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Kad Jâòu zâles izsmarþojuðas…
Inta VILŠĶĒRSTA
Kultūras dzīves vadītāja
Saldi smaržojot Jāņuzālēm un meijām, dziedot un dejojot ir aizvadīti vasaras skaistākie svēt-

ki – Jāņi. Līdzīgi kā citus gadus līgotājus pie Līgo
parka tiltiņa sagaidīja pats Jāņatēvs ar Jāņamāti,
klausījās apdziedāšanas dziesmas un dāsni cienāja jāņabērnus.
Skanot dziesmai “Jāņa diena – svēta diena” degošu lāpu gaismā deju kolektīvs “Stopiņš” atklāja

Līgo vakara koncertu. Pēc dejas Jāņatēvs un Jāņamāte sveica visus klātesošos skaistajos saulgriežu
svētkos, sadedzināja pērnā gada vecos ozollapu
vainagus un aizdedza lielo svētku ugunskuru.
Turpinājums 5.lpp. 

Sçrîgais vasaras mçnesis – Jûnijs
Teodors RUBENIS
represēts 1941. gada 14. jūnijā
Jūnijs pirmais vasaras mēnesis, kad latvju tauta svin arī vislatviskākos nacionālos svētkus – Līgo,
kuri ir vismazāk ietekmēti no citu tautu kultūrām,
mums – represētajiem, ir gan skumjš, gan darbīgs.
Sāksim ar to, ka jau 1.jūnijā mūsu apvienībā
notika Koordinācijas Padomes sēde. Kā pirmais
uzstājās Saeimas deputāts no Tēvzemes un brīvības Rasnača kungs. Koncentrētā veidā viņš spilgti parādīja, ar slaidu palīdzību, kas patreiz notiek
ar latviešu valodu. Intresentais stāstījums atsedza
problēmas ar ko saskaras latviešu valoda Latvijā.
Domājam viņu uzaicināt uz mūsu biedrības sanāksmi ar šo priekšlasījumu, bet ļoti vēlama būtu
novada inteļiģences un īpaši skolotāju klātbūtne.
Izrādās latviešu valodai Latvijā iet ļoti grūti.
Starp vairākiem izskatāmiem jautājumiem
bija problēmas ar politiski represētās personas
piešķiršanas kārtība. Kaut mēs esam tālāk no okupācijas laika beigām, pēdējos gados iesniegumu ir
arvien vairāk. Daļai tiek piešķirts, daudziem atteikts, daudziem ir anulēts ar tiesas spriedumu pēc
prokuratūras protesta. Sarežģīts stāvoklis izveidojās pēc vasts administratīvās reformas nobeiguma.
Tagad iesniegumus izskata novadu domes veidotas komisijas un izlemj piešķirt vai ne. Situāciju
sarežģī tas, ka ne visās pašvaldībās komisijā, kas
izskata šo jautājumu, ir represēto pārstāvis, kas ir
strikti noteikts likumā. Stopiņu pašvaldības komisijā represētos pārstāv Stopiņu Politiski represēto
biedrības vadītāja Māra Zebauere.
Tālāk pie visdrūmākajām divām dienām Latvijas vēsturē. Ir runa par 1941. gada 14. jūniju, kad
nakts laikā, sveša vara pieklauvējot pie nakts miegā gulošu cilvēku durvīm, deportēja uz attāliem
Sibīrijas apgabaliem vairāk kā 15 000 Latvijas pilsoņu. Tautība nebija svarīga: latvietis, krievs, ebrejs, polis - galvenais mērķis bija iznīcināt Latvijas
valsts genofondu. Sāpīgāk skāra inteligenci – rakstnieki, žur-nalisti, skolotāji, mācītāji, rūpnieki, biju-

šie armijas virsnieki, pašvaldības vadošie darbinieki. Pati deportācija bija reti brutāla. Sekojot Ļeņina
priekšrakstiem pēc Oktobra dumpja Krievijā, galvenais bija ne tas, ka cilvēks godīgi strādāja savas
valsts labā, bet šķiriskā piederība. Visi, kas nebija
strādnieki ir jāiznīcina bez liekām juridiskām normām. Arī manu tēvu nošķīra no mūsu ģimenes jau
mājas pagalmā. Kā ļaunu likteni paredzot, mana
mazā bērna sirds, lika prasīt iespēju atvadīties no

viņa uz ko ar grūdienu tiku atstumts ar piebildi –
pēc divām dienām tiksaties. Salti meli, ko es no
čekistiem esmu dzirdējis vairākkārt! Tā bija pēdējā
reize kad biju ar tēvu zem viena jumta. Jau bijām
lopu vāģī, kad māsa iraudzīja tēti pretējā vagona
logā, pasauca mūs, mēs saucām, bet dabīgi viņš
neredzēja. Ziniet, ir ļoti grūti to visu rakstīt, kaut
pagājuši 69 gadi. Esmu emocionāls civēks un patreiz birdinu asaru un bezgala rūgts kamols spiežas
rīklē. Padomju laikā Latvijas vēstures grāmatā, ko
rediģēja visnotaļ cienījams prof. Zutis rakstīts, ka
tika izsūtīti zagļi, prostitūtas un citi deklasētie elementi. Interesanti pie kuras kategorijas pieskaitāma
Benjāmiņas kundze, mani vecāki, kas bija neatkarīgās Latvijas skolotāji? Latvijas politiski represēto
apvienība 14. jūnijā rīkoja ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa. Pēc svinīgās goda sardzes maiņas, štāba orķestra pavadījumā nodziedājām Dievs
Svētī Latviju. Sekoja īsa, bet kodolīga Apvienības
priekšsēdētāja G. Resnā uzruna un tika pieteikts
Valsts prezidents Valdis Zatlers. Īsā uzrunā prezi-

dents raksturoja okupantu zvērības baigajā gadā
un 14. jūnijā. Tika iznīcināta valsts armija, valsts
pārvalde, aizsargu organizācija un citas institūcijas. Salauza valsts mugurkaulu un faktiski likvidēja
Latviju kā valsti. Sēru mītiņi notika visos novados
un pilsētās. Arī Ulbrokas kapos pl. 16-00 pulcējamies mēs represētie, Domes priekšsēdētājs J. Pumpurs un viņa vietniece V. Paulāne. Nolikām ziedus
un atcerējamies upurus. Īpaša pateicība jāsaka represētajai Veltai Seļezņovai, kas neskatoties uz ļoti
pieklājīgu gadu nastu, agri no rīta sakopa pieminekļa apkārtni un nolika ziedus. Droši vien ilgi pavadītie gadi Kolimā ir norūdījusi šo varonīgo mūsu
likteņmāsu. Turpat nolēmām, ka bez atgādinājuma
ik gadu pie mūsu piemiņas zīmes Ulbrokas kapos
pulcēsimies 25. martā plkst. 15-00 un 17. jūnijā
plkst.16-00. Aicinām piedalīties ne tikai politiski
represētos, bet visus novada ļaudis. Īpaši tiks gaidīta skolu jaunatne.
Otrs datums jūnijā, kas labāk būtu, ja viņš nebūtu, ir 17.datums, kad sākās valsts okupācija. Šinī
datumā Valsts prezidents uzlūdza uz prezidenta
pili vairākus politiski represēto biedrību pārstāvjus
kopā ap 50 biedru. Savā uzrunā prezidents uzsvēra, mēs represētie, esam sīkstākā un patriotiskākā
tautas daļa. Lūdza, lai mēs visiem iespējamiem līdzekļiem stāstām tautai, īpaši jaunatnei, par šiem
drūmajiem gadiem. Ko es arī daru, iesūtot šo rakstu Tēvzemītei. No Stopiņu novada biedrības starp
uzlūgtajiem viesiem bija mūsu priekšsēdētāja Māra
Zebauere un es. Atbildes runu teica apvienības
priekšsēdētājs Gunārs Resnais. Tālāk sekoja Nacionālo bruņoto spēku pūtēju orķestra grupas “Diksilends”, kaprāļa O.Spilas vadībā, skaists koncerts.
Pēc koncerta devāmies uz Pils dārzu, nofotografējāmies ar Prezidentu. Bija privātas sarunas ar viņu.
Tikām uzcienāti ar smalkmaizītēm un atspirdzinošiem dzērieniem.
Pie reizes atgādinu, ka vislatvijas politiski represēto kārtējais saiets būs 31. jūlijā Ikšķilē
plkst. 13-00. Aicinu represētos, viņu ģimenes locekļus un visus citus, kam ir vēlēšanās, piebiedroties mums.
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2. un 16.jûnija sçdçs (protokoli Nr.26 un Nr.27)
nolemts:
zz Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 1 personu;
zz Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu 3 personām;
zz Atjaunot zemes nomas līgumu un mazdārziņiem
3 personām;
zz Piešķirt nomā zemi mazdārziņa ierīkošanai 6
personām;
zz Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 3 īpašumu;
zz Atļaut uzsākt 4 zemes ierīcības projektu izstrādi;
zz Atļaut uzsākt 2 detālplānojuma projektu izstrādi;
zz Apstiprināt 1 detālplānojuma projektu;
zz Nodot 1 nekustamā īpašuma detālplānojuma
projekta pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
zz Slēgt trīspusējo līgumu par bērna uzņemšanu
privātā pirmskolas izglītības iestādē, kuru ir izvēlējušies bērna vecāki ar 1 bērna vecākiem;
zz Apstiprināt konkursa “Iepazīsti Stopiņus” nolikumu;
zz Apstiprināt bērnu sarakstu, kuri rindas kārtībā
tiek uzņemti PII grupās Stopiņu pamatskolā ar
2010.gada 1.septembri;
zz Piešķirt Ls150 no sporta budžeta jaunajam sportistam par piedalīšanos Eiropas čempionāta finālā
BMX riteņbraukšanā Norvēģijā;
zz Apstiprināt Juglas sanatorijas internātpamatskolas Nolikumu;
zz APSTIPRINĀT Juglas sanatorijas internātpamatskolas Pirmsskolas izglītības programmu;
zz Noteikt nekustamā īpašuma atvieglojumu 3
personām, kas atbilst konkrētai kategorijai nodokļu

atvieglojumu piešķiršanai;
zz Izmaksāt pašvaldības pabalstu vecākiem, kuru
bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada
izglītības iestādēs pirmskolas izglītības programmas apguvei 1 bērna vecākam;
zz Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības Ulbrokas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu, izglītības
programmas kods 31011011;
1) Piešķirt nodokļa atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas personas statusu 90 procentu apmērā no aprēķinātās summas par vienģimenes un
divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu
mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo
ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai.
2) Piešķirt nodokļa atvieglojumus nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir
piešķīrusi maznodrošinātās personas statusu 70
procentu apmērā no aprēķinātās summas par
vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām,
daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no
tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā
izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas)
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
3) Noteikt, ka minētās nodokļu atlaides ir spēkā
līdz saistošo noteikumu “Par atvieglojumiem
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” spēkā stāšanās brīdim.
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vijas valsts karoga likuma” normas;
15.06. – Tika saņemta informācija par ģimenes
konfliktu Vālodzēs, Bērzu ielā. Skandāla rīkotājs uz
pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP RRP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai, jo ir agresīvs
un var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem;
17.06. – Veikta Stopiņu novada teritorijas apsekošana ar mērķi noskaidrot, kā tiek ievērotas “Latvijas valsts karoga likuma” normas;
18.06. – Tika mēģinātas uzlauzt Institūta ielas
nama Nr.17 iekškoridora durvis;
20.06. – Pie administratīvās atbildības tika
saukta kāda jauniete, kas mazgāja automašīnu vietā, kur nav attiecīgas norādes;
21.06. – Tika saņemta informācija par to, ka
Vidus ielā psihiski slims vīrietis rīko ģimenes skandālu. Ierodoties notikuma vietā, tika izsaukta Ātrās
medicīniskās palīdzības brigāde, kas vīrieti nogādāja uz slimnīcu;
22.06. – Tika aizturēta un nogādāta VP Salaspils iecirknī persona, kurai piemērots administratī-

(26.05.2010.-25.06.2010.)

1.06. – Saņemta informācija par ģimenes konfliktu Vidus ielā, ierodoties notikuma vietā, ar ģimenes locekļiem veiktas profilaktiska rakstura
pārrunas;
3.06. – Tika saņemta informācija, ka īpašumā
“Zviedri”, kas atrodas Ropažu novadā, notiek metāla zādzība ar sarkanu kravas busiņu. Ceļā, braucot
uz notikuma vietu, tika pamanīts sarkanas krāsas
kravas busiņš, kas tika apturēts. Apskatot transportlīdzekli, tika konstatēts, ka kravas nodalījumā atrodas metāla stieņi un trīs personas. Tika sazvanīts
īpašuma “Zviedri” saimnieks, kas, ierodoties notikuma vietā, atpazina savu metālu. Tika noskaidrotas aizturēto personu personības un personas nogādātas uz VP Salaspils iecirkni;
– Pie administratīvās atbildības tika saukti kāda
nepilngadīga bērna vecāki par to, ka pieļāva nepilngadīga bērna atrašanos publiskās vietās bez
pieaugušo pavadības no plkst. 23.00 līdz 7.00;
5.06. – Ulbrokā uz Acones ielas pie ezera tika
pamanīts gulbis ar traumētu kāju. Sazinoties ar
vetārstu, gulbis tika nogādāts uz veterināro klīniku Rīgā;
11.06. – Saņemta informācija par ģimenes konfliktu Sauriešos. Konflikts atrisināts uz vietas, veicot pārrunas;
14.06. – Veikta Stopiņu novada teritorijas apsekošana ar mērķi noskaidrot, kā tiek ievērotas “Lat-
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Deputâta dienasgrâmata
Atbildot uz Tēvzemītes iepriekšējā numurā publicēto 12 deputātu parakstītu atklātu
vēstuli, uzskatu, ka jebkuru domstarpību novēršanai, nepieciešams publicēt visu deputātu ienākumu deklarācijas par 2009. gadu, lai
katrs pats var izvērtēt, kur ir meli vai nepatiesa informācija. Ja manā rakstā bijusi kāda
neprecizitāte, tā nav radusies apzināti, bet izmantojot ziņas no citiem masu saziņas līdzekļiem, tāpat neuzskatīju par nepieciešamu pārbaudīt 4.jūnija Rīgas apriņķa avīzē publicētos
datus, ka Stopiņos algojam dārgāko novada
priekšsēdētāju apriņķī (arī republikā TOP 10),
kas nozīmē arī attiecīgi padoto atalgojumus,
labākos apriņķī. Citām svarīgām lietām naudiņas nepietiek, piemēram ceļiem. Ja notikušas kādas pozitīvas izmaiņas attalgojuma sakarā, tad nevajag kautrēties un publiskot savus labos darbus.
Labprāt pieņemu arī deputātu aicinājumu
vairāk sava laika veltīt komunālās saimniecības problēmu risināšanā, tāpēc lūdzu novada
iedzīvotājus rakstīt, vai zvanīt man, par problēmam, kuras nevarat atrisināt ar PA “Saimnieks” palīdzību.
Ar cieņu, A.Grunde.
Tālāk seko visu deputātu 2009.gada ienākumu deklarācijas.
REDAKCIJAS PIEBILDE.
Informāciju par Stopiņu novada domes
amatpersonu atalgojuma datiem 2009.gadā
ir publiski pieejams Valsts Ieņēmum Dienesta mājas lapā, ierakstot attiecīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu: http://www6.vid.gov.lv/
vid_pdb/vad.asp
vais arests;
– Tika aizturēta un nogādāta VP Salaspils iecirknī persona, kurai piemērota brīvības atņemšana uz 2 gadiem;
23.06. – Ulbrokā pie Peldu ielas nama Nr. 8
tika atrasta zagta automašīna BMW;
25.06. – Pie administratīvās atbildības tika
saukts kāds vīrietis, kas pie Institūta ielas nama
Nr.38, sabiedriskā vietā kārtoja savas dabiskās vajadzības.
VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai nogādātas 2 personas, pārrunas veiktas ar 43
personām, pēc Stopiņu novada domes saistošajiem
noteikumiem sodītas 33 personas, par transporta novietošanu tam neparedzētā vietā protokolus –
paziņojumus saņēmuši 7 autovadītāji, pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa pie administratīvās atbildības sauktas 56 personas.
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada
pašvaldības policijas materiāliem.

NOSLĒGTI PIRKUMA LĪGUMI

Privatizācijas aģentūra paziņo: Noslēgti šādu apbūvētu zemesgabalu pirkuma līgumi
Zemesgabala adrese, kadastra numurs un
Zemesgabala īpašuma tiesību
Zemesgabala
Pirkuma līguma
platība
nostiprinājums zemesgrāmatā
pircējs
datums
Institūta iela 19, Ulbroka, Stopiņu novads,
Stopiņu pagasta zemesgrāmatā, Vitālijs
k adastra Nr.80960030962, 358/38095
2010.gada 24.maijs
nodalījuma Nr.100000418408
Dubļinskis
domājamās daļas, 5819 kv.m.
Institūta iela 19, Ulbroka, Stopiņu novads,
Stopiņu pagasta zemesgrāmatā,
k adastra Nr.80960030962, 647/38095
Ņina Jakovļeva 2010.gada 18.maijs
nodalījuma Nr.100000418408
domājamās daļas, 5819 kv.m.
Pirmspublikācija 8.06.2010., ‘’Latvijas Vēstnesis’’ nr.90 (4282)
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Mûsçjie ir dabas ïaudis..
Daiga BRIGMANE,
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas
vadītāja, speciāli izdevumam Tēvzemīte
Ik jūniju – vasaras saulgriežos, kad gada ritumā
gaismas ir visvairāk, Ulbrokas bibliotēka savus lasītājus aicina ceļot pa Latvijas kultūrvēsturiskām vietām. Šogad izpētei vienas dienas ceļojums pa Sēlijas
baltajiem lielceļiem, kas mūs aizved latviešu rakstniecības dižvīru – Raiņa un Jāņa Jaunsudrabiņa bērnu dienu pasaulē.
Dzejnieka un dramaturga Jāņa Pliekšāna (Raiņa)
bērnības zemē Tadenavā ir saulains, kluss un mierīgs. Raiņa tēva 18. gadsimta celtajā mājā, kas atrodas senās sēļu zemes maža ielokā, ko ieskauj simtgadīgas kļavas un liepas, iekārtots muzejs. Simtgadīgā
guļbūve, koki, lauki, pļavas, meži, Eglaines upīte un
vecā pirtiņa ir galvenie notikumu liecinieki un atmiņu paudēji.
Paldies Duntes pagasta muzeja un Tadenavas bibliotēkas vadītājai Ainai Timofejevai par Žaniņa tēla
“iedzīvināšanu”, par nelielās ekspozīcijas apskati, kur
redzams visai maz – kristāmtrauks, šūpulītis un vēl
daži sadzīves priekšmeti.
Savukārt, viena no sēļu dižgara Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas vietām ir Neretas “Riekstiņi”. Viensēta
ir rakstnieka “Baltās grāmatas” un “Mūsmājas” tēlojuma darba pamatā. Saimniecības ēkā iekārtotais muzejs (celts 19.gs. sākumā, restaurēts 1977.gadā) priecē ar savu reālo vidi – grāmatas, gleznas, fotogrāfijas,
personīgās lietas un bezgala sirsnīgais, asprātīgais
saimnieces Ilzes Līdumas stāstījums.
Paldies Mūsmāju saimniecei par atraktīvu un dzīves gudru vēstījumu, paldies par mācībstundu kultūrvēsturē, kas vienaldzīgu neatstāja ne mazu, ne lielu
Jāņa Jaunsudrabiņa daiļrades pazinēju.
Neba (ne jau) literārais devums vien ir skatāms
Sēlijas pusē. Nelielai atpūtai un dzīvesdziņas uzturēšanai – veselības un harmonijas vispārējai labsajūtai,
piestājām Rubenes pusē. Dronku salas “Gulbju” māju
saimnieki Rita un Juris Skrējāni kopj senu sēļu sētu,
kurā Skrējāni bijuši amatnieki, galdnieki un namdari
piecās paaudzēs. Arī šodien, gluži kā sentēvu laikos,
senlietu kolekcija un darba rīki, daudzveidīgi augi –
dekoratīvie, garšaugu un ārstnieciskie, zāļu tējas, melnā pirts, avotiņs ar dziedniecisku iedarbību un pašu
saimnieku uzņēmība saglabāt sēļu sētas un dzimtas
vēsturisko mantojumu, liecina vien par pamatīgumu
un sīkstumu visu grūtību priekšā.

Mūsējie

ir dabas bērni.., ciemojoties

Dronku salas
“Gulbju” saimniecībā. Katra
ciemiņa sapnis – avots ar oļu vannu, kurā iebrist un
pastaigāt ar basām kājām, lai nogurumu kā ar roku
atņemtu. Tas viss un daudz kas cits kalpo Skrējānu
senās sēļu sētas

un citu ģimeņu stiprumam

Paldies saimniekiem par pusdienu maltīti un sēļu
cepelīniem, kas viņu mājās jo iecienīts viesu ēdiens.
Kartupeļu rīvēšana notiek ar rokām, arī tik lielai ceļotāju grupai – 48 kopskaitā, kā mūsējā, viss ir paveicams.

Likteņdārzs un grupas kopējais ieguldījums (ziedojums
50 Ls vērtībā) kultūrvēsturiskās piemiņas vietas
izveidei un 20.gadsimta totalitāro režīmu upuru
piemiņai. 2010. gada 25. jūnijs
Mūsu skatienam un vērtējumam nedaudz vēlāk
Rubenes dabas parks, ko nesenajos padomju laikos (20.
gs. 50. gados), sava prieka pēc sāka veidot toreizējais
priekšsēdētājs Broņislavs Oborūns. Vaļasprieks pārtapis kā skaists kultūras un atpūtas centrs. Septiņdesmitajos gados te jau bija plaši dekoratīvo augu – koku,
krūmu un puķu stādījumi, plaša brīvdabas estrāde. Uz
ezera saliņu ved romantisks tiltiņš. Karuselis, šūpoles,
rūķu namiņš – to visu var atrast priežu meža ielokā.
Patiesībā arī mūsu ceļojums aizsākās ar priedes
koka stādīšanu, par ko esam gana lepni. Latviešu tautai tik nozīmīgais “Dvēseļu dārzs” jeb Likteņdārzs
Kokneses salā ir jauns skatījums uz totalitārā režīma
20.gadsimta notikumiem. Mūsu skatienam neizpalika
Likteņdārza maketa apskate par Dārza tapšanas procesiem Kokneses novada domē.
Ikviens šajā kultūrvēsturiskajā piemiņas vietā, kas
iecerēts kā ceļš cauri pagātnei uz nākotni ar gaišām cerībām, ko simbolizē ziedi, koku stādījumi, ūdens, akmeņi var piedalīties, veicot ziedojumu vai atbalstot Koneses fonda organizētās talkas.
Stopiņu novada ļaudis – ceļotāji saņēma pateicības apliecinājumu par ieguldījumu Likteņdārza tapšanā, kopīgi ieguldot 50 latu lielu naudas summu. Iestādīto kociņu saraksts ar veltījumiem ir publiskots
Kokneses fonda mājaslapā – http://www.liktendarzs.
lv/?mid=3&pname=main&mid2=27.
Paldies ekskursijas vadītājai koknesietei Daigai
Dūniņai par viedo un daudzpusīgo stāstījumu visa
ceļojuma laikā, jo īpaši pārsteidza likteņupes Daugavas vēsturiskais un laikmetīgais skaidrojums. Paldies
“Skaisto skatu aģentūrai” par sadarbību un jauku, iespaidiem bagātu ceļojumu!
Paldies visiem Stopiņu novada ceļotājiem, kas atbalsta Ulbrokas bibliotēkas ikgadējās ekskursijas, jau
piektkārt ceļojuši – Ausma Krauze, Gunta Purviņa,
Ilga Narvila un Oskars Baumanis, Aina un Valerijs
Endleri, Vija Kaļčeva un mazbērni Antra un Mārtiņs,
Vija Neimane un mazmeita Marta. Paldies visiem, kas
ar labu domu, vārdu un vēlmi izzināt kultūrvēsturiskos procesus, labprāt dodas ziedošajā, enerģētiskajā
dabā, lai apliecinātu – mūsējie ir dabas bērni. Un tur
var mācīties gan izturību un prieku, gan zinības un
vērīgumu, gan līdzjūtību un vēlmi visā piedalīties. Uz
tikšanos jaunos ikdienas lasījumos, informācijas procesos un rudens sezonas pasākumos.

Svarīga
informācija!
Stopiņu novada dome ir saņēmusi
satrauktu iedzīvotāju zvanus par Ul
brokas ezera ūdens kvalitāti un ie
spējamām fekālijām atsevišķās ezera
ūdens “kabatās”. Vēlamies informēt,
ka ezerā notiek dabīgi procesi un ša
jās “kabatās” ir sastājušās atmirušās
augu daļas, sakritušās koku lapas un
ziedputekšņi, kuri kopā veido neno
sakāmas formas masu. Ulbrokas eze
ra ūdenim ir veiktas ūdens kvalitātes
analīzes un ūdens kvalitāte Ulbrokas ezerā atbilst visām normām.
Blakuspiesārņojumu nav.
Stopiņu novada dome

PAZIŅOJUMS
Sestdien, 31.jūlijs plkst.13.00
Ikšķilē notiks Vislatvijas represēto
12. salidojums.
Izbraukšana no Ulbrokas plkst.10.00.
Līči – 10.05, Upeslejas – 10.10, Sau
rieši – 10.15, Gaismas skola – 10.30.
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr.
28890339, Māra Zebauere.
Politiski represēto biedrības valde
APSVEIKUMS
Sirsnīgi apsveicam Māru Priedīti
ar IZM pieš ķirto Atzinības rakstu.
No sirds priecājamies, ka Māras ne
atlaidīgais un mērķt iecīgais darbs
jauniešu patriotiskajā audzināšanā
un nacionālās pašapziņas celšanā ir
ievērots un augstu novērtēts.
Politiski represēto biedrības valde
PATEICĪBA
Pateicamies izrādes “Samezglotās
dzīves” režisorei Edītei Puriņai un
tās dalībniekiem par izpratni un
dvēseliskumu, veidojot tilt u starp
mūsu pagātnes traģiskajiem noti
kumiem un šodienu.
Politiski represēto biedrības valde
Mēs esam stipri tik, cik mūsu atmiņa.
STOPIŅU NOVADA
VĒSTURES MUZEJS
aicina novada iedzīvotājus da
līties ar atmiņām par novadā no
dzīvoto, nostrādāto vai citādi pa
vadīto laiku, kā arī pieņem sadzī
ves un vēstures priekšmetus kolek
cijas papildināšanai. Tel. 26152419,
e-pasts muzejs@stopini.lv.
No 2010.gada 12.jūlija
līdz 9.augustam Stopiņu novada
vēstures muzejs slēgts.
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Sakoptâkâ sçta Stopiòos – 2010
Vita PAULĀNE,
Stopiņu novada priekšsēdētāja vietniece
Laiks līdz Jāņiem ir sētas, mājas, dārzu un
lauku sakopšanas laiks, tā ir iespēja attīrīties iekšēji – sakārtot savas domas un prātu, arī fiziskos
spēkus, ņemot palīgā dabas enerģētiku un dziedinošās spējas. Konkursa “Sakoptākā sēta Stopiņos – 2010” žūrijas dalībniekiem tā ir lieliska
iespēja pirms Jāņiem no sirds priecāties par dzīvojamo māju, lauku sētu un uzņēmumu saimnieku izdomu un lielo padarīto darbu savu īpašumu sakopšanā. Ir prieks, ka ir tik daudz sakoptu
un interesanti iekārtotu sētu. Paldies visiem, kas
pieteicās konkursam un Paldies visu sakopto dzīvojamo māju, lauku sētu un uzņēmumu saimniekiem, kuri dāvā prieku sev un apkārtējiem. Labās
emocijas un prieks, ko sniedzat sev un apkārtējiem, ir milzīgs spēks, kas sniegs Jums palīdzību
ikdienas rūpēs.
Laureāti tika sveikti Līgo parkā Līgo vakara
pasākuma laikā.

Laureāts

Laureāts nominācijā
“Lauku sēta” šogad
tika apvienots arī ar
uzņēmējdarbību un tika
piešķirts lauku sētai

“Kulpi” un

4

tās saimniecei

Irēnai Šultei.

“Sakoptākais
SIA “IZOTERMS”.

nominācijā

uzņēmums” šogad ir
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Laureāts nominācijā
“individuālā dzīvojamā māja”
šogad ir Asaru iela 12
Brigita

un saimnieki

un

Andris Fekeri.

ë Sākums 1.lpp.
Gatavojoties Līgo svētkiem, daudzi mūsu novada iedzīvotāji bija padomājuši par savas mājas un sētas uzpošanu. Sakoptāko sētu saimnieki
svētku koncerta laikā tika sumināti ar ziediem,
balvām un skatītāju aplausiem.
Koncerta ietvaros sevi pieteica vairāki spilgti solisti. Mazā Anete Spura dziedāja dziesmu
par Jāņu nakts sapni un ar savu balss tembru savaldzināja daudzu klausītāju sirdis. Dienas centru “Ulbroka” koncertā pārstāvēja Zita Barkovska,
dziedot dziesmu “Par to”. Klasisko ziņģi par trīs
runčiem droši un pārliecinoši dziedāja Kristaps
Ivanovskis. Koncertā piedalājās arī sieviešu kora

“Madara” pārstāves, kuras solodziedāšanu bija uzticējušas jubilārei – Līgai. Interesantu priekšnesumu bija sagatavojis vokālais ansamblis “Sagša”.
Šoreiz dāmas dejoja, bet dziedāja viņu stiprais
balsts – solists Āris. Īpašu igauņu dziesmu ar latviešu tautas dejas elementiem demonstrēja vokālais trio “Lēnās”, kuras aicināja arī publiku pievienoties kustībām.
Daudzveidīgi un nenogurstoši koncertu kuplināja deju kolektīvs “Stopiņš” Aigas Mednes vadībā. Visus klātesošos patīkami pārsteidza deju kolektīva koncertmeistare Līga Kurzemniece, kura
šoreiz bija iestudējusi deju kopā ar četriem “Stopiņa” Jāņiem. Pēc šī priekšnesuma uz skatuves
tika aicināti visi jubilāri – Līgas un Jāņi, lai vienotos kopīgā dejā.
Skanot Līgo dziesmai, visi koncerta dalībnieki atvadījās no skatītājiem un sveica Jāņatēvu un
Jāņamāti, kuri aizdedza Jāņuguni. Spilgtā liesma
spoži dega pretī naksnīgajām debesīm, sildot visus jāņabērnus līdz pat rīta gaismai.
Paldies visiem koncerta dalībniekiem par entuziasmu un atsaucību! Paldies visiem klausītājiem,
ka līgojāt kopā ar mums! Paldies Jāņatēvam un
Jāņamātei par svētku noskaņas radīšanu! Paldies kafejnīcai “Ullenbroks” par gardo ķimeņu sieru! Paldies visiem, kas piedalījās šo svētku organizēšanā!

Saulainu turpmāko vasaru un uz tikšanos
skaistajos jūlija un augusta kultūras pasākumos
Līgo parkā!
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Comenius konference Ulbrokas vidusskolâ
Aija ZANDBERGA
Maija KOKINA
speciāli izdevumam “Tēvzemīte”
Tuvojas noslēgumam Eiropas Savienības Comenius programmas divgadīgais projekts “History
by stories” (Vēsture laiku lokos). Projekta sākumā neviens no dalībniekiem nevarēja iedomāties
cik daudz interesanta, negaidīta un jauna sagaida mūs visus. Līdz šim mūsu skolai bija sakrāta
diezgan bagāta pieredze darbībā ar divpusīgajiem
projektiem. Šajā projektā mēs esam sešas skolas
no piecām valstīm.
Viens no grūtākajiem uzdevumiem bija sagatavot un organizēt IV Comenius konferenci, kura
notika mūsu skolā šī gada februārī.
Gatavojoties konferencei, mums nācās risināt
dažādus jautājumus, ka arī mēs reāli uzzinājām, ko
nozīmē atšķirīgas mentalitātes, darba kultūra, atbildība un disciplīna. Varējām salīdzināt un novērtēt
savu skolu, savu darbu, kā arī Latvijas izglītības
sistēmu un bijām ļoti gandarīti par piešķirtu mums
augstu vērtējumu no mūsu ārzemju kolēģiem.
Mēs uzņēmām 50 viesus, no tiem 16 skolotājus un 34 skolēnus no Vācijas, Rumānijas, Polijas,
Sardīnijas un Sicīlijas. Projekts paredz, ka skolēni
konferences laikā dzīvo viesģimenēs. Tā viņi var
labāk iepazīties ar mūsu tradīcijām, kultūru un ikdienu. Tas nebija viegls uzdevums, bet mēs viņu
izpildījām, par ko liels paldies mūsu skolēnu vecākiem. Konferences sagatavošanas laikā notika
aktīva sarakste caur e-pastu, dažādu jautājumu
saskaņošana, viesnīcu apzināšana un izvēle, kultūras programmas veidošana, materiālu sagatavošana un daudz kas cits. Visu nedēļu skolā skanēja
angļu , vācu, itāļu, rumāņu, poļu un latviešu valodas. Ciemiņi savu vizīti sāka ar skolas apskati
un mūsu 12. klases skolēni Vizma Bramane un
Elvijs Ozoliņš pildīja gida pienākumus. Ārzemju viesi bija patīkami pārsteigti par plašajām sko-

las telpām, lielo sporta zāli un, protams, baseinu ,
kā arī ilgāk pakavējās modernajā ķīmijas kabinetā un Stopiņu novada muzejā, kas atrodas mūsu
skolas telpās.
Konferences tēma bija “80-tie gadi” un katrai
delegācijai bija jāprezentē darba rezultāti par šo
laika periodu teatralizētā uzvedumā 15-20 minūšu
garumā. Kā ar šo uzdevumu tika galā mūsu skolā,
to jūs varat redzēt skolas mājas lapā www.ulbr-vsk.
lv sadaļā projekti. Par to mēs sakām paldies mūsu
kolēģiem – priekšnesums bija ne tikai kvalitatīvi sagatavots, bet arī ļoti aizkustinošs. Domājam,
ka skolēni, kuri bija iesaistīti uzvedumā, uzzināja
vairāk par 80-to gadu notikumiem Latvijā. Asaras
acīs bija gandrīz visiem, arī tiem, kas dzimuši tikai
90-tajos un vēstures līkločus zina tikai no vēstures
stundām un vecāku un skolotāju stāstītā. Mums ir
pamats lepoties ar savu varēšanu, darīšanu.. Bieži
vien liekas, ka citi ir labāki, gudrāki, varošāki, zinošāki, ka mēs jau nevaram līdzināties vecajām Eiropas valstīm. Mēs VARAM. Pēc mūsu prezentācijas savus darbus rādīja Polija, kur skolēni sniedza
informatīvu ziņojumu un bija sagatavojuši apjomīgus projekta darbus. Vācija rādīja nelielu uzvedumu par Berlīnes mūra krišanu, kas arī bija emocionāli uzrunājošs, savukārt, Sicīlija iepazīstināja ar
mafijas tēmu, kas ir aktuāla joprojām. Rumānijai
atkal savs kino stāsts – katrs posms ne tikai valsts
dzīvē, bet arī cilvēka dzīvē ir kino vērts.
Nedēļa aizritēja saspringtā ritmā, iepazīstinot ciemiņus ar Rīgu, tās arhitektūru, kultūru. Ārzemju viesi apmeklēja Operas un Baleta teātri un
baudīja operu’’ Karmenu’’ ar mūsu izcilās dziedātājas Elīnas Garančas piedalīšanos un baletu
“Gulbju ezers’’. Jaunus iespaidus projekta dalībnieki, kā arī mūsu skolēni guva brīvdabas muzejā, zoodārzā , Līvu akvaparkā un nesen atklātajā
Eiropas mājā.
Konferences noslēgums lika mums aizdomāties par nepieciešamību saglabāt savu vēsturi,
kopt tradīcijas un savu kultūru, kā arī lepoties ar

savdabīgo un būt lepniem par savu zemi un mācīt
to mūsu skolēniem.
Projekts vēl nav beidzies un mēs gatavojam
atkal jaunu mājas darbu” Latvijas ģimenes dzīve
90– to gadu beigās un 2000. gada sākumā”. Par
to mēs pastāstīsim īsa videofilmā , kura varoņi
būs mūsu skolēni, kuri piedalīsies projekta noslēguma konferencē Rumānijā– Iassi pilsētā no 10.–
14. maijam.
Dodoties uz Rumāniju gribējām aizkrāsot
baltos plankumus mūsu zināšanās un stereotipos
par šo valsti un cilvēkiem. Iassi mūs sagaidīja ar
ļoti vasarīgu laiku , ziedošām kastaņām un ceriņu
smaržu. Iassi ir otra lielākā pilsēta Rumānijā ar
aptuveni 300 000 iedzīvotāju un ir otrs lielākais
universitāšu centrs. Pilsētā atrodas vairāk nekā
100 vēsturisku baznīcu. Baznīcu skaistumu un senatnes elpu ir grūti aprakstīt nelielā rakstā– tas
būtu veselas grāmatas vērts stāsts.
Ar ko mūs pārsteidza Rumānija? Mūsuprāt–
cilvēki ir lielākā Rumānijas bagātība. Kādi tie ir?
Pašpietiekami, zinātkāri un lepni par savu valsti.
Mums liekas, ka nabadzīgās valsts statuss (nenoliegsim, ka šis stereotips par Rumāniju ir dzīvotspējīgs) ir tikai mūsu galvās un apziņā. Izrādās,
ka vari iet ar paceltu galvu arī nebūdams bagātas
valsts pilsonis.
Projekta ietvaros bija iespēja iepazīt arī Rumānijas vēsturi un mūsu skolēni meklēja vēsturiskās līdzības starp šīm valstīm. Pēc Dzelzs priekškara krišanas 1989. gadā Rumānijā tika uzsāktas
politiskas un ekonomiskas reformas. Arī mēs atmodas laiku saistām ar 1989. gadu.
Atpakaļceļā uz Rīgu ( mums neticami paveicās, jo tikai pāris mēnešus pirms mūsu brauciena
tika atklāts tiešais reiss– Rīga– Buhareste) mēģinājām diskutēt par projekta pievienoto vērtību.
Un tā ir iespēja ieraudzīt pasauli ar saprotošākām
acīm, mācīties toleranci un cienīt citu tautu kultūru, pilnveidot svešvalodu zināšanas un veidot motivāciju mācīties vēl labāk.

Dþudo cîòa – jau pieci gadi Stopiòu novadâ
Vitālijs ŠULTS,
džudo cīņas treneris
Jau ir pagājuši pieci gadi, kopš Stopiņu novadā pastāv džudo cīņas sekcija. Pa šo laiku mēs
esam palikuši spēcīgāki, ātrāki, veiklāki un izturīgāki. Par to liecina mūsu sasniegumi, aktīvi trenējoties, kā arī veiksmīgā dalība sacensībās.
Šis gads mums ir īpaši nozīmīgs, jo šogad,
pateicoties Ulbrokas sporta kompleksa un Stopiņu novada vadības atbalstam, esam iestājušies
Latvijas džudo federācijā (LDF). Šis solis bija vitāli nepieciešams mūsu sekcijai, lai oficiāli piedalītos ne tikai Latvijā organizētās sacensībās, bet
arī ārpus tās. Biedrība LDF dod iespēju paplašināt
mūsu novada sportistu izaugsmes iespējas, attīstoties sacensību pieredzei un cīņas iemaņām.
Kopumā šis mācību gads ir bijis veiksmīgs
un medaļām bagāts. Esam piedalījušies vairākos
džudo turnīros, piemēram: 3.Starptautiskais Bērnu džudo festivāls 2010, Dinamo LAT – NORIS
CUP, BoskO kluba turnīros, Ādažu novada rīkota-
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jās sacensībās. Īpaši gribas atzīmēt Jāņa un Maksima Tjutjunovu, Diānas Ivanovas un Roberta
Eihes centību un sasniegumus.
Ir arī džudisti, kuriem šis gads
nebija īpaši viegls un tik veiksmīgs, bet viņi cīnījās nenokarot
degunus – Ričards Simanovičs, Henrijs Graudušs un Simons
Rabinskis. Aizgājušajā mācību
gadā tika nokomplektēta jauna iesācēju grupa, kur atklājas
jaunie, talantīgie un perspektīvie cīkstoņi – Oļegs Maistruks,
Dāvis Bērziņš, Ernests Paegle, Uldis Martuzāns un Ričards
Aizpurietis.
Jūlija sākumā sekcijas audzēkņi, kā arī vadība
dosies pelnīta brīvlaikā, lai izbaudītu vasaru, atpūstos un ar jauniem spēkiem turpinātu trenēties,
trenēties un vēlreiz trenēties!
Augustā mēs atsāksim treniņus ar dienas džudo un sporta nometni, kas notiks Ulbrokas sporta

kompleksa bāzē, ar mērķi attīstīt fiziskās īpašības,
saliedēt džudistus, kā arī aktīvi un interesanti pavadīt laiku.
Ja jums ir velēšanās un interese par mūsu nometni un džudo nodarbībām, zvaniet uz kontakta
tālruni 28616930.
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“Dþimbas Droðîbas skoliòa” Saurieðu dienas centrâ
Aija ŠIBAJEVA
Dienas centra “Saurieši’’ vadītāja
Projekts “Džimbas Drošības skoliņa” notiek
sadarbībā ar Aizkraukles bankas korporatīvo labdarības AB.LV Sabiedriskā labuma fondu un nodarbības vada nodibinājuma “Centrs Dardedze”
pārstāvji.
Lelle Džimbo ieradās Sauriešu dienas centrā
10. jūnijā, uz pasākumu sanāca gan bērnu dārza
audzēķni, gan Sauriešu ciemata bērni.
Džimba ir tēls, lelle, kas iemieso sevī ideju
par drošu bērnību un draudzīgu vidi bērniem. Par
vidi, kurā gan vecāki, gan bērni ir lietas kursā un
apzinās, kas ir droša rīcība, izpausmes, attieksme

un kas tāda nav, ko darīt, ja sastopas ar pretēju
reakciju un rīcību. Džimba ir centra “Dardedze”
profesionāļu radīts tēls, kas kalpo par starpnieku
starp pieaugušo un bērnu pasauli un padara šo būtisko informāciju bērniem draudzīgāku, saprotamāku un mazāk biedējošu.
Džimba lelle mācīja bērnus atpazīt savas izjūtas un uzticēties tām, mācīt pateikt “nē” un meklēt palīdzību, mācīt aizstāvēt un cienīt savas emocijas un ķermeni, kā arī neļaut tiem darīt pāri un
bērniem mācīties ikdienas situācijās neapjukt, bet
apzināties savas drošības robežas.
Sauriešu bērni bija atvērti, ļoti iepriecināti, ka
lelle ar viņiem gan sasveicinājās, sarunājās, mācīja
par viņu drošību, ka varēja ar viņu atklāti parunāties. Liels paldies nodibinājuma “Centrs Dardedze”

pārstāvei Nadeždai par interesantajām nodarbībām,
kuras sniedza daudz informācijas mazuļiem. Dienas
centram un bērnu dārza audzinātājiem tika dāvināti
informatīvie bukleti un grāmatas par bērnu drošību.

Projekts noslçdzies
Aija ŠIBAJEVA
Dienas centra “Saurieši’’ vadītāja
Integrācijas projekts sociāli mazturīgajiem –
Rīgas rajonā Stopiņu novada Dienas centrā “Saurieši” ir noslēdzies 2010. gada 30 jūnijā.
Projektā iesaistījās gan bērni, gan skolēni, gan
jaunieši, gan pieaugušie. Projekts bija orientēts uz
Sauriešu, Upesleju, Ulbrokas ciematu iedzīvotājiem, bet apmeklēt nodarbības varēja jebkurš novada iedzīvotājs. Lielu interesi ir izrādīja bērni, skolēni,
jaunās māmiņas un sievietes, kuras pašreiz nestrādā.
Nodarbības notika katru sestdienu sākot no 2009.
gada oktobra mēneša līdz 2010. gada 23. jūnijam.
Projekta gaitā notika pulciņi : rotu pagatavošana, zīda apgleznošana, floristika – adventes
vainagu un eglīšu izgatavošana, konfekšu pušķu
taisīšana, ziedu pušku veidošana, dāvanu iesaiņošana, dekupāža, stikla apgleznošana, sveču darināšana, koka dēlīšu un engelīšu izgatavošana un

izkrāsošana, olu apgleznošana, atklātnīšu izgatavošana, krustiņu liešana no stikla, origami, sauso
ziedu veidošana, putras vārīšana un maizes degustēšana, tējas vakari, jāņu vainagu izgatavošana
u.c. aktivitātes.
Pirms dažādiem pasākumiem bērni sagatavoja mīklas, pasakas, teikas, ticējumus, sakāmvārdus,

Viena

no nodarbībām dienas centrā

– dekupāža.

uzziņas par konkrēto tēmu. Notika ludziņu uzvedumi, kuros bērni un skolēni aktīvi piedalījās. Visa
projekta garumā tika strādāts ar bērniem un skolēniem, lai viņi apgūtu latviešu tradīcijas, iemācītos dažādas darba prasmes, kuras varēs pielietot
arī turpmāk. Pieaugušie apgūstot prasmes zīda apgleznošanā, rotu darināšanā un floristikā, turpmāk
varēs pat papildināt savu ģimeņu budžetu, kā arī
izveidot noderīgas lietas priekš sevis. Ļoti patīkami, ka daudzas projekta dalībnieces pašreiz aktīvi
turpina zīda apgleznošanu un rotu pagatavošanu,
pilnveidojas un māca savus bērnus un paziņas apgūt šīs iemaņas un prasmes. Paldies semināristiem,
kuri palīdzēja projekta realizācijā, līdzdarbojās pulciņos, sporta aktivitātēs, sniegavīru ballē.
Šis projekts bija ļoti nozīmīgs priekš centra
apmeklētājiem un pulciņu dalībniekiem, tāpēc
vēlos pateikties par doto iespēju realizēt šo projektu Vācu katoļu palīdzības organizācijai Austrumeiropā “Renovabis” , Stopiņu novada domei un
NVO Caritas.

“Kapteiòa Flinta dârgumu meklçðana” Saurieðu pasaku valstîbâ
Lubova KOSENKO,
Spēles žurnāliste
Sauriešu dienas centra vadītāja Aija Šibajeva,
psiholoģe Irina Šmiģeļska un liela komanda pusaudžu 18.jūnijā, pirms Līgo svētkiem organizēja pasākumu. Tas bija grandiozs bērnu pasākums : “Kapteiņa Flinta dārgumu meklēšana”, kuram visi gatavojās
jau visu nedēļu. Bērni kļuva par liela teātra uzveduma dalībniekiem, kurā darbojās īsti pasaku varoņi.

Lai varētu atrast dārgumus, bērniem vajadzēja salikt
karti, ar kuras palīdzību varēja nonākt pie tiem. Bērni nonāca dažādās pasakās: vilka Rāceni, Pelnrušķites pasakā vajadzēja izlasīt pupas, zirņus, saulespuķu sēkliņas un tos sašķirot, iestādīt burvju kartupeļus
priekš Meža vecīša, atminēt Cīruļu– laupītāju mīklas, pārpeldēt pāri “debess upei” un atnest “zvaigzni”
Zvaigžņu vērotājam, pareizi atbildēt uz jautājumiem,
kurus uzdeva Ziedu Feja.
Pēdējā etapā berniem bija jālēkā kopā ar zaķīšiem, kā arī jānodremonstrā mūmijas izgatvošanas
māksla par godu pašam senajam ēģiptes Anūbisam.
Ar visiem grūtajiem uzdevumiem bērni priecīgi un enerģiski tika galā. Saliekot karti viņi tika
līdz saldajiem dārgumiem un uz burvju pļavas
vidū sarīkoja īstus saldumu svētkus: ēda konfektes, saldējumu, cepumus, kā arī saņēma rotaļļietas, kopā ar pasaku varoņiem. Komandu izvirzītie
paši mazākie dalībnieki un komandu kapteiņi tika
apbalvoti ar biļetēm uz cirku.
Pasaka iemācīja palīdzēt viens otram, visus
darbus darīt visiem kopīgi, iepazīstināja ar pasakām. Spēle apvienoja no 4 gadu vecuma līdz

13 gadu vecuma bērnus 4 draudzīgās komandās.
Pasaku lomas atveidoja pusaudži, kuri palīdzēja
prasmīgi novadīt spēli. Paldies sakām 4 komandu
pavadītājiem: Raivis Petrovam , Viktorijai Koržukai, Sergejam Koržukam, Marijai Sergejevai. Tāpat bija ļoti patīkami, ka mūsu spēlē iesaistījās un
palīdzēja sagatavoties Sauriešu iedzīvotāji.
Mūsu žurnālistu komanda atzina, ka lielu darbu ieguldīja pasaku varoņi, kuri palīdzēja atdzīvināt spēli, tie bija: Zaķis – Diāna, Zvaigžņu skaitītājs – Anna, Pelnrušķite – Nadežda, Rācenis –
Nadja, Cīrulis laupītāji – Ņikita un Vadims, Meža
vecītis – Nadežda, Ziedu Feja – Ērika, Senēģiptes
Anūbis – Karīna.
Spēlē bija čigāniete, kura spēles gaitā no dalībniekiem zaga karti un dažādas mantas, tāpēc
visiem bija jābūt uzmanīgiem un būt apvienotiem
komandā, sekot līdzi visu komandas biedru gaitām. Šo dzīvespriecīgo un spilgto personību bērni
ar smaidu atcerēsies.
Videofilmu un fotogrāfijas varēs apskatīt jūlija beigās arī Stopiņu novada mājas lapā, zem sadaļas dienas centrs Saurieši.
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JUBILĀRUS!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas – kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un spēku ikdienas rūpēm,
Pāri kā varavīksni!

Un zvaigznes visaugstākās
Man gaismu kā likteni spēlē,
Es aizeju atmiņā – siltā sapnī
Zem Dzimtenes zemes.
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80 –
		
		
85 –
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Feofanu Antonovu
Ņinu Eltermani
Jāni Lazarevu
Jāni Ozolu
Āriju Ulbiku
Vizmu Zeltiņu
Nikolaju Antoņēviču
Ulimu Sudnik
Juri Tkačiku
Antoņinu Pademani
Pjotru Ploski
Zentu Zilberti
Ivanu Gavryushinu
Veru Kožukovsku
Jeļenu Matvejevu
Vēlam veselību un
daudzus skaistus gadus vēl!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Pasniedz, tēti, savu stipro roku,
Kad es pirmos soļus speršu,
Lai ar Tavu palīdzību
Es uz skaisto Laimes zemi tiktu!
		
		
		
		
		
		
		
		

Annu Kučinsku
Kristu Luīzi Gailišu
Madi Zilberti
Niku Janoviču
Samantu Šulti
Anastasiju Skredu
Raimondu Lasi
Kasparu Mamonovu

Sveicam jaundzimušos un viņu vecākus!

Piektdien, 6.augustā plkst. 19.00
Līgo parkā

”LĪGO PARKA
VASARAS
FESTIVĀLS”
Organizē Gailītis G sadarbībā
ar Stopiņu novada Domi.

Boriss Mihailovs
Antons Sauts
Anita Jeske
Valters Aizgrāvis
Ilgvars Zvirgzdiņš
Pjotrs Jakuševs
Tamāra Dargele
Staņislavs Damašjavičs
Leontīna Baturoviča
Visvaldis Jānis Aleksis
Aleksandrs Petruņins
Biruta Malvīne Eriņa
Veneranda Vasiļuka
Ojārs Kovaļčuks

Izsaka līdzjūtību piederīgajiem!

Stopiņu novada Sauriešu
bibliotēka informē!
Bibliotekāres atvaļinājuma laikā
no 28.jūnija līdz 25.jūlijam
bibliotēka lasītājiem slēgta.
Visi tiks laipni gaidīti Stopiņu novada
Ulbrokas bibliotēkā, Institūta ielā 1, Ulbrokā,
Tālr./fakss 67910503.
Saulainu un interesantiem piedzīvojumiem
bagātu vasaru!
Uz tikšanos Sauriešu bibliotēkā 26.jūlijā!

Sestdien, 24.jūlijā plkst. 12.00
Līgo parkā
Viesojas Rīgas Skolēnu pils teātris “Zīļuks”
V. Rūmnieks, M. Līcīte

”BRĒMENES MUZIKANTI”
Pēc Brāļu Grimmu pasakas motīviem
I. Kalniņa mūzika.
Režisore Laura Paegle.

Aizvērās zemes vārti
Aizkrīt zemes atslēdziņa.
Klusa paliek tēva sēta,
Klusa tēva istabiņa.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Litai Lutkevicai un viņas tuviniekiem
tēti mūžībā pavadot.
PII “Pienenīte”
“Kāpēcīšu” grupas bērni un vecāki,
darbinieki un administrācija

Ulbrokas bibliotēkas

darba laikā
iespējama mācību grāmatu apmaiņa
akcijas “LASĪTĀJS LASĪTĀJAM” ietvaros.
Lūgums atbalstīt un izmantot piedāvātos
privātpersonu grāmatu krājumus, kā arī,
apmaiņas procesā, tos papildināt ar mācību
grāmatu liekajiem eksemplāriem!
Informējam,
ka no 1. jūlija līdz 1.septembrim
Ulbrokas bibliotēka sestdienās nestrādās!

Sestdien, 24.jūlijā plkst. 19.00
Līgo parkā
Viesojas Latvijas Komēdijas teātris
ar komēdiju divās daļās

”BERTAS BUTES MĪLAS
NEDIENAS”
pēc J.Jaunsudrabiņa lugas
”Jo pliks, jo traks” motīviem
Režisors Dinijs Deģis.
Pirms izrādes publiku iesildīs komiskais
duets Fēlikss un Mirabella
Pēc izrādes ~ plkst. 21.00
Dziedošo meiteņu trio “Palaidnes” (vadītāja
Rūta Bergmane) koncerts
un
Zaļumballe kopā ar Aivaru Lapšānu.
Repertuārā 1920.-1930-to gadu dziesmas
jaunās skaņās
Ieeja uz pasākumu: Ls 2,50, pensionāriem un
represētajiem – Ls 1,50. Ieeja tikai uz balli: Ls 2.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja brīva, no 8 līdz 16
gadiem ieeja – Ls 0,50, pieaugušajiem – Ls 1, pensionāriem
un represētajiem – Ls 0,50
Sestdien, 10.jūlijā plkst. 19.00
Līgo parkā
Santa Zapacka un Harijs Ozols
koncertprogrammā

Pasākumā piedalās grupas: ”Apvedceļš”,
“Klaidonis”, Normunds Rutulis, “Zeļļi”,
”Novadnieki”, “Tekila Band”, ”Baltie lāči”,
“Kantoris 04”, “Credo”.
Pasākumu vada Elvis Jansons.

Pēc koncerta – no plkst. 21.00 līdz 02.00
Zaļumballe

Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīzes” kasēs Ls 2,50.
Biļetes pasākuma dienā Līgo parkā Ls 4.

Ieeja uz pasākumu: Ls 2,50, pensionāriem un
represētajiem – Ls 1,50. Ieeja tikai uz zaļumballi: Ls 2.

”NO VIENAS PUSES
PIE OTRAS”

Institūta iela 1A, Stopiņu novads
Rīgas rajons, LV-2130
Izdevējs: Stopiņu novada dome.
Redaktore: Anna Imbrate, mob. tālr.: 29831583
E-pasts: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt
arī novada domē sekretārei
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Dizains un aplauzums: Guntars Reveliņš
Druka: SIA MicroDot
Tirāža: 1700 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2010.gada 5. jūlijā.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

