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Sveicam visus novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas
90. proklamēšanas gadadienā!

S

irsnīgi sveicieni mūsu novada
iedzīvotājiem Latvijas 90. dzimšanas
dienas svinībās!
Svētkos gribas pateikt labus, mīļus
vārdus visiem, kuri kopā dzīvojam šajā
laikā, šajā vietā. Paldies tiem cilvēkiem,
kuri piedalās mūsu dzīvestelpas vides
sakārtošanā un nepārtrauktā attīstībā,
PALDIES visiem novada domes darbi
niekiem un deputātiem, pedagogiem, teh
niskajiem darbiniekiem, bibliotekārēm,
Dienas centru vadītājām, mediķiem, po
licijas darbiniekiem, muzeja vadītājai,
sporta dzīves vadītājiem un treneriem,
sportistiem, pašdarbības kolektīvu vadī
tājiem un dalībniekiem, audējām un viņu
vadītājai, PA «Saimnieks» darbiniekiem,
visu novada teritorijā esošo uzņēmumu
un iestāžu vadītājiem un darbiniekiem,
paldies Pensionāru padomes un Represēto
biedrības ikvienam dalībniekam, ģimeņu
biedrībai «Māra», paldies ikvienam no

Dievs, svētī Latviju:
zemi cilvēkus, valodu,
dziesmu un ticību,
godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
dari mūs brīvus –
garā un pateicībā,
cilvēka vārda cienīgus

dokļu maksātājam, vecākai paaudzei,
bērniem un jauniešiem, paldies ikvienam,
kas zvana, raksta, ierosina, aizrāda, jo
tikai kopā mēs esam stipri. Ikdiena jau
neattiecas tikai uz to, ko mēs apgūstam,
izdarām un kā izturamies, tā attiecas uz
cēloņiem, kādēļ mēs darām to, ko darām.
Mums katram ir savi mērķi un redzējums,
mēs katrs esam unikāls ar to, ka mums
ir savas teorētiskās zināšanas un sava
iegūtā pieredze un izmantojot kaut daļu
no tā kopīgo mērķu sasniegšanai mēs
kļūstam bagātāki visās šī vārda nozīmēs.
Gribas ikvienam no mums novēlēt skaistu
un bagātu, labestīgu un drošu, gudru un
taisnīgu Latviju ne tikai mūsu sirdīs, bet
arī realitātē!
«Man viņa ir visskaistākā,
Tik un tā...»
Vita Paulāne,
priekšsēdētāja vietniece

Sestdien, 15.novembrī plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā

Latvijas Republikas proklamēšanas
90.gadadienai veltīts Stopiņu
pašdarbības kolektīvu

SVĒTKU KONCERTS

un Stopiņu novada iedzīvotāju darbu

IZSTĀDE

Pēc koncerta – balle tā dalībniekiem un klausītājiem.

latviešus
Tēvzemē un pasaulē
Velta Toma

Pasākuma dienā kursēs autobuss: 17.00 – Gaismas
skola; 17.15 – Saurieši; 17.20 – Upeslejas; 17.30 – Līči;
17.45 – Ulbrokas kultūras nams.
Pēc koncerta – autobuss mājupceļam.

Karoga atgūšana
Ziemeļdabā nekā nav tik sarkana.
Bet kā atsaucās prāts un sirds!
Purpurs uzziedēja par orkānu.
Tāda tikai vien asins ir…
Baltu zemē kur ņemt tādu baltumu?
Vien no krekla, kas velēts simtkārt.
Cauri vēl nesarecošai paltij
baltā zibenī izšāvās stars.
Un par strīpu, par protestu apstājās –
Asins straumi reiz apvaldīt.
Un tu ieraudzīji, ka krastā
Sarkanbaltsarkans zied rīts.
Ziemeļdabā nekā nav tik sarkana.
Bet atsaucās prāts un sirds!
Purpurs uzziedēja par orkānu.
Tāda tikai vien asins ir…
Māris Čaklais

Otrdien, 11.novembrī plkst. 19.00
pie piemiņas akmens
Lāčplēša ordeņa kavalieriem

LĀČPLĒŠA DIENAS
PASĀKUMS

Pasākuma turpinājumā –
Ulbrokas kultūras namā iespēja noskatīties
filmas plkst.19.30 –
«Kad vēl Līgo bija mazs…» ieeja brīva;
plkst.20.00 – «Rīgas sargi» ieeja Ls 1,-.
Pasākuma dienā kursēs autobuss:
18.00 – Gaismas skola; 18.15 – Saurieši;
18.20 – Upeslejas; 18.30 – Līči;
18.40 – Ulbroka (pretī Stopiņu novada
Domes ēkai); 19.25 – autobuss kursēs no
pieminekļa līdz Ulbrokas kultūras namam.
Pēc filmas «Rīgas sargi» noskatīšanās –
autobuss mājupceļam.
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8. un 22.oktobra sçdçs (protokols Nr.90 un 91) nolemts:
zzAnulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
1 personai;
zzUzņemt 1 personu 1. reģistra – Paš
valdībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšanas Vispārējā kārtībā nodrošināmo
personu rindā;
zzPiešķirt apdzīvojamo platību 1 personai
no 1. reģistra «Pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas izīrēšana» Neatliekamo
gadījumu saraksta;
zzAtjaunot zemes nomas līgumu un maz
dārziņiem 7 personām;
zzPiešķirt nomā zemi lauksaimniecības
vajadzībām 1 personai;
zzAtteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
4 īpašumiem;
zzAtļaut reģistrēt privātos zemes gabalus
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 3 LR
nepilsoņiem;
zzPamatojoties uz Stopiņu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu pie
šķiršanas kārtību 11.jūlija sēdē nolēma

piešķirt:
Protokols Nr. 22 03.10.2008.
1)vienreizēju materiālo palīdzību skolas
piederumu iegādei 3 maznodrošinātu ģi
meņu skolniekiem par summu – 90,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu iegā
dei 8 maznodrošinātām personām par
summu – 249,70 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību sabiedriskā
transporta izdevumu atmaksai 15 personām
pēc 80 gadiem, par summu – 170,00 Ls;
4) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 1 maznodrošinātai personai par
summu – 25,00 Ls;
5) piešķirt dzīvokļa pabalstu 1 mazno
drošinātai ģimenei par summu – 30,00 s;
6) piešķirt pabalstu medicīnas pak al
pojumiem 6 maznodrošinātām personām
par summu – 95,20 Ls;
7) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību
1 maznodrošinātai personai par summu –
30,00 Ls;
8) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un

uzturēšanās izdevumiem PII Sauriešu gru
pā, 2 maznodrošinātu ģimeņu bērniem;
9) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un
uzturēšanās izdevumiem PII Pienenīte 1
maznodrošinātas ģimenes bērnam;
10) piešķirt brīvpusdienas 8 maznodroši
nātu ģimeņu bērniem;
11) piešķirt maznodrošinātas ģimenes
statusu uz 3 mēnešiem 3 ģimeņu 11 per
sonām;
12) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 4
maznodrošinātām ģimenēm par summu –
240,00 Ls;
13) piešķirt pabalstu uz 3 mēnešiem 1
personai ar hronisku nieru nepietiekamību,
kurai nepieciešama dialīze par summu –
150,00 Ls,
14) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu uz 3
mēnešiem 2 ģimeņu 6 personām;
15) pabalstu zobu labošanai, protezēša
nai 2 maznodrošinātām personām par

ZIÒO 7910901

notikuma vietā minētā persona tika aiztu
rēta, aizturēšanas laikā tika pielietots
fizisks spēks un speclīdzekļi. Persona tika
saukta pie administratīvās atbildības un
nogādāta Valsts policijas Salaspils iecirknī
līdz pilnīgai atskurbšanai;
10.10. – Aizturēta un nogādāta Valsts
policijas Salaspils iecirknī persona, kurai
piemērots aizdomās turamā statuss par
nozieguma izdarīšanu un kura izvairās no
izmeklēšanas;
12.10. – Tika saņemta telefoniska
informācija par to, ka Juglas sanatorijas
internātpamatskolas sportalaukumā ir ie
braukusi pelēkas krāsas automašīna Audi.
Pārbaudot informāciju, tika aizturēts tās
vadītājs, kurš bija alkohola reibuma stā
voklī. Noskaidrota vadītāja personība un
vadītājs nodots Ceļu policijas ekipāžai;
– Aizturēts un nodots Imigrācijas die
nesta inspektoram Baltkrievijas pilsonis,
kas dzīvo Latvijas teritorijā bez uzturēša
nās atļaujas;
16.10. – Saņemta telefoniska infor
mācija par to, ka Cekulē atrodas vīrietis
stiprā alkohola reibumā, uzvedas agresīvi
un rīko skandālu. Ierodoties notikuma vietā
minētā persona tika aizturēta un nogādāta
uz Stopiņu novada pašvaldības policijas
iecirkni personības noskaidrošanai. Aiztu
rēšanas laikā tika pielietots fizisks spēks
un speciālie cīņas paņēmieni. Minētā

persona tika saukta pie administratīvās
atbildības;
20.10. – Pie administratīvās atbildības
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa tika saukti divi Juglas sanatorijas
internātpamatskolas audzēkņi, kas skolas
telpās atradās alkohola reibumā;
22.10. – Tika konstatēts, ka Līčos
«Lattelekom» telefona būdiņai ir izsists
apakšējais sānu stikls;
26.10. – Saņemta telefoniska informā
cija no kādas iedzīvotājas par to, ka
Sauriešos, vienā no mazdārziņu mājiņām
kaimiņiene ar nazi uzbrukusi vīram. Iero
dot ies notikuma vietā, noskaidrots, ka
vīrietis saņēmis divus naža dūrienus, rokā
un sānos. Tika izsaukta ātrā medicīniskā
palīdzība un par notikušo paziņots Valsts
policijas Salaspils iecirknim. Vainīgo
personu, apsekojot tuvāko apkārtni, atrast
neizdevās.

(26.09.2008. – 29.10.2008.)
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu
novada pašvaldības policijas
un Valsts policijas materiāliem.
2.10. – Aizturēta meklēšanā esoša per
sona un nogādāta Valsts policijas Salaspils
iecrknī;
5.10. – Sniegts atbalsts Ātrās medicī
niskās palīdzības brigādei personas nogā
dāšanai uz stacionāru, kas sev pārgrieza
roku vēnas;
6.10. – Saņemta informācija no kāda
akvalangista par to, ka, nirstot ar akvalan
gu, Sauriešu karjerās viņš ir atradis cilvēka
ķermeņa daļu. Par notikušo nekavējoties
tika paziņots Valsts policijas Salaspils
iecirknim un izbraukts uz notikuma vietu.
Kā arī tika izsaukti glābēji, pēc kuru
ierašanās no ūdens tika izceltas cilvēka
ķermeņa daļas. Par notikušo uzsākts kri
minālprocess.
8.10. – Saņemta telefoniska informāci
ja no anonīma zvanītāja par to, ka Saurie
šos veikalā «Kristīne» atrodas vīrietis
alkohola reibumā, uzvedas agresīvi un
lamājas necenzēiem vārdiem. Ierodoties
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VP Salaspils policijas iecirknī līdz
atskurbšanai nogādātas 2 personas, pārru
nas veiktas ar 42 personām, pēc Stopiņu
novada domes saistošajiem noteikumiem
sodītas 23 personas, par transporta no
vietošanu tam neparedzētā vietā protoko
lus – paziņojumus saņēmuši 35 auto
vadītāji, pēc Latvijas Administratīvo pār
kāpumu kodeksa pie administratīvās at
bildības sauktas 50 personas.
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ë Sākums 2.lpp.
summu – 120,00 Ls;
16) piešķirt pakalpojumu ilgstošās aprūpes
institūcijā 1 vientuļai, maznodrošinātai
personai;
17) piešķirt pabalstu polises iegādei 3
maznodrošinātām personām par summu –
110,00 Ls;
18) piešķirt pabalstu briļļu iegādei 1
maznodrošinātai personai par summu –
20,00 Ls;
19) piešķirt ik mēnesi 45,00 Ls pabalstu
ikmēneša izdevumiem 1 bērnam bāre
nim pēc pilngadības sasniegšanas, ja
turp in a mācības vispārējās vidējās vai
profesionālās izglītības iestādē un ir sek
mīgs;
20) piešķirt pabalstu medicīniskajai reha
bilitācijai 1 maznodrošinātai personai par
summu – 50,00 Ls.
Protokols Nr. 23 17.10.2008.
1)vienreizēju materiālo palīdzību skolas

piederumu iegādei 6 maznodrošinātu ģi
meņu skolniekiem par summu – 180,00
Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu iegā
dei 20 maznodrošinātām personām par
summu – 492,03 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību sabiedriskā
transporta izdevumu atmaksai 10 personām
pēc 80 gadiem, par summu – 96,30 Ls;
4) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos
slimnīcā 1 maznodrošinātai personai par
summu – 21,00 Ls;
5) piešķirt dzīvokļa pabalstu 5 maznodro
šinātām ģimenēm par summu –
150,00 Ls;
6) piešķirt pabalstu medicīnas pakalpo
jumiem 6 maznodrošinātām personām par
summu – 81,64 Ls;
7) piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību
4 maznodrošinātām ģimenēm par summu120,00 Ls;
8) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un
uzturēšanās izdevumiem PII Pienenīte 1
maznodrošinātas ģimenes bērnam;

9) piešķirt apmaksātu launagu 1 mazno
drošinātas ģimenes bērnam;
10) piešķirt maznodrošinātas ģimenes
statusu uz 3 mēnešiem 3 ģimeņu 6 perso
nām;
11) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 3
maznodrošinātām ģimenēm par summu –
180,00 Ls;
12) piešķirt pabalstu zobu labošanai,
protezēšanai 5 maznodrošinātām perso
nām par summu – 283,20 Ls;
13) piešķirt pabalstu polises iegādei 2
maznodrošinātām personām par summu –
80,00 Ls;
14) piešķirt GMI pabalstu uz 3 mēnešiem
1 trūcīgas ģimenes 2 personām par summu
– 216,00 Ls.
zzAtļaut izstrādāt 3 zemes ierīcības pro
jektu;
zzApstiprināt jaunas adreses 13 nekus
tamajiem īpašumiem;
zzAtļaut nodarboties ar individuālo darbu
2 personām;

Ekskursija uz Cinevillu
Inguna Ozola
un Dita Bondere
speciāli Tēvzemītei

Apmeklējām kino pilsētiņas «Pasta mu
zeju», kur uzdāvinājām līdzatvesto seno
pastnieka somu.

Šī gada 11. oktobrī Dienas centrs
«Upeslejas» Par godu savai piecu gadu
jubilejai rīkoja ekskursiju uz kino pilsētiņu
Cinevillu, kura atrodas Tukuma rajonā,
Slampes pagastā.

Pabijām arī Jaunmoku pilī, izstaigājām
pils zāles, apskatījām «Meža muzeja»
ekspozīciju un pavērāmies no skata torņa.
Apskatījām arī pils parku ar tā jaukajām
koka figūrām un strūklaku.

Bija jauka atrakcija bērniem – iespēja
pārģērbties filmu varoņu tērpos.

Sestdienas rīts mūs sagaidīja rudenīgi
apmācies, reizēm nopilēja pa kādai lietus
lāsei, bet tas pulciņam braukt gribētāju
omu nesabojāja. Aiz autobusa loga ska
tienu priecēja krāsainie dabas skati. Iero
doties kino pilsētiņā mūs sagaidīja gids
Aivars, kurš pastāstīja un parādīja filmas
«Rīgas sargi» uzņemšanas aizkulises.

Mājupceļā iebrau
cām mājd zīvnieku
kapsētā – «Citi me
dību lauki», šī vieta
rosina pārdomas.
Paldies dienas
centram «Upeslejas»
par ekskursiju un Sto
piņu novada Domei
par atbalstu.
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PII «Pienenîtei»
35. dzimðanas diena
Lelde Sturme
PII «Pienenīte» vadītāja
Pašā gulbju ezera krastā, līdzās zaļu
priežu mežam, savu mājvietu radusi Sto
piņu novada domes PII «Pienenīte». Tas
bija pirms vairāk nekā 30 gadiem, kad
bērnu mīlulis lācītis Pūks/aktrises Antas
Krūmiņas personā/brīnumā sasita rokas,
ieplēta acis un priecīgi iesaucās: «Tas nu
gan ir viens varens medus pods!» Medus
pods tas nu gan īsti nebija, bet milzīgs
daudzsološs un ļoti gaidīts bišu strops
gan – mūsu pašu, toreizējās valsts saim
niecības «Ulbroka», celtais bērnudārzs ar
gaišo un saulaino nosaukumu «Pienenīte».
Iestāde dibināta 1973.gada 16.oktobrī.
Šogad 31.oktobrī atzīmējām iestādes pa
stāvēšanas 35. jubileju. Iestāde ir pie
dzīvojusi gan attīstību un uzplaukumu ar
paplašināšanos, gan, politisko pārmaiņu
laikos, atkal sarukusi . Pašlaik pirmsskolas
iestādē darbojas 11 grupas, tās apmeklē
255 bērni, kolektīvā strādā 60 darbinieki,
30 no tiem ir pedagogi. Mūsu 11 grupiņas
ir katra ar savu izveidotu tēlu un nosau
kumu – «Cālēni», «Saulītes», «Bitītes»,
«Kāpēcīši», «Knīpas un «Knauķi», «Glie
mezīši», «Lācēni», «Rūķēni», «Mārītes»,

«Zaķēni»
un
«Putniņi». Iestādē
strādā arī logopēds un
psihologs, darbojas
arī dziedāšanas,
tautas
deju,
peldēšanas un angļu
valodas pulciņi.
Iestādes darbu un
vidi cenšamies
sakārtot tā, lai labi
šeit justos ikkatrs gan
audzēkņi un vecāki,
gan paši darbinieki.
Šogad novada domē
ir izstrādāts jaunās
piebūves projekts vēl
piecām grupām, jo rinda uz vietām mūsu
iestādē aizvien pieaug. Arī iestādes fasāde
ir sen zaudējusi savu «pienenītes» krāsu
un gaida savu daļu – remontu un jaunu
košu krāsu. Ir gandarījums, ka vecāki
no vairākiem apkārtnes bērnudārziem
izvēlas tieši «Pienenīti», bet tajā pašā
laikā, es kā vadītāja, izjūtu bezspēcību, jo
nevaru palīdzēt ģimenēm atrisināt rindas
problēmu, vienīgi kā mierinājumu iesaku
gaidīt jauno piebūvi. Šis jautājums ir
aktuāls visā Latvijā, to būtu jārisina, ne
tikai pašvaldību, bet arī valsts līmenī.

Paldies mūsu novada Domei, ka uzņēmās
šo problēmu risināt pašu spēkiem.
Iestādē varam lepoties ar lielu, drau
dzīgu un stabilu kolektīvu. Cilvēks, ma
nuprāt, ir iestādes galvenā vērtība. Ne
kādas tehnoloģijas vai modernākās darba
metodes nespēj aizvietot bērnudārza
darbinieku dāvāto iejūtību un sirsnību.
Tādēļ vienlīdz svarīgi ir rūpēties ne ti
kai par audzēkņiem, bet arī par saviem
darbiniekiem. No 60 darbiniekiem deviņi
mūsu iestādē strādā divdesmit un vairāk
gadus. Kopš iestādes dibināšanas pie
mums strādā Marija Svirščevska, Ļubova
Naruševiča, Zigrīda Ozoliņa, Teresa
Antonoviča, Tatjana Ļisica, bet Anča
Maija, Lidija Gaiķena, Lauma Zandere
un Veronika Zujāne arī ir nostrādājušas
vairāk kā 20 gadus. Paldies viņām par
pašaizliedzīgu, apzinīgu darbu, uzticību
savai iestādei visu šo gadu garumā un
novēlu vēl daudz spēka un izturību turp
mākajiem gadiem.
Daudz ir dzirdēts stāstu un leģendu
par to, kā ir bijis – «tajos laikos». Valsts
saimniecības laikos un arī vēl tagad Ul
broka ir slavena ar cūkgaļas ražošanu.
«Tajos laikos» bērnudārza virtuves le
dusskapji ar cūkgaļu ir bijuši pārpildīti.
Tagad ir saglabājušās tikai labās ēšanas
tradīcijas un demokrātiskas ēdināšanas
maksas. Daudzi darbinieki atceras drūmo
Turpinājums 5.lpp. î
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Aicinâm uz «Krçslas stundu»
Stopiòu novada Ulbrokas bibliotçkâ!
Aicinām uz «Krēslas stundu» Stopiņu
novada Ulbrokas bibliotēkā!
Kā ikkatru gadu mūsu bibliotēka pie
vienosies to 330 bibliotēku pulkam, kuras
šobrīd gatavojas piedalīties Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas pasākumiem – «Rītaus
mas stundai», «Krēslas stundai», izstādēm,
un iedvesmojošām pārrunām. Šī gada
sarunas tēma ir «Mīlot Ziemeļvalstis».
Tās nodoms ir ar literatūras starpniecību
izgaismot Ziemeļvalstu iedzīvotāju at
tieksmi pret savu valsti, dabu un cilvē
kiem. Šogad Ulbrokas bibliotēkas lie
tot āji «Krēslas stundā» dzirdēs darbu,
kura nosaukums atbilst gada tēmai. Tā
autore ir somu rakstniece Ēva Kilpi. Tajā
par to, kas mēs esam, kādiem būt šajā
Ziemeļvalstu ielokā. Stāsts ir nedaudz
valdzinoši skumīgs, grūtsirdīgs, bet tai pat
laikā – skaists.

Šī gada plakāta autore ir grenlandiešu
māksliniece Aka Hēge. Viņa arī rakstnie
ka, fotogrāfa, kino un TV producenta,
latvieša Ivara Sīļa dzīvesbiedre.
Jāmin, ka tieši šogad noslēdzas 12
gadus ilgušais Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļu cikls, kurš norisinājies projekta
NORDLIV (dzīve ziemeļos) ietvaros un
kurš nākamgad jau atdzims jaunā kvalitātē
un veidolā, kurā, iespējams, arī Latvija
vairs nebūs tikai dalībvalsts, bet piedalī
sies šī pasākumā organizatora statusā.
Ulbrokas bibliotēka savus lasītājus un
lietotājus ciemos gaida pirmdien, 2008.
gada 10.novembrī plkst. 19.00 bibliotēkas
telpās!
P.S. Ja Jums pieder kādi īpaši mīļi,
tuvi un interesanti no Ziemeļvalstīm pār
vesti suvenīri, aicinām tos paņemt līdz.
Omu mums palīdzēs uzlabot silta tēja.

ë Sākums 4.lpp.

novadu. Apmeklējām Bībeles muzeju
Alūksnē, Akmeņu muzeju, apskatījām
Tempļa kalnu un Alūksnes ezeru, pabi
jām Stāmerienas muižā un Bānīša svēt
kos, kā arī makšķerējām un Grūbes ziv
ju audzētavā degustējām foreles. Tas
saliedē kolektīvu, rada pozitīvas emo
cijas un uzmundrinājumu tālākam dar
bam. Bet vislielākais gandarījums mūsu
darbiniekiem ir bijušo audzēkņu apcie

puča laiku, kad Padomju armijas tanki
stāvēja ezera otrā krastā – tieši pretim
bērnudārzam, Radiostacijā, bet darbinieki
plecu pie pleca gaidīja, kas notiks. Pa
šiem trim gadu desmitiem iestāde ir pie
dzīvojusi trīs vadītāju maiņu.Es esmu
trešā vadītāja. Mans dzimšanas gads sakrīt
ar iestādes dibināšanas gadu un arī es
pati bērnībā apmeklēju bērnudārzu ar
nosaukumu «Pienenīte». Es esmu izaugusi
bērnudārza vidē, jo mana mamma visu
savu darba mūžu strādāja par bērnudārza
audzinātāju. Tādēļ labi pārzinu un izprotu
pirmsskolas iestādes darbības specifiku,
bērnu vajadzības, gan arī darba pozitīvo
un negatīvo pusi un kopīgi šajās svētku
dienā varēju izjust gandarījumu par kopīgi
sasniegtajiem mērķiem, labi un apzinīgi
padarītu darbu.
Pirmā vadītāja Ilgmāra Priede no
strādāja 17 gadus. Viņa kolektīvā iedi
bināja daud zas tradīcijas, bija prasīga
pret darbiniekiem, bet arī ļoti cilvēcīga.
Otrā vadītā ja Alma Plūce, diemžēl, vairs
nav starp mums, taču viņas pēdās iet
meita Dace, kura strādā par skolotāju.
Gadu gadiem ir saglabājušās kolektīva un
iestādes tradīcijas kopīgi doties ekskur
sijās, apsveikt kolēģes jubilejās un kopīga
svētku svinēšana. Šogad, septembra mē
nesī, mūsu kolektīvs apceļoja Alūksnes

Domu apmaiņai un jaunas informācijas
izguvei līdz jāņem arī ekskluzīvi un
amizanti stāstiņi par Ziemeļvalstu dabu
un cilvēkiem, bet visvajadzīgākais – labs
garastāvoklis!
mojumi arī pēc iestādes beigšanas. Šajā
35. dzimšanas dienā mūs ar saviem muzi
kālajiem sveicieniem pagodināja vairāki
bijušie PII «Pienenītes» audzēkņi. Kā
īpašs viesis ar muzikālajiem sveicieniem
piedalījās Daumants Kalniņš. Gribu pa
teikties arī mūsu atsaucīgajiem bērnu
vecākiem par atbalstu šajos svētkos un
Turpinājums 6.lpp. î

5

2008.gada oktobris

Amerikas viesi
Ulbrokas bibliotçkâ
Daiga BRIGMANE
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
speciāli «Tēvzemītei»
Ir rudenīgi darbīga un saulaina 2008.
gada 7. oktobra pēcpusdiena, kad Ulbro
kas bibliotēku apciemo viesi no Amerikas
Savienotajām valstīm.
Latvijā zināmā projekta «Trešais tē
va dēls» darba vizītē ieradusies Bila
un Melindas Geitsu fonda programmu
vadītāja Džesika Dora (Jessika Dorr) un
fonda «Globālo bibliotēku» koordinatore
Debra Džeikobsa (Deborah Jacobs).
Tālās zemes pārstāves pavadīja fonda
līdzfinansētā projekta īstenotāji Latvijā –

ë Sākums 5.lpp.
praktisku palīdzību. Īpašu, paldies, saku
Gintai Saukānei par palīdzību iestādes
bukleta izgatavošanā, Olgai Ružanskai par
idejām un Imantam Kalniņam par mūzikas
aparatūras izmantošanu.
Iestādes audzēkņu vecāki iestādei uz
dāv ināja radiomikrafonu. Lai iestādes
pas ākumi noritētu vēl skanīgāk un
kval itatīvāk, tad šī audioaparatūra vēl
jāpapildina. Paldies Iestādes Padomes ve
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valsts aģentūras «Kultūras informācijas
sistēmas» darbinieces publisko bibliotēku
attīstības projektu vadītāja Sandra Ozoli
ņa, projekta ietekmes novērtēšanas vadītā
ja Kristīne Pabērza un projekta koordina
tore Līga Masēna, kas Ulbrokas bibliotēkā
viesojās jau otro reizi.
Darba grupas mērķis – piešķirto fi
nansiālo līdzekļu pielietojums, telpu ie
kārtojums, informācijas tehnoloģiju pie
dāvājums, iedzīvotāju apmeklējums un
datoru izmantojamība. Jāsaka, ka ieguldītais
darbs tika atzinīgi novērtēts ar pateicību
Stopiņu novada domes ieg uld ījumam,
ar atzinību profesionālām un apmācītām
bibliotēkas darbiniecēm, ar noslogotiem
datoriem un apmierinātiem apmeklētājiem.

Redzētais un diskutētais apliecina
publisko bibliotēku pakalpojumu daudz
veidību. Mēs varam teikt, ka iedzīvotāji
mācās visu mūžu, un šī izglītība mūža
garumā vairs nav iespējama bez jau
nām tehnoloģijām – datoriem, mult i
funkcionālām iekārtām, kā arī elektro
niskiem resursiem – datubāzēm.
Bibliotēka kalpo gan kā informācijas
centrs, gan kā mācību un atpūtas vieta
noteiktā apvidū. Prieks par saskanīgi
veiktu darbu mūsmājās un atzinīgu kolēģu
vērtējumu ārvalstīs! Nelielās Latvijas, arī
Ulbrokas bibliotēkas vārds tiks minēts vēl
citās ārvalstu vizītēs – Rumānijā, Polijā,
Amerikā.
Paldies visiem, kas atbalstījuši un
novērtējuši bibliotēkas nepieciešamību,
dzīvotspēju. Saskatījuši ikdienā radīto
ieguldījumu pret tiem, kas nonākuši ne
stab ilās ekonomiskās krīzes situācijā,
kā arī novērtējuši bibliotekāru sniegtos
pakalpojumus informācijas, izglītības un
kultūras jomā. Mums vēl daudz ieceru
gan informācijas sniegto pakalpojumu
attīstībā, gan darbā ar bibliotēku infor
mācijas sistēmas moduli ALISE-i. Šo
brīd varam teikt, ka Stopiņu novada Ul
brokas bibliotēkai ir piešķirts apliecinā
jums un lietošanas tiesības (licence)
Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE
programmatūras modeļu lietošanai. Tas
noz īmē lēnu un darbietilpīgu ikdienas
darbu, ievadot grāmatas elektroniskajā
katalogā, lai tālākā nākotnē varētu no
drošināt autom atizētu apkalpošanas
sistēmu.

cāku pārstāvjiem. Gribu pateikties mūsu
novada Domei par morālu un finansiālu
atbalstu ikdienā un īpaši šī pasākuma
tapšanā, kā arī sarūpētajām dāvanām un
dzimšanas dienas torti. Tāpat arī lielu un
necerētu pārsteigumu mūsu iestādei šogad
pavasarī sagādāja SIA «Knauf». Mums
tika uzdāvināts koka rotaļu namiņš, kurš
priecē mazākos audzēkņus rotaļu lauku
mā. Par šo dāvinājumu, paldies, iestādes
vārdā, saku SIA «Knauf» pārstāvim
A.Veinb ergam. Grūti ir iedomāties un

noticēt, ka šajos laikos, kad katrs vairāk
domā par sevi, atsaucas tādi cilvēki, kas
ar mūsu iestādi nav saistīti, bet nodarbojas
ar labdarību. Paldies visiem, kas ir
ieguldījuši savu darbu, veltījuši labus
vārdus, mums uzticējušies un izveidojuši
sadarbību. Lai mūs arī turpmāk vieno
kopēji mērķi, domājot par mūsu bērniem,
lai ir kur smelties iedvesmu progresīvām
un radošām darba idejām, lai kolektīvam
pietiktu mīlestības, enerģijas turpmākiem
darba gadiem.

2008.gada oktobris

Kultûrvçrtîbu dominante
Daiga BRIGMANE
kora «Madara» dziedātāja
no 1993. gada
Ir rudens. Dabā jūtama krāsainība
un rudenīgo toņu dominante. Tuvojoties
Miķeļdienai, manāma arī lauku darbu
sakārtotība, kas rada sirdsprieku par paš
māju Latviju. Ir laiks darbdienu vakarus
veltīt tautiskām un latviskām nodarbēm –
dziedāšanai, dejošanai, sarunām un vaka
rēšanai.
Arī sieviešu kora «Madara» kolektīvs,
diriģenta Imanta Kalniņa vadībā, turpina
savas darbības 35. sezonu, kas solās būt
gana darbīga arī pēc Vispārējiem latviešu
Dziesmu un Deju svētkiem. Koru sezonas
atklāšanas koncerts Lielauces Tautas namā
ir vīru kora «Dziedonis» tradīcija vairākus
gadus.
Šoreiz arī sieviešu kora dziedātājas ir
dziesmu un notikumu līdzdalībnieces.
Jāsaka, ka viesošanās Auces pusē «ma
darām» saistās arī ar bijušās kormeistares
Gitas KATAJAS atdusas vietu Dobeles
kapos. Tur arī pulcējāmies nelielam at
miņu un piemiņas brīdim. Jūnijā Gitai
būtu apritējuši 75 gadi, bet jau 7 gadus
koris atceras viņas vitalitāti, erudīciju, ne
izsīkstošo izdomu bagātību, sirds siltumu
un augstvērtīgo muzikālo prasīgumu. Mēs
nevarējām uz kori nenākt, mēs nevarējām
savādāk. Šādu attieksmi, manuprāt, spēj
iemantot dziļi cilvēcīgas un izcilas per
sonības. Ciemojoties apliecinājām, ka daļa
no toreizējā sastāva vēl dzied un par to
dalās ar jaunpienācējām.
Rudenīgo noskaņu un pārdomu va
dīts, kolektīvs tuvojās Lielauces muižas
kompleksam, kas ir Valsts nozīmes ar
hitektūras piemineklis un celts, izmantojot
vēlā klasicisma un antīkās simbolikas
elementus. Medību pils 17. gadsimtā
piederējusi hercogam Frīdriham, vēlāk
bijusi Pēterburgā dzīvojošā grāfa Pālena
vasaras rezidence. Ap pili 58 ha platībā
atrodas brīvā plānojuma parks, kura at
jaunošanai arī koru kolektīvi stādīja Ame
rikas liepu un šķeltlapu melnalksni.
Mazliet pastrādājuši muižas kompleksa
parkā, Lielauces Tautas namā vai agrāk
muižas pārvaldnieka mājā, vienojāmies
koru kopējam koncertam, lai vēlāk at
grieztos medību pils rezidencē un baudītu

siltas uzkodas, izspēlētu padomju laiku
dziesmu popūriju, vienotos kopīgā dzies
mā un dejā.

Apsveicam
Stopiņu novada
komandas,
kuras  Rīgas rajona
rīkotajās dažādu sporta
disciplīnu sacensībās
ieguva godalgotās vietas.

Paldies koru diriģentiem Robertam
LIEPIŅAM un Imantam KALNIŅAM
par draudzības koncerta organizēšanu,
vīru korim «Dziedonis» par saturīga un
pārdomāta laika pavadīšanas iespējām un
sieviešu korim «Madara» par prieka un
laba garastāvokļa uzturēšanu.
Ne tikai pagātnes, bet galvenokārt
nākotnes dēļ ir svarīgi turpināt latviešu
tautas kultūras unikalitāti, saglabāt tās
savdabību mūsdienu daudzveidīgajā Eiro
pā un globalizācijas procesā kopumā. Lai
skanīgs un dziesmām bagāts uzsāktais
darba gads!

Florbola sacensībās, kuras no
slēdzās 11.oktobrī – 3.vieta, trene
ris Ainārs Juškēvičs.
Regbija sacensībās, kuras no
slēdzās 17.oktobrī – 3.vieta, tre
neris – Mārtiņs Šulcs.
Peldēšanas sacensībās ko
mandai kopvērtējumā – 3.vieta,
sacensības nos lēd zās – 25.ok
tobrī.
Un sveicam sportistus ar in
dividuālajiem sas nieg umiem
daž ādās peldēšanas disc iplīnās
savās vecumu grupās: Natālija
Korotkova I.vieta – kraul ā,
I.viet a – brasā; Artis Buivits
II.vieta – kraulā, II.vieta – brasā;
Marija Voronkova II.vieta –
kraulā; Pavels Murāns III.vie
ta – kraulā , I.vieta – brasā; Ēriks
Bojārs I.vieta – kraulā.
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kurā būs jādzīvo!
		
		
		
		
		
		
		
		

Nadīna Kutajeva
Aleksandra Dorožko
Samanta Kosemae
Alekss Černoļuks
Terēza Krūze
Sofija Nahodkina
Mareks Teteris
Elīza Jansone

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

SVEICAM JUBILĀRUS!
Kaut dienas skrien un gadi steidzas,
Un matos sabirst rūpju sniegs,
Vēl mūžam mundrums neizbeidzas,
Ja visur līdzi dzīvotprieks.
70 – Elmāru Balkovski
		 Ļubovu Borhovu
		 Raimondu Liepiņu
		 Edīti Pālu
		 Elitu Teteri
		 Kārli Trokšu
		 Aivaru Cēsnieku
75 – Antoņinu Smirnovu
80 – Maiju Kacenu
85 – Ritu Lezdiņu
Vēlam veselību un daudzus
skaistus gadus vēl!

15. novembrī
Upesleju kultūras centrā
tiks atklāta mākslinieka

Aivara Vakses
fotogrāfiju izstāde
veltīta Latvijas
90. gadadienai.

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Mārtiņš Žagars
Aleksandrs Berdaškēvičs
Tamāra Rūse
Jeļena Lipšāne
Timofejs Raklinskis
Ņina Smirnova
Aivars Skulme
Tadeušs Zelčs
Daniela Sokolova
Gennadijs Uškovs
Jefrosiņija Meļņikova

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

2008. gada 28. novembrī

Ulbrokas mūzikas
un mākslas
skolai 10

17.00 – ciemiņi skolā
17.30 – izstādes atklāšana
18.00– svinīgais pasākums
Ulbrokas kultūras namā.
Aicināti visi, kam tuvs mūzikas
un mākslas ceļš.
Sākot ar novembri atsākas nū
jošanas nodarbības dienas
centrā «Ulbroka». Nodarbības
notiks otrdienās un ceturtdie
nās plkst. 12.30. Sīkāka infor
mācija pa tālr. 28373398.
Pateicamies Stopiņu novada
domei par finansiālu atbalstu
un sapratni jaundibinātās Sto
piņu novada hokeja komandas
«VILKI» izveidošanā.
Ar cieņu
hokeja komanda «VILKI»

Sestdien, 6.decembrī
plkst.16.00
Rīgas Latviešu biedrības nama
Lielajā zālē

Stopiņu novada
vidējās paaudzes
deju kolektīva
«Luste»
10 gadu jubilejas
KONCERTS.
Pēc koncerta – pasākuma
turpinājums Ulbrokas kultūras
namā.
Ieeja brīva.

Sestdien, 13.decembrī
plkst. 17.00
Ulbrokas kultūras namā

Stopiņu novada
un TPSVA
sieviešu kora
«Madara»
35 gadu jubilejas
KONCERTS.
Ieeja brīva.

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.: 7910518, fakss: 7910532.
Dizains un aplauzums: Guntars Reveliņš
Druka: SIA Nipo NT
Tirāža: 1500 eks. Bezmaksas.
Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2008.gada 5. novembrī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

