zolotorenko), se-
nioru deju kolektīvs „Ulenbroks” 
(vadītāja Ineta Svilāne), vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Luste” 
(vadītāja Ieva Sīle), vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Stopiņš” 
(vadītāja Aiga Medne), vokālais 
ansamblis „Sagša” (vadītāja Biru-
ta Deruma), vokālais ansamblis 
„Ievziedi” (vadītājs Andris Jan-
sons) un akordeonistu ansam-
blis „Akcents” (vadītāja Anita 
Rieksta). Koncertos piedalījās arī 
koncertmeistares Inga Sarkane 
un Vita Pinne, bet tos tematiski 

saliedēja Stopiņu novada amatier-
teātra „Dille” dalībnieki (vadītājs 
Indulis Smiltēns). 

Trešdien ikviens interesents 
varēja iesaistīties daudzveidīgās 
sportiskajās aktivitātēs, kā arī ap-
meklēt Stopiņu novada Jauniešu 
domes organizētos pasākumus, 
tajā skaitā Stopiņu novada iedzī-
votāja Roberta Eihes autorkon-
certu. Spītējot lietum un vēsajam 
laikam, Stopiņu novada bērni 
aizrautīgi priecājās dzirkstošajā 
Putu ballē, bet vakarā visiem bija 
iespēja izbaudīt multimediālo 
muzikālo strūklaku šovu gleznai-
nā Ulbrokas ezera krastā. Krāsai-

najiem strūklaku ūdens rakstiem 
traucoties pret naksnīgajām de-
besīm, ikvienam skatītājam bija 
iespēja gan uzdejot Pētera Čai-
kovska „Ziedu valsi”, gan pabūt 
Endrū Loida Vēbera mūziklu 
valstībā, gan sastapties ar tumsā 
dejojošo Maiklu Džeksonu. 

Un šova noslēgumā, muzikālo 
strūklaku daudzkrāsaino gaism-
ēnu izgaismota, skanēja Stopiņu 
novada himna, radot patiesu sa-
viļņojumu un svētku sajūtas kul-
mināciju daudzu jo daudzu no-
vadnieku sirdīs.

Turpinājums 2. lpp.

„Stopiņu novadam – 130” svinības ir izskanējušas. Šo svētku raksturzīmes bija sešas piesātinā-
tas krāsas svētku logo, ko radīja mākslinieks, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas pedagogs 
Rolands Vēgners, un sešas dažādām aktivitātēm piesātinātas svētku dienas, kurās bija vērojama 
gan novada svētku norises tradīciju ievērošana, gan jauni mākslinieciskie pavērsieni un pasāku-
mu idejas. Svētki uzvirmoja ātri kā spožais salūts, bija daudzkrāsaini kā gaismēnu saspēle mu-
zikālo strūklaku šovā un nu jau ir iekļāvušies cilvēku atmiņās kā emocionāls stāsts par to, kādi 
esam, bijām un būsim šeit – mūsu Latvijā, mūsu Stopiņu novadā, kur „astoņiem stariem mirdz 
ģerbonī zvaigznes, sargājot katru, kurš Stopiņos mīt. Dzīvojot te, Mazā Jugla, kur vijas, laimīgi 
būsim mēs šodien un rīt…”.   
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Turpinājums no 1. lpp.

Ceturtdien joprojām uzmanī-
bas centrā bija Ulbrokas ezers. 
Tā krastā bija pieejamas dažādas 
radošās aktivitātes, kuras varēja 
gan baudīt ar acīm, gan arī aktī-
vi līdzdarboties. Paldies Tautas 
lietišķās mākslas studijai „Ul-
broka” (vadītāja Ārija Vītoliņa), 
Stopiņu novada dienas centriem, 
PII „Pienenīte”, Ulbrokas vidus-
skolas un Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas radošo darbnīcu 
pārstāvjiem! Paldies visiem, kuri 
piedalījās svētku monētas kalša-
nā! Paldies Latvijas Kinoloģiskās 
federācijas sporta klubam „Mans 
draugs”! Paldies Trušu pilsētiņai, 
cirka māksliniekiem, Burbuļu 
darbnīcai, sejiņu meistarīgajai ap-
gleznotājai, Latvijas Sarkanajam 
Krustam, Ulbrokas sporta kom-
pleksam un Zemessardzes 19. no-
drošinājuma bataljonam! Paldies 
ikvienam, kurš iesaistījās, vēroja, 
komentēja vai uzmundrināja! 

Ceturtdienas vakara kulminācija, 
protams, bija Ulbrokas ezera regate, 
kas jau kļuvusi par stabilu svētku 
tradīciju. Regates dalībnieki sacen-

šas ar laivām jeb peldierīcēm, kas 
būvētas no PET pudelēm. Šogad 
startēja 12 komandas: „Vannas SPA 
uz ezera”, „Institūta iela”, „Ulenbro-
kas buduārs”, „Draugi”, „Otrais 
stāvs”, „SUPlaiva”, „Ezera Kruīzers”, 
„U-brigāde”, „Kronus”, „Saimnie-
ce”, „Krāsainās bultas”, „Kobra”. 
Komandas startēja divos braucie-
nos, un katrā braucienā devās sešu 
peldierīču dalībnieki. Abus startus 
pavadīja skaļas skatītāju ovācijas un 
līdzjutēju uzmundrinājuma saucie-
ni. Veicās dažādi: kāds „pazaudēja” 
savus ceļabiedrus, kādam nācās 
izjust peldi Ulbrokas ezera vēsajā 
ūdenī, kāds lēni izbaudīja brau-
ciena šarmu, bet kāds lielā ātrumā 
aiztraucās visiem garām, pirmais 
sasniedzot finiša līniju.

Daudzas komandas bija pado-
mājušas ne tikai par savas peld-
ierīces būvi, bet arī par komandas 
vizuālo noformējumu.

Skatītāju simpātiju balvu ar  
214 balsīm ieguva Cekules ciema 
komanda „Otrais stāvs”.

Ulbrokas ezera regati visus ga-
dus atbalsta SIA „Ulbroka” – pal-
dies mūsu novada uzņēmējam 
Aivaram Koktam!

Visas komandas tika pie skais-
tām un arī garšīgām balvām!  
Paldies visiem dalībniekiem par 
radošumu, iniciatīvu un atraktivi-
tāti! Uz tikšanos nākamgad!

Daudzi jo daudzi Stopiņu no-
vada iedzīvotāji svētku piekto 
dienu gaidīja ar īpašu satrauku-
mu, jo tieši piektdien notika sen 
izlolotās ieceres – komponista 
Māra Lasmaņa komponētās „Eze-
ra mistērijas” pirmatskaņojums. 
Koncertuzvedums veltīts dzejnie-
ka un izcilā novadnieka Pētera 
Brūvera piemiņai 60 gadu jubi-
lejā. Daudzveidīgās komponista 
Māra Lasmaņa muzikālajā rok-
rakstā iezīmētās un Pētera Brūve-
ra dzejā atspoguļotās noskaņas iz-
dziedāja jauktais koris „Ulbroka” 
(diriģents Eduards Fiskovičs) un 
sieviešu koris „Madara” (diriģente 
Zane Kažēna). Koru dziedājumu 
papildināja Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogu orķes-
tra saliedētais skanējums. Īpašas 
krāsas „Ezera mistērijas” muzi-
kāli tembrālajā paletē radīja so-
listu Agneses Cīrules un Mārtiņa 
Zvīguļa balsis. Koncertuzvedumu  
bagātināja Aigas Mednes lieliskā 

horeogrāfija, ko īstenoja vidējās 
paaudzes deju kolektīvi „Stopiņš” 
(vadītāja Aiga Medne) un „Luste” 
(vadītāja Ieva Sīle). Koncertuzve-
duma mākslinieciskā vadītāja godā 
bija diriģents Eduards Fiskovičs. 
Koncertuzvedumu bagātināja krāš-
ņi, speciāli šim uzvedumam radīti 
tērpi un aksesuāri, kā arī dažādi 
pirotehnikas un gaismu tehnolo-
ģiju specefekti. Koncertuzveduma 
sākumā visus klātesošos sveica 
arī dzejnieka Pētera Brūvera dzī-
vesbiedre Iveta Brūvere, bet fonā 
klusināti skanēja dzejnieka balss 
ierakstā tverts dzejas lasījums. 
Ulbrokas ezera naksnīgi brīnu-
mainā suģestija apvienojumā ar 
izcilo māksliniecisko priekšnesu-
mu radīja īpašu, vārdos neaprak-
stāmu gaisotni.

Un tad jau bija klāt svētku no-
slēguma diena! Jau no paša rīta 
Līgo parkā bērnus sagaidīja krāš-
ņa un jautrām izdarībām piesā-
tināta izrāde „Ar gaisa balonu uz 
Āfriku” un, protams, arī pats gai-
sa balons. Bet vakarā – lieliskie 
mūziķi Uldis Marhilevičs, Antra 
Stafecka, Aija Andrejeva, Ivo  
Fomins un Igo koncertā „Marhils 

un draugi”. Bija grūti izvērtēt, kas 
žilbināja spožāk  – mākslinieku 
temperamentīgais dziedājums, spo-
žais svētku salūts, ko mums dāvāja 
SIA „Kronus”, vai svecīšu liesmiņu 
sprakšķošais mirdzums lielajā, piec-
desmit kilogramus smagajā „Stopi-
ņu novadam – 130” jubilejas tortē. 
Stopiņu novada domes priekšsēdē-
tāja Vita Paulāne sveica visus klāt-
esošos skaistajos novada svētkos, 
godināja bijušos domes priekšsē-
dētājus Ilmāru Lūsi un Jāni Pum-
puru un izteica atzinību visiem, 
kuri iesaistījās svētku daudzveidī-
gajās norisēs. Muzicējot grupām 
„Klaidonis” un „Apvedceļš”, izska-
nēja Stopiņu novada svētkus noslē-
dzošā diena. 

Un nu jau arī šī svētku nedēļa ir 
ierakstīta mūsu novada vēstures 
lappusēs, stopiņiešu atmiņās un 
sirdīs kā spilgts emocionāls pār-
dzīvojums, par ko vēl ilgi varēsim 
kavēties atmiņās. Uz tikšanos ik-
dienā un turpmākajos svētkos! 

Inta Kalniņa,
 kultūras dzīves vadītāja,

Inese Skrastiņa,
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Stopiņu novadam – 130 
Svētku nedēļas atspulgi
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Aizvadot Stopiņu novada 
130  gadu jubileju un gatavojo-
ties Latvijas valsts simtgades svi-
nībām, aktualizējies jautājums 
par vienota Stopiņu novada 
vizuālās identitātes tēla veido-
šanu. Strādājot pie šīs radošās 
vīzijas/idejas, Ulbrokas Mūzi-
kas un mākslas skola realizēja 
laikmetīgās mākslas projektu 
„Jauno mākslinieku rezidence”, 
kuras laikā tapa māksliniecisks 
koncepts, kas sasaistītu vizuālās 
identitātes jautājumu risināšanu 
ar atpūtas un kultūras infrastruk-
tūras maršruta izveidi. 

Rezidence pulcēja astoņus Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas absolven-
tus: Andru Blažģi (Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskola; Formas dizains), 
Montu Circeni (Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskola; Interjera dizains, 
4. kurss), Valēriju Gavričevu (Rīgas 
Tehniskā universitāte; Materiālu teh-
noloģija un dizains, 4. kurss), Artūru 
Noviku (Ulbrokas vidusskola, 11. kla-
se), Viesturu Reini (Latvijas Mākslas 
akadēmija; Vides māksla, 2.  kurss), 
Mag. art. Kasparu Reini (Ūtrehtas uni-
versitāte (Utrecht University)), Kriš-
jāni Salenieku (Ulbrokas vidusskola, 
9. klase) un Esteri Savicku (Kingsto-
nas universitāte (Kingston University); 
Arhitektūra, 1. kurss). Rezidenci vadī-
ja skolotāji Mag. art. Rolands Vēgners 
(Latvijas Mākslas akadēmija; Funk-
cionālais dizains) un Mag. art. Santa 
Podgaiska (Latvijas Mākslas akadēmi-
ja; Mākslas vēsture un teorija). Patiess 
prieks par jauno mākslinieku rosmi 
un ieinteresētību sava novada attīstī-
bā, par to, ka savus sapņus, nākotnes 
vīzijas viņi saista ar Stopiņu novadu. 
Radošās darbības laikā notikusi tāda 
MIJA = APMAIŅA. Ulbrokas Mū-
zikas un mākslas skolas absolventos 
ieguldītais Stopiņu novada atbalsts un 
pedagogu neatlaidīgais darbs ir pār-
tapis par jauno mākslas profesionāļu 
gatavību un vēlmi sniegt savu devu-
mu novada attīstībā. 

Strādājot pie novada vizuālā tēla, 
kļuva skaidrs, ka tas ir nenodalāms no 

identitātes jautājumiem. Kas ir Stopi-
ņu iedzīvotājam raksturīgi? Ar ko tas 
atšķiras no citiem Pierīgas novadiem? 
Ar ko asociējas Stopiņi? Vai šīs asoci-
ācijas parāda to, ar ko mēs gribam tikt 
asociēti? Vietu veido cilvēki, un cilvē-
ki dzīvo nepieciešamībā stāstīt stās-
tus, veidot stāstus un tajos piedalīties. 
Vieta, laiks un telpa Stopiņos parāda 
nepieciešamību pēc vienojoša stāsta – 
mīta, kas atšķirtos no citiem Latvijas 
novadu stāstiem. Mīti ir ne tikai seni 
priekšstati, bet arī ir stāsti, ko mēs 
veidojam šodien un nododam tālāk 
nākamajām paaudzēm. Radīšanas 
mītos minēts, ka pasauli līdzsvarā no-
tur mītiskie dzīvnieki, kuru simbolis-
kā nozīme – miers, drošība, veselība, 
u.c. – atspoguļojas arī Stopiņu nova-
da iedzīvotāju izvirzītajās prioritātēs. 
Tamdēļ mūsu projekta vīzija ir no-
vada identitātes būtību meklēt senajā 
pasaules tautu mitoloģijā par pasauli, 
kuru līdzsvarā notur valis, bruņuru-
pucis, zilonis un visu aptverošā čūska.

Latviešu valodā vārdam „mīt” ir 
vairākas nozīmes: vieta, kur tu mīti 
(dzīvo) un ar ko tu mijiedarbojies 
(„mij” = „mīt” ar nozīmi ‘mainīt’). 
Mainīt vai nemainīt? Mīti ir stāsti, 
kurus veidojam, pārmijot vārdus, 

pieminot un atminoties. Bet min arī 
pedāļus un mīklas...

21. gadsimts iezīmējās ar globālu 
un lokālu identitātes krīzi un tai seko-
jošo pieķeršanos kādām iedomātām 
vērtībām vai risinājumam. Tomēr šī 
krīze būtiski iezīmē arī to, ka ir vietas, 
kuru identitāti neveido koši vēsturis-
kie notikumi vai, pat ja šādi notiku-
mi ir bijuši, tie līdz mūsdienām nav 
saglabājuši vizuālu formātu, un nekas 
vairāk kā pastāsts par pagātnes slavu 
pāri nav palicis. Stopiņu novadā, gluži 
kā daudzās citās Pierīgas pašvaldībās, 
ir procentuāli daudz tādu iedzīvotā-
ju, kuru sabiedriskā un privātā dzīve 
ir saistīta ar Rīgu, tiek identificēta ar 
galvaspilsētā notiekošo un aizrit zinā-
mā neitralitātē pret pašvaldību, kurā 
atrodas viņu mājas. 

Šī problēma, kā iesaistīt Rīgas 
„guļamvagonu” sabiedriskajās ak-
tivitātēs vai novada dzīvē, ir pārāk 
daudzslāņaina, lai to atrisinātu vienā 
dienā, taču atpūtas un kultūras in-
frastruktūras būves, kā arī pievilcīgs 
vizuālās identitātes risinājums var 
ne tikai piedāvāt cilvēkam piedalīties 
aktīvi vidē ap sevi, bet arī iesaistīties 
tās pilnveidē. Stopiņos ir tādas vērtī-
bas kā Līgo parks, kā infrastruktūra, 

kas izveidota gar Dzirnavu ezeru, 
dažādas piemiņas plāksnes un zīmes 
u.c. Tas viss ir jāsaglabā, par to ir jā-
stāsta, jāveido novada tēls un stāsts. 
Taču ir būtiski saprast, ka 21.  gad-
simta cilvēku, kuru saista mobili-
tāte, viss dinamiskais un jaunais, 
tehnoloģiski interesantais, nesaista 
bukleta formātā iespiestas bildes ar 
piemiņas un sēru dienu pieturvie-
tām vai vēsturiskām būvēm. Vieno-
ta vizuālā tēla vai konkrēta mākslas 
objekta izveidei un izvietošanai vidē 
ir jāatspoguļo, jāreprezentē un ar at-
griezenisku saiti jāpiedalās, veidojot 
konkrētās vietas, pašvaldības, orga-
nizācijas utt. identitāti.

Protams, augsta līmeņa pašdarbī-
ba, kultūras pasākumu pieejamība 
un ieguldītais darbs infrastruktūras 
projektu īstenošanā var tikt sasaistīts 
ar identitāti, to var saskatīt kā kaut 
ko vienojošu. Tomēr jāatzīmē – sa-
biedriski aktīvā cilvēku grupa un 
tās aktivitātes nevar tikt uzskatītas 
par atzinumu, ka mums ar identitā-
ti viss ir kārtībā, ka mēs lepojamies 
ar savu bruņurupuci, savu muižu 
utt., tas nebūt nav tik vienkārši. Sa-
biedriskajās aptaujās noskaidrots, 
ka Stopiņu novads cilvēkiem galve-

nokārt asociējas ar „Knauf”, Aconi, 
Getliņiem u.c., Līgo parku, labām 
izglītības iespējām, sociālo aprū-
pi, pašdarbības kolektīviem, kā arī 
ar topošajiem „Rail Baltica”, IKEA, 
kultūras centru. Būtībā mēs atro-
damies līdzsvara meklējumos starp 
attīstību un mieru, starp straujām 
pārmaiņām un mērķtiecīgu darbu 
vides sakārtošanā un dzīves līmeņa 
uzlabošanā. Cilvēkus pavada vēlme 
saglabāt neskartu dabu, mežus, ūde-
ņus, saskanīgu un drošu vidi.

Mūsu piedāvātajam stāstam ir 
dažādas izpausmes – praktiskas un 
pragmatiskas, izglītojošas un rotaļī-
gas, pievilcīgas, vērtīgo izceļošas un 
absurdas. Mīts kā stāsts ir nolasāms 
dažādos līmeņos, arī kā laba paškriti-
ka pret vidi, telpu, cilvēku. Telpa jau 
nav tikai viss skaistais – ar patosu iz-
celtais –, bet arī neglītais, vienkāršais, 
praktiskais un ikdienišķais. Mūsu 
projekts ir multifunkcionāls. Tas 
piedāvā ar mītiskām figūrām stāstīt 
mūsu iedzīvotāju un vietas stāstu jau-
nā, dinamiskā veidā, radot mūsdienī-
gu un ilgtspējīgu skatījumu uz vidi, 
vai arī gluži praktiski, dodot iespēju 
rekreatīvām aktivitātēm – velo vai 
kājāmgājēju maršrutiem, parkiem, 
vides objektiem u.c. 

Kopumā šis projekts ir atpūtas un 
kultūras infrastruktūras maršruta iz-
veides piedāvājums. Vides objekti, to 
vizuālais risinājums un atrašanās vie-
ta ir konceptuāls piemērs, kas paver 
iespēju tālākai attīstībai un sadarbībai 
ar profesionāliem māksliniekiem, 
dizaineriem, inženieriem, materiāl-
tehnologiem, nozaru speciālistiem. 
Šis projekts rada iespēju sadarbībai 
ar vietējiem uzņēmējiem, iespēju pie-
saistīt dažādu fondu līdzekļus u.tml., 
tādējādi veicinot kvalitatīvu kultūrvi-
des veidošanos.

Ar projektu klātienē var iepazī-
ties Ulbrokas kultūras nama izstāžu 
zālē līdz 18. septembrim, kā arī vē-
lāk rudenī un ziemā novada dienas 
centros utt. 

Mag. art. Kaspars Reinis, 
Ūtrehtas universitāte 

Lai godinātu mūsu novadniekus 
un arī Latvijas un ārvalstu iedzī-
votājus, Stopiņu novada pašvaldī-
ba 2012. gadā iedibināja atzinību 
„Stopiņu novada Goda pilsonis”. 
Arī šogad, 2017. gadā, kā katru 
gadu, aicinām pieteikt kandidātus 
Stopiņu novada Goda pilsoņa atzi-

nības piešķiršanai. Tā ir augstākā 
Stopiņu novada pašvaldības atzi-
nība, ko piešķir fiziskām personām 
par sevišķiem nopelniem Stopiņu 
novada labā, kas var izpausties 
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, 
kultūras, izglītības, zinātnes vai 
saimnieciskajā un citā darbā. Par 

nopelniem uzskatāms gan izcils 
darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga 
un panākumiem bagāta darbība.

Atzinību „Stopiņu novada Goda 
pilsonis” piešķir Stopiņu novada un 
Latvijas iedzīvotājiem, kā arī ārval-
stu personām. Kandidātus var iz-
virzīt ne mazāk kā pieci iedzīvotāji, 
domes deputāti, domes komitejas, 
komisijas un Stopiņu novadā reģis-
trētās juridiskās personas, valsts un 
pašvaldības institūcijas.

Stopiņu novada Goda pilso-
ņa atzinības pasniegšana notiks  

Latvijas Republikas proklamē-
šanas gadadienas svinīgajā pa-
sākumā Ulbrokas kultūras namā  
2017. gada 17. novembrī.

Aicinām iepazīties ar saisto-
šajiem noteikumiem „Par apbal-
vojuma „Stopiņu novada Goda  
pilsonis” piešķiršanu” un aizpildīt 
pieteikuma anketu, kas elektro- 
niski pieejama interneta vietnē 
www.stopini.lv. Drukātā veidā 
saistošie noteikumi un pieteiku-
ma anketas būs pieejamas Stopiņu 
novada domē, Ulbrokas un Sau-

riešu bibliotēkās, Stopiņu novada 
dienas centros Ulbrokā, Sauriešos, 
Upeslejās, Cekulē un Līčos. Aiz-
pildītas pieteikuma anketas līdz  
2017. gada 10. oktobrim jāiesniedz 
Stopiņu novada domē Institūta  
ielā 1A, Ulbrokā.  Pieteikuma 
anketu var aizpildīt un iesniegt 
arī elektroniski interneta vietnē  
www.stopini.lv (http://stopini.lv/
lv/pasvaldiba/par-novadu/stopinu-
novada-goda-pilsoni). 

Stopiņu novada pašvaldība

Aicinām pieteikt kandidātus atzinībai 
„Stopiņu novada Goda pilsonis”

Jauno mākslinieku rezidence

Darbs, kas rada prieku sev un citiem, dod pievienoto vērtību no-
vadam, Latvijai; kāds nejaušs atklājums, kas pārvērties nozīmīgā 
pienesumā sabiedrībai; kāds no sirds dāvāts prieks līdzcilvēkiem, 
par atlīdzību nemaz neiedomājoties. To visu varam novērtēt kā  
ieguldījumu mūsu novada izaugsmē un attīstībā.
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Sauriešu ciema centrā esošā 
ceļa tehniskais stāvoklis no 
Burtnieku ielas līdz veikalam 
„Mego” sagādā daudz rūpju 
gan iedzīvotājiem, gan pašval-
dībai. Šis zemes gabals ir privāt-
īpašums, tādēļ pašvaldība ne-
var veikt ceļa apsaimniekošanu. 

Sarunu gaitā Stopiņu novada 
pašvaldība ir panākusi vieno-
šanos ar zemes īpašniekiem 
par ceļa atpirkšanu par zemes 
kadastrālo vērtību. Šā gada  
2. augustā Stopiņu novada do-

mes sēdē tika izskatīts šis jautā-
jums un deputāti pieņēma lēmu-
mu atpirkt zemes gabalu Saurie-
šos, posmā   no Burtnieku ielas 
līdz veikalam „Mego”, lai varētu 
veikt minētā ceļa sakārtošanu un 

uzturēšanu labā tehniskā stāvok-
lī. Pēc zemes gabala atpirkšanas 
tiks veikta ceļa rekonstrukcijas 
projekta izstrāde, un 2018. gadā 
ir plānots veikt tā rekonstrukci-
jas darbus.

Ielas rekonstrukcijas rezultātā 
pie pašvaldības ēkas vairs nebija 

paredzēta automašīnu novieto-
šana kā līdz šim, tāpēc pašval-

dība veica autostāvvietas izbūvi 
blakus pašvaldības ēkai. Pašlaik 
būvniecības darbi ir pabeigti 
un domes apmeklētāji var ērti 
novietot automašīnu plašā auto-
stāvvietā.

Stopiņu novada pašvaldība izbūvējusi apgaismojumu ceļa 
posmā no Institūta ielas (autoceļš P5 Ulbroka–Ogre) līdz  
Ulbrokas Meža kapiem.

Stopiņu novada pašvaldība 
izsaka pateicību visiem sko-
lēniem, kuri šogad pieteicās 
pašvaldības organizētajos 
labiekārtošanas darbos no jū-
nija līdz augustam. 

Skolēni strādāja Ulbrokas vidussko-
lā, Stopiņu pamatskolā, Upesleju 

internātpamatskolā–rehabilitācijas 
centrā, PII „Pienenīte”, Ulbrokas 
bibliotēkā, Sauriešu bibliotēkā, die-
nas centrā „Cekule”, kā arī būvnie-
cības veikalā „Kurši”. Tika paveikts 
ļoti liels darbs iestāžu sakopšanā 
un labiekārtošanā. Paldies visiem 
darbu vadītājiem par pacietību un 
lielisku darba organizāciju! 

Apmeklētāju ērtībām 
izbūvēta autostāvvieta 
pie pašvaldības ēkas

Autostāvvieta atrodas Institūta ielas malā, braucot Rīgas virzienā, labajā pusē aiz pašvaldības 
ēkas, blakus sporta laukumam.

Šogad VAS „Latvijas Valsts ceļi” veica Institūta ielas Ulbrokā 
(valsts autoceļš P5) rekonstrukciju, izbūvējot gājēju celiņus ielas 
abās pusēs, nedaudz mainot autobusu pieturvietu izvietojumu. 

Izbūvēts apgaismojums 
no Institūta ielas 
līdz Ulbrokas Meža kapiem

Skolēnu darbs vasarā

Izbūvētas jaunas kāpnes un celiņš ieejai Līgo parkā
Augusta sākumā izbūvēts jau-
ns celiņš un kāpnes ieejai Līgo 
parkā no autoceļa Ulbroka–
Ogre puses. 

Jaunais celiņš pieved arī pie no-
vada kartes, kurā var uzzināt, ko 
vēl var apskatīt Stopiņu novadā. 
Līgo parka atpazīstamības zīme ir 
latvju rakstu zīmes akmens skulp-
tūrās, un arī jauno kāpņu margas 
rotā latvju raksti.

Tiks sakārtots ceļš Sauriešu ciema centrā
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Projekta ietvaros Latvijas  
iedzīvotāji tiek aicināti sa-
plūst fotogrāfijā ar savām 
īpašajām vietām Latvijas 
dabā vai arī pastāstīt par to, 
ko viņiem nozīmē Latvijas 
dabas bagātības.

Projekta dalībniekiem ir jāno-
fotografējas savā mīļākajā vietā 
Latvijas dabā, nomaskējoties tajā 
un pēc iespējas labāk saplūs-
tot ar to.   Fotogrāfiju piemērus 
var aplūkot un vairāk par to, 
kā projektā piedalīties, var uz-
zināt projekta interneta vietnē  
www.dabasbagatibas.lv.

Visas iesūtītās dabas bagātības 
tiks publicētas projekta interneta 
vietnē un apkopotas īpašā Latvijas 
simtgades dabas deklarācijā. 

Attēlus var iesniegt gan projek-
ta interneta vietnē, gan publicēt  
„Facebook”, lietojot mirkļbirku 
#DabasBagatibas.

„Latvijas dabas bagātības” ir 
nekomerciāls Latvijas simtgades 
projekts. Tā virsmērķis ir apzināt 
Latvijas iedzīvotāju dabas bagātī-
bas un veicināt publisku diskusiju 
par to nozīmi mūsdienu Latvijā.

Pasaules Dabas Fonds 
Facebook.com/

PasaulesDabasFonds

Naktī uz 26.  augustu vēji un 
lietus mitējās un debesis pār-
šķēlās pušu saules staru gai-
dās. Politiski represētie no 
attāliem novadiem āva kājas, 
lai nokļūtu ikgadējā biedru 
saietā Ikšķiles estrādē.

Kuplā skaitā bija sapulcējušies da-
žādu vecumu tautieši. Pēc represēto 
karoga ienešanas estrādes laukumā 
un Valsts himnas izskanēšanas uz-

runu sacīja jaunievēlētais apvienī-
bas priekšsēdētājs Ivars Kaļķis, kurš 
uzsvēra, ka daudziem jau ceļā uz 
Sibīriju, Tālajiem Austrumiem, gan 
zīdaiņiem, gan vecākiem, bija lemts 
atdoties Zemes Mātei bez kapa vie-
tas. Viņš aicināja saieta dalībniekus 
atcerēties, godināt ar klusuma brīdi 
visus tos, kuri neizturēja bada ne-
spēkā un atdusas tālu no dzimtenes.  
Spīdzināšanu un izsūtīšanu piedzī-
voja arī mana māmuļa Lūcija, un 

mūs atbrīvoja tikai 1961.  gadā. Šā 
gada jūnijā Latvijas represēto bied-
rību sadarbības sapulcē tika izteikta 
sen, sen sasāpējusi ideja par piemi-
nekli Mātēm, kuras ziedoja savu 
dzīvību, veselību, lai paglābtu bēr-
nus no bada, un centās līdz izmisu-
mam nosargāt no varmācības posta. 

Jānis Artūrs Lulla,
pirmais Stopiņu novada  

represēto priekšsēdis

Informē pašvaldības policija
l Augustā pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 167 noti-

kumiem. 
l Sastādīti 33 administratīvā pārkāpuma protokoli.
l Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

neievērošanu sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli–
lēmumi.

l Izskatīti 10 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
l Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 10 personas alko-

hola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada 

pašvaldības policijas materiālus

Paziņojumi

Stopiņu novada dome 02.08.2017 
sēdē pieņēma lēmumu, pro-
tokols Nr.  5, punkts 2.9.1, par 
detālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu nekustamajam īpašu-
mam Skuju iela 2, Dreiliņi, Sto-
piņu novads (īpašuma kadastra 
nr. 80960021572, zemes vienības 
kadastra apz. 80960021144).
Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis – detalizēt zemes vienības 
plānoto (atļauto) izmantošanu un 
pamatot apbūvi, zemes vienības 
sadali, paredzot nepieciešamo 
inženiertehnisko nodrošinājumu, 
t.sk. piebraucamo ceļu (ielu), izbūvi 
piekļuves nodrošināšanai jaun-

veidojamām zemes vienībām no 
pašvaldības ielas. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs – īpašuma 
Skuju iela 2 īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadī-
tāja – Stopiņu novada domes at-
tīstības un plānošanas speciālis-
te Linda Čakše (tālr.  67910546, 
27757382, e-pasta adrese  
planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus detālplānojuma izstrādei 
jāiesniedz Stopiņu novada domei 
(adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, 
Stopiņu novads, LV-2130; e-pasta 
adrese novada.dome@stopini.lv) 
līdz 2017. gada 30. septembrim.

Stopiņu novada dome 02.08.2017 
sēdē pieņēma lēmumu, pro-
tokols Nr.  5, punkts  2.9.2, par 
detālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu nekustamajam īpašu-
mam Garā iela 31, Dreiliņi, Sto-
piņu novads (īpašuma kadastra 
nr. 80960021573, zemes vienības 
kadastra apz. 80960021391).
Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis – detalizēt zemes vienības 
plānoto (atļauto) izmantošanu 
un pamatot apbūvi, zemes vie-
nības sadali, paredzot nepiecie-
šamo inženiertehnisko nodroši-
nājumu, t.sk. piebraucamo ceļu 
(ielu), izbūvi piekļuves nodroši-
nāšanai jaunveidojamām zemes 

vienībām no pašvaldības ielas. 
Detālplānojuma izstrādes iero-
sinātājs – īpašuma Garā iela 31 
īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadī-
tāja – Stopiņu novada domes at-
tīstības un plānošanas speciālis-
te Linda Čakše (tālr.  67910546, 
27757382, e-pasta adrese  
planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus detālplānojuma iz-
strādei jāiesniedz Stopiņu no-
vada domei (adrese: Institūta 
iela 1A, Ulbroka, Stopiņu no-
vads, LV-2130; e-pasta adrese 
novada.dome@stopini.lv) līdz 
2017. gada 30. septembrim.

Stopiņu novada dome 02.08.2017 
sēdē pieņēma lēmumu, protokols 
Nr.  5, punkts 2.6, par detālplā-
nojuma izstrādes uzsākšanu ne-
kustamā īpašuma „Ziemeļi” (ka-
dastra nr. 80960030395) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80960030395.   
Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis – detalizēt zemes vienības 
plānoto (atļauto) izmantošanu un 
pamatot apbūvi, zemes vienības 
sadali, paredzot nepieciešamo 
inženiertehnisko nodrošinājumu, 
t.sk. piebraucamo ceļu (ielu), iz-
būvi piekļuves nodrošināšanai 
jaunveidojamām zemes vienībām 

no pašvaldības ielas. Detālplāno-
juma izstrādes ierosinātāja –  īpa-
šuma „Ziemeļi” īpašniece. 
Detālplānojuma izstrādes vadī-
tāja – Stopiņu novada domes at-
tīstības un plānošanas speciālis-
te Linda Čakše (tālr.  67910546, 
27757382, e-pasta adrese  
planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus detālplānojuma iz-
strādei jāiesniedz Stopiņu no-
vada domei (adrese: Institūta 
iela 1A, Ulbroka, Stopiņu no-
vads, LV-2130; e-pasta adrese 
novada.dome@stopini.lv) līdz 
2017. gada 30. septembrim.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
ĪPAŠUMAM GARĀ IELA 31, DREILIŅI, STOPIŅU NOVADS

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
ĪPAŠUMAM SKUJU IELA 2, DREILIŅI, STOPIŅU NOVADS

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA  IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA „ZIEMEĻI”  (KADASTRA NR. 80960030395) 

ZEMES VIENĪBAI AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 80960030395   

Mēs esam parādnieki Mātēm

Ikviens aicināts 
piedalīties projektā 
„Latvijas dabas 
bagātības”
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23.  augusta pievakarē Ulbro-
kā norisinājās Jauniešu diena, 
ko novada jaunieši sadarbībā 
ar jaunatnes lietu speciālisti 
organizēja par godu Stopiņu 
novada 130. gadadienai.

Jauniešu diena „startēja” ar orien-
tēšanās sacensībām „Stops svaiga 
gaisa”, kurās pulcējās gan lieli, gan 
mazi skriet un uzdevumus risināt 
griboši novadnieki. 

Īpaši lielu interesi piesaistīja šīs 
vasaras modes tendence – SUP-
ošana jeb stāvairēšana uz SUP 
dēļa (stand up paddle), par ko 
bija parūpējusies biedrība „Spar-
tietis”. Sacensībās sadarbībā ar 
uzņēmumu „Gandrs” tika pār-
baudīts arī dalībnieku līdzsvars 
iešanā pa virvi. Bez airēšanas un 

akrobātikas vingrinājumiem tika 
trenētas arī smadzenes – risinot 
dažādus atjautības uzdevumus, 
dalībniekiem vajadzēja meklēt 
mafijas bosa līgavu Deiziju, salikt 
vienkārši sarežģīto „T” puzli un 
rast atbildes uz viktorīnas jautā-
jumiem.

Finišā katru skrējēju sagaidī-
ja kārums un proteīna deva no 
„Baltais”, kas pēc lietainā piedzī-
vojuma pildīja vēderus un sildīja 
sirdis. Orientēšanās sacensību 
noslēgumā atnācēju acis un ausis 
priecēja vietējā mūziķa Roberta 
Eihes „Pēdējā vēstule”, „Rudens” 
un „Ordinary love”. Izskanot pē-
dējiem „Debesis iekrita tevī” 
akordiem, jaunieši aicināja klau-
sītājus cienāties ar netradicionālo 
minimafinu torti, un katram sal-

dummīlim tika gabaliņš no  Sto-
piņu 130 gadiem.

Vakara izskaņā tika sumināti 
orientēšanās sacensību laureāti. 
Šoreiz ar kārtīgu uzvaras super-
triecienu visus pārsteidza tieši 
ģimenes – par absolūto čempioni 
kļuva komanda „Vībi”, aiz sevis 
atstājot „A2” un „Ašās kājas, gai-
šās galvas”. Par līderu godināšanu 
parūpējās „Wolftrike Drifta Hal-
le”, „Quest Lab” un „COSMOS 
Ilūziju muzejs”. Šā gada Jauniešu 
dienu raksturo māju sajūta, kuru, 
tiecoties pēc visa modernā un 
Wi-Fi tīklā pieejamā, jaunieši vēl 
saglabāt ikvienam Stopiņu novada  
iedzīvotājam!

Rasa Feldmane, 
jaunatnes lietu speciāliste

Augustā treneres Marijas 
Šteinbergas vadībā Stopiņu 
peldbaseinā notika astoņas 
nodarbības svara korekcijai – 
četras nodarbības rīta grupai 
un četras nodarbības vakara 
grupai. 

No 3. augusta sākās vingrošanas 
nodarbības senioriem gan Ceku-
les, gan Sauriešu dienas centrā.  
Nodarbības vada fizioterapeite 
Evija Frolova. Nodarbības notiek 
pirmdienās un ceturtdienās. Sau-
riešu dienas centrā nodarbības 
sākas plkst. 17.00, Cekules dienas 
centrā – plkst. 18.30. Pieteikties 
nodarbībām var, sazinoties ar die-
nas centru. No 1. augusta dienas 
centrā „Upeslejas” un no 2. augusta 
policijas ēkas sporta zālē Ulbrokā 
sākās vingrošanas nodarbības jau-
najām māmiņām. Māmiņas mazu-
ļus var ņemt līdzi uz nodarbībām. 

Nodarbības vada fizioterapeite 
Vija Tračuma. Nodarbības notiek 
plkst. 10.30 – otrdienās Upesle-
jās, trešdienās Ulbrokā. Nodarbī-
bām var pieteikties dienas centros 
„Upeslejas” un „Ulbroka”.

9. augustā dienas centrā 
„Upeslejas” un 14. augustā dienas 
centrā „Ulbroka” notika lekcija 
jaunajām māmiņām – par uzturu 
gan pašām, gan mazulim. Lekciju 
vadīja sertificēta uztura speciāliste 
Gita Ignace.

No 16. augusta ir notikušas trīs 
nūjošanas nodarbības instruk-
tores Lindas Andrusas vadībā 
Līčos, vēl ir paredzētas četras no-
darbības septembra ceturtdienās  

plkst. 18.30. Septembrī nodarbī-
bas notiks arī Sauriešos – pirmā 
nodarbība 13. septembrī. Nodar-
bības sākums – pie dienas centra.

23. augustā notika Veselības 
diena gan Cekules, gan Līču, gan 
Upeslejas, gan Sauriešu dienas 
centrā, bet 24. augustā – pie Ul-
brokas ezera. Apmeklētājiem bija 
iespēja noteikt holesterīna un cu-
kura līmeni asinīs, veikt asinsspie-
diena mērījumus un noteikt savu 
ķermeņa masas indeksu. Mērīju-
mus veica biedrība „Latvijas Sar-
kanais Krusts”. 

Jeļena Pavlova, 
projekta vadītāja

8. augustā notika nodarbība kopā 
ar sertificētu uztura speciālisti 
Gitu Ignaci. Bērni uzzināja par 
uztura saistību ar emocijām, gata-
voja veselīgus salātus un iemācījās 
veselīga uztura pamatprincipus. 
Lai nostiprinātu zināšanas, noslē-
gumā visi spēlēja spēli „Veselīgs/
Neveselīgs produkts”. 

10. augustā Latvijas Kontakta 
karatē līgas instruktori kopā ar 
treneri Vitāliju Berezņevu nova-
dīja aizraujošu nodarbību. Bēr-
niem tika sniegta informācija par 
fiziskajām aktivitātēm kā vienu no 
cilvēka emocionālo veselību lab-
vēlīgi ietekmējošiem faktoriem.

15. augustā praktiskā psiholoģe 
Elīna Seipulova izstāstīja par bio-
deju kā stresa mazināšanas līdzek-
li. Bērni devās fantāzijas ceļojumā 
uz Ķīnu – noklausījās pamācošu 

stāstu, dejoja biodeju, zīmēja. Pēc 
nodarbības katram bērnam bija 
iespēja pavizināties ēzeļa mugurā.

17. augustā noslēguma nodarbī-
bā pie bērniem viesojās Nacionālā 
botāniskā dārza direktors Andrejs 
Svilāns, kurš pastāstīja par dabas 
aizsardzību un dabas ietekmi uz 
cilvēka emocionālo stāvokli.

Katras nodarbības noslēgumā 
bērniem bija iespēja apmeklēt un 
pabarot zoodārza dzīvniekus.

Paldies nodarbību dalībniekiem 
un visiem, kuri piedalījās nodar-
bību organizēšanā un vadīšanā! 
Īpaša pateicība par atsaucību un 
līdzdalību Stopiņu novada Sociālā 
dienesta darbiniecēm un zoodār-
za „Brieži” vadītājai Signei!

Jeļena Pavlova, 
projekta vadītāja

Jauni un aktīvi! Garīgās veselības veicināšanas 
bezmaksas nodarbības bērniem 
piemājas zoodārzā „Brieži”
Šā gada augustā otrdienās un ceturtdienās (8., 10., 15. un 
17. augusts) notika garīgās veselības veicināšanas četru nodar-
bību cikls. Nodarbības varēja apmeklēt 1.–4. klašu vecuma bēr-
ni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī bērni ar 
īpašām vajadzībām, bet no 10. augusta nodarbības bija iespēja 
apmeklēt visiem Stopiņu novada bērniem.  

Vingrojam, peldam un mācāmies – 
veselības veicināšanas projekta 
pasākumos augustā
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16. augustā Ulbrokas biblio-
tēka aicināja skolas jaunatni 
uz Indijas valdnieku un Ķīnas 
imperatoru vēsturiski cienī-
gām izklaidēm – uz „Galda 
spēļu pēcpusdienu”. 

Atsaucība bija liela, un biblio-
tēkas telpas tika pieskandinātas 
ar smiekliem un emocionāliem 
saucieniem atbilstoši pasākuma 
tematikai, jo šī bija viena no reta-
jām dienām, kad bibliotēkā varēja 
neievērot tik ierasto klusumu...

Visi dalībnieki bija ņēmuši vērā 
ielūgumā rakstīto un uz pasāku-
mu ieradās, līdzi ņemot arī kādu 
savu spēli, tādējādi pasākumā bija 
liela galda spēļu daudzveidība un 
iespēja izvēlēties. 

Pasākuma laikā dalībnieki  – 
bibliotēkas lasītāji – varēja uzzināt 
galda spēļu rašanās vēsturi, par 
iespējām pašiem izgudrot kādu 
galda spēli, kā arī uzzināt desmit 
populārākās galda spēles. Arī no 
līdzpaņemtajām spēlēm varē-

ja noteikt vispopulārāko, un tās 
bija visiem labi zināmās „Cirks” 
un „Riču-raču”. „Galda spēļu 
pēcpusdienas” laikā tika spēlē-
tas tādas galda spēles kā „Vardes 
teniss”, „Tornis”, „Uno”, „6.ņem!”, 
„Cirks”, „Riču-raču”, „Kuģu kau-
jas”, „Šreks”, „Angry Birds”, „Fun-
ny Bunny”, „Dambrete”, „BMV”, 
„Snakes Ladders” u.c.

Kā jau organizētā pasākumā, 
neiztika arī bez uzvarētāju apbal-
vošanas (šajā pasākumā visi dalīb-
nieki bija uzvarētāji) un īpaši pie-
domāta un noformēta cienastiņa. 

Paldies visiem „Galda spēļu 
pēcpusdienas” dalībniekiem par 
atsaucību, dalību un emocijām! 
Uz tikšanos jaunajā mācību gadā 
un citā spēļu pēcpusdienā! 

Pasākuma laikā fiksētie mirkļi 
apskatāmi fotogalerijā interneta 
vietnē www.stopini.lv.

Galda spēļu  
pēcpusdienas organizatore,
radošā bibliotekāre Daina

Galda spēļu pēcpusdiena 
Ulbrokas bibliotēkā

Augustā Cekules dienas cen-
tra apmeklētājiem bija iespē-
ja doties ekskursijā uz Lietu-
vu. Brauciena dalībnieki bija 
ļoti draudzīgi un saliedēti. 
Apmeklējām Kuršu kāpu un 
delfināriju. 

Uz Kuršu kāpu pārcēlāmies ar 
prāmi, un tas bija īsts piedzī-
vojums jaunākajiem ekskursan-
tiem. Delfīnu izrāde bija ļoti 
interesanta, un laiks paskrēja 
nemanot. 

Pēc tam apmeklējām Dino-
zauru parku, kur varējām ap-
lūkot dažādus dinozaurus. Šajā 
parkā bija dažādas izklaides  
iespējas bērniem, ko arī aktīvi 
izmantojām.

Paldies Stopiņu novada domes 
vadībai par šo jauko ceļojuma  
iespēju!

Jekaterina Freisa

Cekules dienas centra 
apmeklētāji 
ekskursijā Lietuvā

NO 2017. GADA 1. SEPTEMBRA LĪDZ 2018. GADA 30. APRĪLIM TIEK MAINĪTI 
BŪVVALDES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdienās 11.00–13.00/14.00–19.00
Trešdienās 9.00–13.00/14.00–18.00

 
BŪVVALDES DARBA LAIKS:

Pirmdienās 9.15–13.00/13.45–19.00
Otrdienās 8.30–13.00/13.45–17.00

Trešdienās 8.30–13.00/13.45–18.00
Ceturtdienās 8.30–13.00/13.45–17.00
Piektdienās 8.30–13.00/13.45–16.00

 
Stopiņu novada būvvalde

STOPIŅU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

AICINA PIETEIKTIES 
UZ VAKANTO INSPEKTORA 

AMATA VIETU 
(PROFESIJU KLASIFIKATORS – 

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS 
INSPEKTORS 335514)

Amata pienākumi:
l sabiedriskās kārtības 

nodrošināšana;

l administratīvo pārkāpumu 
profilakse, atklāšana 

un novēršana;

l administratīvās lietvedības 
materiālu noformēšana atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām.

Prasības pašvaldības 
policijas darbiniekam: 
l atbilstība likuma 

„Par policiju” 21. pantam; 

l teicamas latviešu valodas 
prasmes un labas 

krievu vai angļu valodas prasmes;

l ļoti laba fiziskā sagatavotība 
un veicamajam darbam 

atbilstošs veselības stāvoklis;

l spēja darboties komandā, 
kā arī spēja patstāvīgi 

pieņemt lēmumus;

l labas saskarsmes spējas, 
precizitāte un augsta 

atbildības izjūta.

Interesentus lūgums 
vērsties ar motivētu 

pieteikuma vēstuli un CV 
personīgi Stopiņu novada 

pašvaldības policijā 
Institūta ielā 1A, 

Ulbrokā, Stopiņu novadā, 
vai sūtot elektroniski 

uz  e-pasta adresi 
policija@stopini.lv.

Informācija pa tālruni 
67910158

2017. gada jūlijā Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas sešas laulības.
SIRSNĪGI SVEICAM JAUNĀS ĢIMENES!

Lai zvaigžņu vēji vējo,
Lai rožu birzis dīgst,
Lai Piena Ceļa krējums 
Jums kausos neizsīkst!
Daudz rožu un daudz dziesmu,
Un mīlestības daudz!

(B. Martuževa)

Sveicam novada jubilārus
Ilgu Bartkeviču, 
Silviju Danni-Adolfi, 
Valentīnu Gailēni, Valentīnu Krūzi, 
Alni Slavinski, 
Aleksandru Zagorovski, 
Jevdokiju Auziņu, 
Margaritu Baranovu, Ivaru Birausu, 
Dzintaru Danilausu, 
Pēteri Griņuku, Vitautu Grunski, 
Aivaru Poli, Voldemāru Leitānu, 
Annu Sergejevu, Ivanu Spiridonovu, 
Olgu Tutkinu, Andri Ūdriņu-Ūdre, 
Eduardu/Eduard/
Kutajevu/Kutaev/, 
Dianu Malahovu, 
Eleonoru Markēviču, 
Vasiliju/Vassiliy/
Šakhovu/Shakhov/, 
Natāliju Zāģeri, Elitu Villu, 
Francišku Treimani. 

VĒLAM JUMS VESELĪBU, 
SIRDS SILTUMU 
UN DAUDZUS SAULAINUS GADUS!

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām
Nu arī Tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

Sveicam mazos novadniekus – 
Danielu, Alisi, Čelsiju, Līnu, 
Rihardu, Jarominu, Madaru, 
Aleksandru, Maksimu 
un viņu vecākus!

LAI MĪLESTĪBA, 
PRIEKS UN VESELĪBA JŪSMĀJĀS!
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l Stopiņu novada Dzejas die-
na dzejnieka un atdzejo-
tāja Pētera Brūvera dzim-
tajās mājās „Kalēji” Līčos 
2017.  gada 22. septembrī 
plkst. 17.30 „Šis rudens 
mūs par atmiņu krustcelēm 
padarījis”. Veltījums Pēte-
ram Brūverim. 

Programmā:
l dzejas lasījumi un dejas jau-

kumi brīvā dabā;
l atmiņu krustceles – sarunas 

par dzīvi un literatūru;
l dzejiski un aktuāli – starp di-

vām baltu valstīm;
l dzejas daļa – dzejnieka iedibi-

nāto balvu pasniegšana;
l domu apmaiņa un autogrāfu 

pusstunda.

Viesi: dzejniece un prozaiķe  
Inese Zandere, dzejniece un 
atdzejotāja Ērika Druņģīte no 
Lietuvas, tulkotāja un dzejniece 
Indra Brūvere-Daruliene, dzej-
niece un atdzejotāja Zane Brū-
vere-Kvēpa, senioru deju kolek-
tīvs „Ulenbroks” (vadītāja Ineta 
Svilāne).
Pasākumu vada: LNB projektu 
vadītāja Liega Piešiņa. Orga-
nizē: Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēka. Atbalsta: Stopiņu no-
vada dome.

P. S. 
Uz pasākumu kursēs trans-
ports: plkst. 17.00 – no Stopiņu 
novada domes; plkst. 17.10 – no 
Sauriešiem; plkst. 17.20 – no 
Upeslejām. 

Lūgums paziņot par savu ie-
rašanos līdz 19. septembrim!  
Tālr. 67910503.

E-pasta adrese: 
biblioteka@stopini.lv. 

Pasākums brīvā dabā!

l Ulbrokas bibliotēkā literāri te-
matiskā izstāde „REALITĀTES 
UN FANTĀZIJAS PINEKĻOS”, 
kas veltīta STĪVENAM EDVINAM  
KINGAM – 70 (1947.  gada  
21. septembris).

Stopiņu novada 
Politiski represēto biedrība 

ORGANIZĒ BRAUCIENU 
UZ LIKTEŅDĀRZU

13. SEPTEMBRĪ.

Izbraukšana: 
plkst. 9.00 

Ulbrokā pie domes ēkas, 
tālāk pa maršrutu 

pa novada ciemiem

PIETEIKŠANĀS BRAUCIENAM, 
zvanot uz tālr. 

28890339 
Mārai

Kultūras pasākumi
l 23. septembrī no plkst. 8.00 

līdz 14.00 Ulbrokā, valsts ceļa 
posmā no Institūta ielas 8 līdz 
Institūta ielai 4, notiks „KRĀŠ-
ŅAIS RUDENS GADATIRGUS”. 
Dalības maksa tirgotājiem  
3 eiro. Stopiņu novada iedzī-
votājiem dalība bez maksas. 
Ar soliem un galdiem organi-
zatori dalībniekus nenodro-
šina. Vietas tirgotājiem tiks 
ierādītas pasākuma dienā.  
Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 28642344 vai 29804210.

l 23. septembrī plkst. 19.00 Ul-
brokas kultūras namā Stopiņu 
novada amatierteātra „Dil-
le” izrāde – muzikāls Imanta 
Ziedoņa „Epifāniju” uzvedums 
„ES IEGĀJU SEVĪ”. Režisors 
Indulis Smiltēns. Ieeja bez 
maksas!

l 29. septembrī plkst. 19.00 
Ulbrokas kultūras namā Sto-
piņu novada māksliniecisko 
kolektīvu sezonas atklāšanas 
pasākums „VIENMĒR GATA-
VI!”. Organizē Stopiņu novada 
senioru deju kolektīvs „Ulen-
broks” sadarbībā ar Ulbrokas 
kultūras namu.

Bibliotēkās septembrīDienas centros septembrī
CEKULES DIENAS CENTRĀ
Cekules dienas centra 
darba laiks no 1. septembra:
Pirmdiena 15.00–21.30
Otrdiena 15.00–20.00
Ceturtdiena 15.00–21.30
Piektdiena 15.00–21.30
Sestdiena 11.00–18.30
Trešdiena, svētdiena Slēgts

l Septembrī katru pirmdienu un 
ceturtdienu no plkst. 18.20 līdz 
19.05 vingrošanas nodarbības se-
nioriem. Nodarbības vadīs sertifi-
cēta fizioterapeite E. Frolova.

l 8. septembrī no plkst. 18.00 
„Māmiņas virtuves noslēpumi”, 
tēma – „Saldie rudens groziņi”.

l 19. septembrī no plkst. 19.00 
„Brīnumu lauks”, temats – „Lat-
vijas daba”.

l No 21. līdz 25. septembrim ga-
tavosim kompozīcijas no rudens 
dabas materiāliem.

l 22. septembrī no plkst. 18.00 
„Māmiņas virtuves noslēpumi”, 
tēma – „Rudens salāti”.

l 26. septembrī Miķeļdienas izstā-
de no dārzeņiem un augļiem.

l 29. septembrī plkst. 19.00 teat-
ralizēta izrāde „Dārzeņu grozs”, 
izrāde veltīta Miķeļdienai.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
l 6. septembrī plkst. 16.00–18.00 

ādas apstrādes pulciņa nodar-
bība.

l 6. septembrī plkst. 18.00 līnij-
dejotāju grupa aicina jaunus da-
lībniekus. Sīkāka informācija pa 
tālr. 25434023.

l 8. un 9. septembrī apsveikumu 
gatavošana tēviem.

l 13. septembrī plkst. 16.00–
18.00 ādas apstrādes pulciņa 
nodarbība.

l 14. septembrī plkst. 18.00 velo-
sacensības bērniem no divu līdz 
15 gadu vecumam.

l 20. septembrī plkst. 16.00–
18.00 ādas apstrādes pulciņa 
nodarbība.

l 23. septembrī plkst. 16.00 
Upesleju skolēnu atkalsatikša-
nās ballīte.

l 27. septembrī plkst. 16.00–
18.00 ādas apstrādes pulciņa 
nodarbība.

l 29. septembrī plkst. 16.00 Miķeļ-
dienas radošās darbnīcas.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
l 7. septembrī plkst. 18.00 nodarbī-

ba bērniem „Drošs ceļš uz skolu”.
l 9. septembrī plkst. 15.00 galda 

spēļu pēcpusdiena bērniem.
l 14. septembrī plkst. 15.30 veselī-

ga uztura nodarbības Stopiņu no-
vada senioriem „Stopiņu novada 
iedzīvotāju veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pasā-
kumu” projekta ietvaros. Pieteik-
šanās dienas centrā. Nodarbības 
bez maksas.

l 16. septembrī plkst. 16.00 kon-
certuzveduma „Ezera mistērija” 
ieraksta skatīšanās.

l No 25. līdz 28. septembrim iz-
stādes veidošana „Rudens krāsu 
virpulī”. Aicināti visi kopā veidot 
izstādi no rudens veltēm.

l 30. septembrī plkst. 16.00 „Gard-
ēžu klubiņš” un rudens veltes.

l Otrdienās no plkst. 17.00 līdz 
20.00 radošās nodarbības „Tī-
mekļošanas tehnika”. Nodarbī-
bas vadīs Aleksandra Dobrjans-
ka. Pieteikšanās dienas centrā.

l Pirmdienās un ceturtdienās 
plkst. 13.00 vingrošana senio-
riem. Nodarbības vada B. Krieva. 
Pieteikšanās dienas centrā.

l Trešdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības bērniem.

l Ceturtdienās (7., 14., 21., un 
28. septembrī) no plkst. 18.30 
nūjošanas apmācība „Stopiņu 
novada iedzīvotāju veselības vei-
cināšanas un slimību profilakses 
pasākumu” projekta ietvaros. 
Iesildīšanās un starts pie dienas 
centra. Nūjas tiek nodrošinātas.

l Sestdienās no plkst. 11.00 līdz 
13.00 nūjošanas nodarbības.  
Iesildīšanās un starts pie dienas 
centra. Dienas centrā ir pieejami 
10 nūju pāri.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
l No 6. septembra trešdienās no 

plkst. 17.00 līdz 20.00 aicinām 
uz mainīgā pavediena radošajām 
darbnīcām „Crazy wool”.

l No 5. septembra veidosim rega-
tes plosta otro dzīvi 3D aplikācijās.

l No 16. septembra sestdienās 
plkst. 10.00–13.00 projekta „Kat-
ram savu tautastērpu arī Stopi-
ņos!” 2. daļa. Aicinām pieteikties 
interesentus.

l No 19. septembra – novusa tur-
nīrs; bērniem modelēšanas no-
darbības, atspiedumu, figūru vei-
došana no plastilīna materiāla.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
l 19. un 26. septembrī plkst. 15.00 

floristikas nodarbības. Vada In-
guna Knodze.

l 13., 20. un 27. septembrī plkst. 
18.00 nūjošanas nodarbības. 
Vada Linda Andruša.

l Pirmdienās un ceturtdienās 
plkst. 17.00 vingrošanas nodarbī-
bas senioriem. Vada fizioterapei-
te Evija Frolova.

l Aicinu jauniešus un bērnus nākt 
ar saviem priekšlikumiem un 
sagatavot priekšnesumu brīvprā-
tīgā jaunieša no Itālijas sagaidīša-
nas ballītei, kurš strādās Saurie-
šu dienas centrā vienu gadu.

l 16. septembrī plkst. 14.00 no-
darbība „Vitrāžas uz stikla”.

l 20. septembrī plkst. 16.00 no-
darbība par uzturu.

l 23. septembrī plkst. 14.00 spēļu 
pēcpusdiena.

l 30. septembrī plkst. 14.00 no-
darbība „Ziedi no kreppapīra”.

l 9. septembrī plkst. 7.30 izbrauk-
šana ekskursijā uz Rēzekni; 
autobuss – no dienas centra. 
Programmā: ciemos pie dabas 
kosmētikas mājražotājas Antas 
Kučeres. Austrumlatvijas reģio-
nālais daudzfunkcionālais centrs 
jeb Latgales vēstniecība „Gors”. 
Viesosimies Gaigalavā pie mūzi-
ķu Igauņu ģimenes, neliela mu-
zikāla izklaide un arī latgalisks 
cienasts. Ekskursija pa pilsētu.

Stopiņu novada Goda pilsone, Tautas daiļamatu meistare, 
talantīga un radoša personība, studijas dvēselīte 
BAIBA KURZEMNIECE 30 gadus ir bijusi kopā ar mums 
Tautas lietišķās mākslas studijā „Ulbroka”. 2017. gada 30. augusta 
rītā Baiba ir aizgājusi no mums, atstājot ļoti izsmalcinātu un vērtīgu 
lietišķās mākslas darinājumu pūru. Stopiņu novada iedzīvotāju 
un viesu sirdīs viņa atmiņā vienmēr paliks kā labais gariņš, kura mācīja, 
dalījās pieredzē un uzklausīja visus garās Stopiņu novada jostas audējus. 
Skumstam kopā un izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas ģimenei!

Tautas lietišķās mākslas studijas „Ulbroka” vadītāja Ārija Vītoliņa un kolektīvs

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Lēna, lēna šodien gaita, neatnākšu ciemos rīt.

Pāri mīlai, pāri sapņiem dzimtās zemes smiltis krīt.
                          (L. Pēlmanis)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 
ĀRIJU BLĀĶI, GENĀDIJU BORHOVU, 

SILVIJU GRĪSLI, RAISU ORLOVSKU, 
INĀRU SILPAPU, ŅINU VINOGRADOVU 

un BAIBU KURZEMNIECI mūžībā aizvadot.

Tavi darbi citās mājās dzīvos,
Tava labsirdība tajos degs.
Tevi pašu dzimtās puses zeme
Silti, silti koku saknēm segs.
(N. Dzirkale)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Kurzemnieku ģimenei, 
Stopiņu novada Goda pilsoni
BAIBU KURZEMNIECI mūžībā pavadot.

Stopiņu novada dome

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai 
                          mezgls siets.
Tā pavediens tinies 
                   no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis iets.

Pateicībā un gaišā piemiņā 
par BAIBAS mūža gājumu 
izsakām līdzjūtību piederīgajiem. 

Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu bijušo kolēģi Haraldu Kurzemnieku 
no dzīves biedres BAIBAS uz mūžu atvadoties.

LLU Ulbrokas zinātnes centra darbinieki
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