2009.gada jūlijs (175)

Ulbrokas mûzikas
un mâkslas skolai bût!
Vita PINNE
UMMS direktore
Lai saglabātu Ulbrokas mūzikas un
mākslas skolu un nodrošinātu iespēju arī
turpmāk bērniem sniegt kvalitatīvu mūzikas un mākslas izglītību novadā, nodrošinot licencētu programmu īstenošanu, tika veiktas pārrunas ar Stopiņu novada Domi. Tika saņemts liels finansiā-

lais atbalsts skolas darbībai – audzēkņi
Šobrīd pēc apstiprinātiem Pedagogu
saņems mācību stundas kā tas paredzēts darba samaksas noteikumiem, Ulbrokas
licencētajās un akreditētajās izglītības mūzikas un mākslas skolas pedagogu darprogrammās.
ba apmaksai nepieciešamā summa no 2009.
Izmaiņas būs – apvienojām grupas, gada septembra būtu Ls 8200 MĒNESĪ,
palielinājām audzēkņu skaitu grupās, bet Kultūras ministrijas iedalītā mērķdotākora klases audzēkņiem būs viena kla- cija skolas pedagogu algām līdz 2009. gada
vieru stunda nedēļā (līdz šim bija 1,5 beigām ir TIKAI Ls 9375. Paldies Stopiņu
stundas), integrējām atsevišķu mācību novada Domei par algu dotāciju!
priekšmetu saturu citos mācību priekšUz tikšanos 1. septembrī plkst.18.00
metos.
Ulbrokas kultūras namā!

Baltijas ceïð 1989.–2009.
Roka roku, ciems ciemu, pilsēta pilsētu, tauta tautu rokās tur! Lielpilsētās, laukos, šosejās stāv rokās sadevušies Baltieši.
Tie Brīvību nelūdz – pieprasa!
1989., 1990., 1991., ... 2007., 2008.,
2009.
Drīz jau divdesmit gadi būs pagājuši.
Divdesmit vasaras, divdesmit ziemas, pavasaru, tikpat rudeņu. Tie, kas mazi toreiz – tagad lieli.
Šim ceļam ir ne tikai simboliska un
vēsturiska vērtība, tas arī atspoguļo mūsu
valstu ikdienas dzīvi, jo iet gan pa maģistrālēm (VIA Baltica), gan pa lauku
ceļiem (Rūjiena – Tūri ceļa posms). Tā
malās var vērot gan jaunceltnes, gan pamestas fermas, jaunas privātmājas un sabrukušas viensētas. Šis ceļš ir vēstures
liecība par to, kas ar mums ir noticis pēdējos 20 gados.
Latvijas prezidents Valdis Zatlers uzrunājis Latvijas Orientēšanās federāciju un

aicinājis organizēt stafeti, veltītu “Baltijas
ceļa “divdesmit gadu atcerei.
Caur Pierīgu uz Brīvības pieminekli dosies “Baltijas ceļa” 20 gadu atceres
skrējiena dalībnieki.
22.augustā plkst. 16.15 vienotības ceļa
skrējēji no Tallinas sasniegs Latvijas robežu, kur stafeti pārņems latvieši, lai dotos cauri Siguldai un sasniegtu Rīgu. Savukārt 23.augustā vienotības ceļa skrējēji
no Lietuvas puses dienas vidū dosies caur
Ķekavu uz Rīgu, lai sasniegtu galamērķi –
Brīvības pieminekli. V.Zatlers skries kopā
ar orientieristiem, kas šķērsos Daugavu
un Vecrīgu.
Skrējiena uzdevums – noskriet vienotības ceļu uz kura 1989.gada 23.augustā stāvēja divi miljoni Baltijas iedzīvotāju. Prezidents aicināja iesaistīt iespējami daudz
jaunatnes – tos, kas 1989 .gada augustā vēl
bija mazi bērni vai vispār vēl nebija dzimuši, lai nodotu šai jaunajai paaudzei Bal-

tijas vienotības izjūtu un ideju.Viņaprāt –
“skrējiens pa “Baltijas ceļu “liktu atcerēties
arī 1939.gada 23.augustu, kad Joahims fon
Rībentrops un Vjačeslavs Molotovs parakstīja paktu, kas Baltijas valstis uz 50 gadiem iedzina okupantu jūgā”.
“Ceram, ka Latvijas tauta vēlēsies kopā
ar mums veikt šo distanci un katrā no
šiem kilometriem atradīsies cilvēki, kas
veiks savu “kilometru Baltijas vienotībai”
vai savu kilometru par spīti dižķibelei”,
norāda Latvijas Orientēšanās federācijas
pārstāvji Jānis Lazdāns un Pēteris Apinis.
Stopiņu novada dome aicina visus, kas
vēlas piedalīties šajā skrējienā līdz šī gada
20.augustam pieteikties pa telefoniem un
saņemt informāciju – pie domes sekretāres t. 67910518 un pie sporta kompleksa
direktores 29171664.
Novada dome organizēs transportu visiem interesentiem, nokļūšanai skrējiena
noteiktājā posmā.

2009.gada jūlijs

22.jûlija sçdç (protokols Nr.3) nolemts:
zz Par Veselības aizsardzības, sociālo lietu
un dzīvokļu komitejas priekšsēdētāju
ievēlēt Jāni Koponānu;
zz Par Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāju
ievēlēt Vitu Paulāni;
zz Par Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komitejas priekšsēdētāju ievēlēt
Ronaldu Vītolu;
zz Par Zemes un mežu īpašumu komitejas
priekšsēdētāju ievēlēt Viktoru Jakovļevu;
zz Par Finanšu komitejas priekšsēdētāju

ievēlēt Jāni Pumpuru;
zz Uzņemt 1 personas dzīvojamās telpas
izīrēšanas Pirmām kārtām nodrošināmo
personu rindā;
zzAnulēt deklarēto dzīvesvietu 7 personām;
zzAtjaunot zemes nomas līgumu un mazdārziņiem 2 personām;
zz Piešķirt zemi nomā mazdārziņa izveidošanai 2 personām;
zzAtļaut reģistrēt privātos zemes gabalus
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 1
LR nepilsonim;

zzAtteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
3 īpašumiem;
zz Neiebilst detālplānojuma izstrādei 2
īpašumiem;
zzApstiprināt adreses 12 īpašumiem;
zz Izmaksāt pašvaldības pabalstu 5 vecākiem, kura bērns netiek nodrošināts ar
vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs
pirmsskolas izglītības programmas
apguvei;
zz Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 27.pantu sasaukt Stopiņu novada
domes sēdes ne retāk kā 1 reizi mēnesī.
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nīcu. Noskaidrot, kur vīrietis guva miesas
bojājumus, neizdevās, jo persona atradās
stiprā alkohola reibuma stāvoklī un nebija
kontaktējama;
9.07. – Kāds iereibis vīrietis par atpūtas vietu izvēlējies autobusu galapunktu.
Vīrietis tika saukts pie administratīvās atbildības;
10.07. – Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Ulbrokā,
Institūta ielā, ierodoties notikuma vietā,
skandāla rīkotājs, kas atradās alkohola reibumā, tika aizturēts un uz rakstiska pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP Salaspils iecirknī līdz pilnīgai atskurbšanai;
15.07. – Sniegts atbalsts Valsts policijas darbiniekiem meklēšanā esošās personas aizturēšanā;
17.07. – Nogādāta mājās persona, kas,
atrodoties alkohola reibuma stāvoklī, nespēja patstāvīgi pārvietoties;
23.07. – Vālodzēs tika konstatēts elektrolīnijas staba bojājums. Informācija nodota CET dežurantam;
24.07. – Tika saņemta telefoniska informācija par to, ka Upeslejās atskaņo

skaļu mūziku, ar ko tiek traucēts naktsmiers. Vainīgajai personai tika izteikts brīdinājums par saukšanu pie administratīvās
atbildības par naktsmiera traucēšanu;

(1.07.2009 – 27.07.2009)
1.07. – Tika saņemta informācija par
to, ka Sauriešos noķerti metāla zagļi, ierodoties notikuma vietā vainīgās personas
tika aizturētas un nodotas Valsts policijai;
– Pie administratīvās atbildības tika
saukta juridiska persona, kas Ulbrokā, bez
saskaņošanas ar Stopiņu novada būvvaldi
izvietoja reklāmu ar mērķi reklamēt uzņēmuma darbību;
2.07. – Pie administratīvās atbildības
tika saukts vīrietis, kurš atradās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī;
4.07. – Pie administratīvās atbildības
tika saukts vīrietis, kurš atrodoties sabiedriskā vietā piegružoja ielu nometot zemē
plastmasas pudeli;
8.07. – Stopiņu pašvaldības policijas
iecirknī ieradās vīrietis alkohola reibuma
stāvoklī ar redzamiem miesas bojājumiem.
Vīrietim tika izsaukta Ātrā medicīniskā
palīdzība, kas personu nogādāja uz slim-

Stopiņu novada pašvaldības policija
atgādina iedzīvotājiem, ka Stopiņu novada teritorijā ir vietas, piemēram, Ulbrokas
ezera pludmales teritorija, kur ir aizliegts
vest pastaigā savus četrkājainos mīluļus.
Kā arī informējam, ka tiks veikta pastiprināta kontrole par dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu.
VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai nogādātas 4 personas, pārrunas
veiktas ar 36 personām, pēc Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem sodītas 20 personas, par transporta novietošanu tam neparedzētā vietā protokolus – paziņojumus saņēmuši 13 autovadītāji, pēc
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pie administratīvās atbildības sauktas 12 personas.
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada
pašvaldības policijas un Valsts policijas
materiāliem.

Teatrâlas noskaòas Lîgo parkâ
Inta VILŠĶĒRSTA
Stopiņu novada
kultūras dzīves vadītāja
Vasaras pašā plaukumā – skaistā jūlija vakarā Stopiņu novada Līgo parkā viesojās Lielvārdes tautas teātris ar muzikāli
atraktīvu teātra izrādi “Vecie un jaunie”.
Pārliecinošs bija aktieru tēlojums, interesants sižets, saistoša režija – tas viss piesaistīja skatītāju uzmanību. Priecēja cilvē-
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ku lielā interese par šo izrādi, kas liecināja,
ka amatiermāksla joprojām ir aktuāla. Paldies visiem, kas atnāca uz teātra izrādi un
ar saviem aplausiem uzmundrināja Lielvārdes teātra aktierus!
Ja citus gadus mūsu novadā vairāk viesojies Jelgavas tautas teātris, tad šogad līdzās Lielvārdes tautas teātrim nu jau pavisam drīz – 8.augusta vakarā plkst. 19.00
Ulbrokā, līgo parkā redzēsim Litenes amatierteātra kolektīvu “Nebēdnieki”. Viņu
piedāvājums – Aivara Banka kriminālko-

mēdija “Barona Bundula atgriešanās”, režisore Sarmīte Locāne. Aicinu visus interesentus un teātra cienītājus izmantot šo
iespēju un apmeklēt teātra izrādi tepat pie
mums Līgo parkā.
Mēneša beigās – 29.augustā plkst.
12.00 Līgo parkā viesosies Liepājas ceļojošais leļļu teātris “Maska” ar interesantu
izrādi bērniem “Riko jautrās dēkas”. Liepājnieki pie mums viesojušies jau vairākTurpinājums 3.lpp. î
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kārt, taču allaž spējuši pārsteigt bērnus
un viņu vecākus ar kaut ko jaunu un interesantu. Mazo skatītāju uzmanību allaž ir
piesaistījuši daudzie lugas varoņi un viņu
krāsainais imidžs. Teātra aktieri sola, ka
arī šīs vasaras izrādē būs kaut kas jauns
un nebijis. Tās pašas dienas – 29.augusta
- vakarā būs Līgo parka vasaras sezonas
noslēguma pasākums, kura nosaukums
slēpj intrigu - “Gardēžu diena Līgo parkā”. Pasākuma izskaņā pēdējā šīsvasaras zaļumballe! Tuvāka informācija būs
atrodama afišās un Stopiņu novada mājas lapā.

Jūlijā bijām sarūpējuši arī vairākas iespējas iegādāties jaunas lietas sev un savai
mājai. Tā, piemēram, klubā varēja iegādāties jaunu gultasveļu un aizkarus, bet Līgo
parkā nu jau otro gadu pēc kārtas notika
senlietu tirdziņš, kurā bija pulcējušies daudzi tirgotāji ne tikai no Latvijas.
Liels prieks, ka šovasar mūsu novada pasākumus bagātina arī jauna atrakcija – vizināšanās zirga pajūgā. Par to gādā
mūsu novadniece Līga Lase. 29.augustā
bērnu izrādes laikā viņa sola mazos skatītājus vizināt arī ar ponijiem.
Domāju, ka tik daudzveidīgā iespēju
klāstā katrs var atrast sev tīkamu izklaidi,
bet, protams, priecāšos, ja arī Jūs izteiksiet

savas vēlmes un ierosmes turpmāko pasākumu rīkošanai.
Paldies par Jūsu atsaucību un uz drīzu tikšanos!

Vai jûs zinâjât:
Ka Stopiņu Ambulances telpās jau
10 gadus pieņem neirologs Leonīds Višķers. Pie neirologa pierakstīties var pa
tālr.26318748. Bet ja rodas kāda problēma,
tad arī bez pieraksta ārstu varēsiet sastapt
viņa kabinetā Ambulances telpās otrdienās,
ceturtdienās no 16.00 līdz 18.00.

“Madara” Latgales lîkloèos
Aija LIPSKA
koris “Madara”
Foto – Juris LAUZNIS
Klāt vasaras atvaļinājumu laiks. Gaisā vēl jūtama reibinošā liepu ziedu smarža, kad sieviešu koris “Madara” pošas kārtējai vasaras ekskursijai. Šogad maršruts
plānots tepat pa Latviju. Mūsu mērķis ir
pabūt Latgalē, Aglonas pusē.
Pirmais pieturas punkts ir netālu no
Kokneses. Iebraucam viesnīcā Vino Rosso, kuras saimnieki ir sākuši veidot rožu
dārzu. Pagaidām vēl dārzs nevar lepoties
ar lieliem rožu stādījumiem, bet iecere
ir jauka un nākotnē te varēti izveidoties
ļoti skaista apskates un atpūtas vieta. Pati
saimniece kādu laiku dzīvojusi Itālijā tādēļ arī viesnīca veidota raksturīgajā itāļu
stilā. Šeit var nodegustēt arī sierus, kas ga-

tavoti pēc itāļu receptēm. Piemēram, siers
ar saulē kaltētiem tomātiem. Ja gribat Latvijā izbaudīt mazliet no itāļu kolorīta ir
vērts uz šo vietu aizbraukt.
Iebraucot Preiļos dodamies uz Leļļu
muzeju. Visas muzeja lelles ir mākslinieces Jeļenas Mihailovas roku veidotas. Izsmalcinātas un graciozas tās piesaista arī
pieaugušo muzeja apmeklētāju sajūsmas
pilnos skatienus. Viena lelle top divās dienās. Liekas neticami vērojot katras lelles
sejas vaibstos atveidotās tik dažādās emocijas un noskaņas. Un kur nu vēl krāšņie
tērpi. Muzejā pabijis arī mūsu prezidents
Valdis Zatlers. Pēc viņa pasūtījuma māksliniece izgatavojusi divas lelles, kuras nu
aizceļojušas uz Spānijas karaļgalmu. Muzejā ir arī iespēja pārģērbties princešu un
karaļienu cienīgos tērpos un nofotogrāfēties. Sētā ir uzcelta miniatūra karaļvalsts.
Skaisti.
Latgales vārda
pieminēšana man
parasti asociējas ar
divām lietām. Zilo
ezeru zeme un keramiķu darbnīcas.
Tāpēc gluži likumsakarīga ir mūsu
viesošanās pie keramiķa Polikarpa
Čerņavska dzimtas
podniekiem. Viņu
keramiķu darbnīca
atrodas turpat Preiļos. Mūs sagaida
jauns puisis ar nelielu stāstījumu par

dzimtu, par latgales mālu, par podu tapšanas vēsturi un vienkārši par dzīvi. Arī mēs
sajūtam šo latgales podnieku dzīves gājumu un spītīgo lepnumu par savu dzimtu,
savām mājām, savu tautu. Varam pavērot
arī keramiķa amata mākslu uz podnieka
ripas krūzi darinot. No malas jau izskatās,
ka varētu būt tīri vienkārši, bet diez vai
sanāktu ja vajadzētu pašiem mēģināt. Arī
pats meistars saka, ka pēc ziemas, atsākot
sezonu, pirksti tādi stīvi kļuvuši un pāris
dienas paiet līdz atkal var sajust māla pakļāvību un ticību podnieka pirkstiem.
Preiļos apskatām vēl arī pilsdrupas.
Veroties tukšajās logu ailēs neticami liekas,
ka vēl 90-gadu sākumā šeit bijusi skola. Ir
skumīgi redzēt, kas notiek ar ēku ja tai nav
kārtīga saimnieka. Dažiem pavīd doma,
ka vai tik tas pats notiek arī ar valsti, ja
tai nav kārtīga “saimnieka”. Līņā vasarīgi silts lietutiņš, negausīgi smaržo liepas.
Nu negribās ticēt, ka tas viss pazudīs kaut
kur nebūtībā.
Turpinājums 4.lpp. î
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Tālāk Aglona un Vijas Ancānes Maizes muzejs. Vijas latgaliski temperamentīgo stāstījumu par maizi būtu jādzird un
jāredz katram, jo atstāstīt to nevar. No rudzu graudiņa, iesēta zemē, līdz smaržīgam
maizes kukulītim grūts un atbildīgs ceļš
ejams, par kura nozīmi mēs ikdienā varbūt
reizēm piemirstam.
Protams, arī Aglonas bazilikas apmeklējums, bet tās izjūtas lai paliek katra paša
sirdī.
Pēc piesātināti pavadītas dienas mūs
sagaida vakariņas, pirts un naktsmājas
“Aglonas Alpos”.
Tā kā braucienā esam devušās kopā ar
ģimenēm, otrās dienas rīta cēliens paiet
atpūšoties pie ezera. Saule, vizināšanās ar
laivām, makšķerēšana vai vienkārši pastaiga savā nodabā – lietas, kas mūsu dzīvē ir
svarīgas, bet reizēm ļoti pietrūkst.

Dodoties mājupceļā iegriežamies Karaļkalnā, kur var apskatīt tēlnieka Ērika Delpera lielās koka skulptūras un brīvprātīgo
talcinieku lielo veikumu dārza iekārtošanā.
Iegriežamies vienā no visvecākajām
koka baznīcām Latvijā. Bērzgales baznīca
celta 1744. – 1751.gadā. Tajā apskatāmi 32
mākslas pieminekļi, tai skaita arī ērģeles.
Vēl viena vieta ko apskatām ir “Likteņdārzs”. Šis dārzs ir nacionāla un visas Eiropas līmeņa projekts, kas ar Latvijas tautas atbalstu top uz Kokneses salas Daugavas vidū un tas iemūžinās Latvijas cilvēku
piemiņu, kas kļuvuši par totalitāro režīmu
upuriem. Šī būs piemiņas vieta visiem, kas
cietuši vai gājuši bojā abos pasaules karos,
būs piemiņas vieta visiem, ko Latvija zaudēja abu okupāciju rezultātā. Tas būs arhitektoniski un dizainiski iekārtots dārzs ar
vienpadsmit tūkstošiem dažādu koku stādījumiem visā salas (22 hektāri) teritorijā. Tā
veidola autors ir slavenais japāņu ainavu ar-

hitekts Shunmyo Masuno. Dārza veidošanu
uzsāka Latvijas deviņdesmitās jubilejas laikā ar cerību pabeigt desmit gadu laikā līdz
Latvijas simtajai dzimšanas dienai. Līdzekļi “Likteņdārza” izveidošanai tiek vākti izmantojot ziedojumu zīmes. Pagaidām apskatei ieskicējas tikai neliela daļa no vērienīgā projekta. Domās katrs varam iztēloties,
kādas varētu izskatīties ziedošo ābeļu alejas pēc divdesmit, trīsdesmit gadiem. Domās izstaigāt celiņus un redzēt amfiteātri ar
piemiņas akmentiņiem daudzām, daudzām
Latvijai zudušo meitu un dēlu dvēselēm.
Mazliet pieklusuši pēc tik daudziem iespaidiem. Mazliet noguruši no karstās vasaras saules atgriežamies mājās. Paldies visiem līdzbraucējiem par kopā būšanu. Paldies mūsu novadam par atbalstu. Paldies
par divām jaukām dienām, kas atmiņās un
bildēs priecēs mūs garajos rudens vakaros.
Uz tikšanos jaunajā, dziedošajā sezonā!

“Jûlija vçjð”
sāka spēlēt. Spēlēt pašu pagatavotus mūzikas instrumentus – keramikas svilpavniekus un vēja zvanus, ar jūras akmentiņiem un gliemežvākiem pildītus lietuskokus, tukšā pudelē noķetu vēja skaņu, balss
Īsā Latvijas vasara jau lēnām grie- un ritma instrumentu atdarinātu klusu vēja
žas uz rudens pusi. Ulbrokas mūzikas un vēsmu, trakojošu vētru ar kaiju kliedziemākslas skolas bērniem jūlijs bijis saules niem. Silto dienvidu vēju atnestās grieķu
pieliets un gana rosīgs.
sirtaki skaņas aizrāva visus dejā.. Pludma28 bērni no 13.-19.jūlijam pavadīja les smiltīs, jūras ūdenī un vējā tapa smilšu
brīnišķīgu nedēļu Venspils rajona Jūrkal- skulptūras, tik dažādas un radošas kā mēs
nē radošā atpūtas nometnē.Vēja spēles ar paši. Saulaino jūlija nedēļu vēl pat ziemas
smiltīm, sauli, jūru, uguni un mālu. Piecas vidū varēsim atcerēties atverot maisiņu ar
“Vēju komandas” spēlējās, spēlējas, kamēr piejūras pļavās salasītajiem, rietumu vēju
Santa PODGAISKA
UMMS direktora vietniece
mācību darbā

izžavētajiem smaržīgajiem madaru, vīgriežu ziediem un meža zemenītēm.
Viss nedēļas laikā paveiktais un iemācītais pārvērtās skaistā priekšnesumā noslēguma pasākumā kopā ar vecākiem, kas
vainagojās ar aizraujošu futbola maču –
“Mammas pret Tētiem” un karstu bērnu līdzi jušanu.
Šīs dienas tik neaizmirstamas padarīja
gan paši bērni, kas mūsu skolā ir vislabākie, gan viņu vecāki un protams skolotāji. Šoreiz īpašs paldies mūsu “viesskolotājiem” keramiķei Ilonai Šaušai no Daugavpils, kas spēja atdzīvināt un likt dziedāt māla svilpītēm, stabulītēm, zvaniem
un uzbūra īstu uguns brīnumu – brīvdabas
uguns cepli, kā arī Agnim Vēgneram – ļoti
zinošam biologam, ar lielisku humora izjūtu apveltītam skolotājam.
Visbeidzot 18.jūlija saulrietā pār jūru
pacēlās 28 gaismas laternas, kuras augšup
cēla mūsu sapņi, ilgas cerības un labās domas. Vai jūs tās pamanījās?
[[[
24.,25.jūlijā Pāvilostā Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas komanda – sk. Rolands Vēgners, Monta Circene, Viesturs
Reinis startēja 14. Smilšu skulptūru fesTurpinājums 5.lpp. î
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tivālā “Zelta smilšu grauds”. Arī šis pasākums nebūtu iespējams bez vecāku nesavtīga atbalsta, gan nodrošinot bērnu ierašanos Pāvilostā, gan kopā ar draugiem un ģimenēm iepriekšējā vakarā sarokot un sablietējot lielo smilšu kaudzi. Desmitgadīgās
Montas ideja visas komandas radošā un
vienprātīgā izpildījumā šogad izpelnījās
oficiālās žūrijas augsto novērtējumu un 14
komandu konkurencē ieguva 3.vietu. Mēs
esam patiesi priecīgi un lepni!
[[[
No šī gada pavasara Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā tika uzsākta arī
pieaugušo apmācība. Nepiepildītu sapni iemācīties spēlēt kādu instrumentu, zīmēt, gleznot, veidot no māla, vai arī jaunajai māmiņai radoši darboties kopā ar
savu mazuli, nevajag aprakt. Gan mūzika, gan māksla ir jomas, ko vismaz hobija līmenī var uzsākt jebkurā vecumā.
Pirmo drosmīgo un uzdrīkstēties spējīgo
dalībnieku darbu izstādi vēl var apskatīt
Ulbrokas kultūras nama izstāžu zālē. Ja
arī kādu no jums urda radošais gars, kas
meklē vietu kur izpausties, laipni aicināti no 20.-31.augustam pieteities mūzikas
nodaļā (tālr.26435919),māklsas nodaļā
(tālr.26330025).
P.S. Un to man pačukstēja Rietumvējš:
Nepalaidiet vējā ne mirkli no sev atvēlēta laika, īpaši skaistās, bet tik īsās Latvijas vasaras.

Ko redzçju senlietu tirdziòâ...
Anna IMBRATE
autores foto
26.jūlijā, jau otro gadu pēc kārtas,
Līgo parkā norisinājās Senlietu tirdziņš.
Līgo parkā bija ieradušies senu un antikvāru lietu tirgotāji no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas. Starp putnu dziesmām varēja saklausīt senlaicīgo pulksteņu tikšķēšanu, ieraudzīt fotoaparātus ar kuriem
fotografēja mūsu vectēvi un vecvectēvi, sudraba karotes no pagājušā gadsimta 20.gadiem, otrā pasaules kara laika
divriteņus, un daudz, daudz ko citu, kas
pat apmeklētājiem ar sirmām galvām lika
brītiņu pastāvēt un ar smaidu pakavēties
atmiņās.
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Sporto lieli, mazi, veci..
A.LOGACKA
Pēc lielām lietavām, 25 jūlijā rītā debesis pašķīrās, uzspīdēja saule.
Uz Stopiņu novada sporta dienas pasākumiem Upeslejās pulcējās kupls skaits
dalībnieku, ciema sportiskākās ģimenes,
individuālie sportisti, ciemiņi no Cekules,
Sauriešiem, Līčiem un Ulbrokas d/c komanda ar vadītāju Andu priekšgalā. Sevišķi daudz bija jauno māmiņu ar mazuļiem
un tētu, neatpalika arī vecmāmiņas.
Stopiņu domes priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne sveica sportistus un līdzjutējus ar laba vēlējumiem un balvām. Sacensību programmā tika iekļaut pludmales volejbols, street basketbols un 4 sporta veidu ”stacijas” – futbola soda sitieni,
boulings, mazuļu stafetes un stiprākais tētis. Mazulīši, ar māmiņu aktīvu līdzdalību,
Spēcīgākie vīri ņēma mīļās sievas plelēja pudelītēs ūdeni, spēlēja boulingu, ie- cos un skriešus nesa kalnā: Deniss Melikaroja futbola vārstus. Visjautrākās sacen- hovs ar Ketiju, Ainārs Kacens ar Baibu
sības izvērtās tētiem. Aplausu un urā sau- un Deniss Buglaks ar Jekaterinu. Spēcīgācienu pavadīti jaunie tēti ar mazuļiem ro- kajam tētim balvu – krājkasīti ar santīmikās, “kā vēja spārniem” devās kalnā. Veik- ņiem, spontāni, turpat kalnā sarūpēja bērlākie no viņiem bija: Ivo Čapiņš ar meitu ni. Spēku atjaunošanai visi sportisti balvās
Kati, Valters Magone ar meitu Diānu, Ai- saņēma saldumus, sulas un krāsainus banārs Kacens ar meitu Antru, Agris Ikau- loniņus tik, cik katrs izejot ”stacijas” bija
nieks ar dēlu Robertu, Valentīns ar dēlu sapelnījis taloniņus.
Aigaru, Vjačeslavs Gusevs ar dēlu VladisPludmales volejbolā 4:4 startēja 8 kolavu, Aleksejs Todoščenko ar dēlu Artū- mandas.
Tīri nejauši tika konstatēts, ka kupru, Juris Gurtiņš ar meitu Dārtu un Reinis
Vecuma grupā līdz 16.
lākais sacensību dalībnieku skaits dzīvo
(tētis perspektīvā) ar draugu Tomasu no
1 v. Zvaigžņu KTEAM
Upesleju 11 mājā.
Līčiem pat divreiz veica distanci.
2 v. d/c Ulbroka
Vissportiskāko ģimeņu godu izpelnī3 v. SVF
jās Denisa Melehova ģimene 5 cilvēku
4 v. Čebureki
sastāvā ar vecmāmiņu Silviju priekšgalā
17 gadi un vecāki
Turpinājums 7.lpp. î
1 v. Līči 1
2 v. Kāda starpība
3 v. Līči 2
Steetbolā startēja 6 komandas
Vecuma grupā
līdz 16 gadiem
1 v. RD
2 v. Optima
3 v. Lūzeri
17 gadi un vecāki
1 v. Onkas
2 v. 7:7:7
3 v. Līči

6

2009.gada jūlijs
ë Sākums 6.lpp.

Sirsnīgs paldies
sponsoriem – Aiv, kura paspēja, gan tiesāt, gan kafiju gā- aram Grudulim un
dāt, gan mazbērniņus vāķēt, gan pati sen- biedrības ”Misija –
joru komandā spēlēt pludmales volejbolu. par ģimeni” valAināra Kacena ģimene 4 cilvēku sastāvā des priekšsēdētājai
visi startēja un tētis bija aktīvs sacensību Helēnai Strujevai
tiesnesis.
par atbalstu. Pateicamies ikgadējiem
sacensību tiesnešiem – Ņinai Aleksējevai, Silvijai Eriņai, Aināram Kacenam, A. Kijko, kā
arī bērnu brīvā laika organizatoriem
Jurim Gurtiņam un Alvim Sīlītim. Aivaram Priedītim par palīdzību risinot tehniskos jautājumus.

Paldies sacensību organizatoriem Aelitai Veipai un Aināram Vaičulenam.
Gribam tikties vēl un vēl un vēl...

Sporta aktivitâtes Saurieðos
Aija ŠIBAJEVA
Dienas centra “Saurieši’’ vadītāja
12. jūlijā Stopiņu novada dome organizēja un sporta aktivitāšu organizators Ainārs Vaičulens novadīja sporta dienu Sauriešu ciemata iedzīvotājiem. Sportot ieradās gan lielie, gan mazie dalībnieki. Kamēr raiti ritēja futbola un volejbola spēles,
tikmēr vecāki ar mazuļiem un pārējie sacensību dalībnieki varēja startēt stefetēs:
mest pa bundžām, ķert zivis, lekt ar maisu, lekt tāllēkšanu. Veicot visas disciplīnas
dalībnieki saņēma dāvanās saldumus.

Volejbola spēlēs jo sevišķi daudz spēlēt gribētāju bija vecuma grupā no 16. gadiem. Tiesneša pienākumus veica Ainārs
Kacens.
Iegūtās vietas pludmales volejbolā
Vec. gr. līdz – 15 gadiem, piedalījās
trīs komandas:
I vieta komandai “RD” Upeslejas

Iegūtās vietas futbolā
Vec. gr. līdz – 15 gadiem, piedalījās divas komandas:
I vieta komandai Chitas
II vieta komandai Far West
Vec. gr. no 16 g. un vecāki, piedalījās
sešas komandas:
I vieta komandai Smieklīgs
II vieta komandai Dinamo Saurieši
III vieta komandai Banzaj
Sacensību dalībniekiem limonādes
dzērienus bija sagādājusi NVO “Misija –
par ģimeni”. Par interesanti pavadīto dieII vieta komandai Grāvēji
nu visi bija gandarīti un apmierināti
Sauriešu futbola komanda “Dinamo
III vieta komandai Dinamo Saurieši
Vec. gr.no 16 g. un vecāki, piedalījās Saurieši” šogad piedalās (Rīgā) Vasaras
septiņas komandas:
sporta projektā jauniešiem “Big sport Day”
I vieta komandai Līčī
atklātajās futbola spēlēs. Informāciju un
II vieta komandai Tostermaize
fotorgāfijas par futbola spēlēm var atrast
III vieta komandai Gurķi
mājas lapā: www.BigSportDay.lv
Futbola spēles organizēja un tiesāja
Jauniešu komanda izsaka pateicību noKirils Buravcevs. Komandas bija labi sa- vadam par 100 Ls dalībmaksas iemaksu
gatavojušās, spēles ritēja spraigi un inte- sacensību organizatoriem un par atbalstu
resanti. Atbalstītāju pulks bija liels un viņi Helēnai Strujevai.
regulāri uzmundrināja sportistus.
Labākie futbolisti jaunākajā grupā:
Niķita Uhovs, Leons
Gavričevs, Valērijs
Daņilecs. Vecākajā
grupā labākos rezultātus uzrādīja: Oļegs
Semjonovs, Valērijs
Darģelis, Konstantīns Guļenko.
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JUBILĀRUS!
Laika rats, kas neprot stāt,
Liek pie mūža gadus klāt.
Bet, kaut sudrabs matos mirdz,
Mūžam jauna paliek sirds.
70 –

Irēnu Čerņavsku
Gunu Dēliņu
Pjotru Dorožko
Virginiju Griboniku
Irēnu Grigali
Maldu Griņuku
Andreju Kazaku
Irinu Saukumu
Korneliju Višņevsku
75 – Ludmilu Obrazcovu
Annu Logacku
Inu Griņovu
Vladislavu Ostrovski
Dzidru Rožkalni
Olgu Volkovu
80 – Zigmuntu Jeromanu
Veru Kasari
Jeļenu Ņefjodovu
Pjotru Radaškeviču
Sigrīdu Reķi
Āriju Skulti
Ojāru Treimani
Raisu Ratjkovu
Lai stipra veselība,
dzīvotprieks un dvēseles gaišums
ir ceļabiedrs vēl ilgus gadus!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Ej, nešaubies ceļš labi sācies,
No Tevis dzīvē prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,
Un visu mūžu audz!
Visvaldi Zemnieku
Vigo Tipsi
Jūliju Vesņinu
Kristeru Šultu
Nikolu Fogeli
Danilu Kiričenko
Dāvidu Krainovu
Sveicam mazuļus un viņu
vecākus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!
Ikvienai dziesmai reiz ir jāizskan,
Pat diena kvēlāka sev rietu līdzi nes...
Valija Blažēviča
Nikolajs Gaļviks
Jevgēnijs Meļņiks
Sergejs Todoščenko
Sergejs Poršukovs
Anatolijs Romanovs
Veneranda Ivanova

Sestdien, 8.augustā plkst.19.00
Ulbrokā, Līgo parkā
viesojas
Litenes amatierteātris “Nebēdnieki”
ar
Aivara Banka
kriminālkomēdiju

“Barona Bundula
atgriešanās”
Režisore Sarmīte Locāne
Ieeja: Ls 1,Pensionāriem un represētajiem Ls 0,50

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Sakarā ar kasieres atvaļinājumu no
1.augusta līdz 31. augustam 2009.g.,

PA ”Saimnieks”
Ulbrokas nodaļas kasē
maksājumus pieņems
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

17:00 – 20:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00
09:00 – 12:00

ULBROKAS
BIBLIOTĒKAS
DARBA LAIKS
VASARĀ
Augusts
pirmdien, ceturtdien 12.00 – 19.00
otrdien, piektdien
10.00 – 17.00
Darbu sestdienās bibliotēka atsāks
septembrī.
Lūgums savlaicīgi plānot skolu
ieteicamo literatūras sarakstu izvēli.
Informējam, ka bibliotēkā iespējama
mācību grāmatu apmaiņa akcijas
“Lasītājs lasītājam’’ ietvaros!

Sestdien, 29.augustā
Ulbrokā, Līgo parkā
plkst. 12.00
Liepājas ceļojošais leļļu teātris “Maska”
ar izrādi bērniem

“Riko jautrās
dēkas”
Ieeja pieaugušajiem: Ls 1
Ieeja bērniem: Ls 0,50
Plkst. 19.00
Līgo parka vasaras sezonas
noslēguma pasākums

“Gardēžu diena
Līgo parkā”
un zaļumballe (no 21.00 līdz 1.00)
Ieeja: Ls 1,50
Pensionāriem un represētajiem: Ls 1

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: SIAMicroDot
Tirāža: 1700 eks. Bezmaksas.
Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2009.gada 4. augustā.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

