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2011. gada decembris (203)

Upesleju 
internātpamatskolai- 
rehabilitācijas centram – 35

Nobeigums 6. lpp.      

Projekts “Ūdenssaimniecības  
pakalpojumu attīstība Ulbrokā”

Nobeigums 2. lpp.      

Cepļu un Dienvidu ielas 
rekonstrukcijas pirmās 
kārtas būvdarbi pabeigti

Nobeigums 2. lpp.      

Ulbrokas vidusskolai 20

Sveicam Ulbrokas vidusskolas 
saimi ar 20 gadu jubileju!

Ir pienācis Adventes laiks – miera, klusuma un pārdomu 
brīdis pirms gaišākajiem gada svētkiem – Ziemassvētkiem. 
Lai katrā ģimenē Mīlestība, Saticība un Pārticība, lai labas 
domas, labi darbi, kas visiem tiek kopīgi domāti un darīti 
ģimenēs, novadā un mūsu valstī. Paldies par vēl vienu 
kopīgajos notikumos aizvadīto gadu, par priecīgiem un 
skumjiem notikumiem, par sekmīgiem darbiem un projektiem, 
par sapratni neveiksmju dienās, par palīdzīgu padomu un 
veselīgu kritiku, par vietā pateiktu paldies un vietā izteiktu 
rājienu. Kopīgi veidosim mūsu novada nākotni arī turpmāk, 
attīstīsimies un darīsim visu, lai justos pēc iespējas labāk mūsu 
kopīgajās mājās, mūsu – Stopiņu novadā!

Lai visiem gaiši un priecīgi 
Ziemassvētki un patiesi laimīgs 
Jaunais gads!

Jānis Pumpurs, 
Stopiņu pašvaldības priekšsēdētājs, 

Vita Paulāne, 
priekšsēdētāja vietniece.
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Šī gada rudenī ir pabeigti darbi 
pie Ulbrokas ūdensapgādes un ka-
nalizācijas sistēmas rekonstrukcijas 
1. kārtas. Projekta ietvaros tika uz-
būvētas jaunas notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas un ūdensapgādes staci-
ja (skat. att.), nomainīti maģistrālie 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, 
kā arī izbūvēti no jauna tīkli Institū-
ta, Vidus un Ezermalas ielās.

Kopējās projekta izmaksas – 
Ls 3 717 810,64, no kurām 80 % 
ir ES Kohēzijas fonda un valsts fi-
nansējums, 20 % Stopiņu novada 
Domes līdzfinansējums.

Realizējot projektu un veicot 
būvniecības konkursu, radās fi-
nanšu līdzekļu ietaupījums. Par 
šiem ietaupītajiem līdzekļiem 
oktobrī noslēgts līgums ar PS 
“Consortium RTS” par ūdensap-
gādes tīklu rekonstrukciju un ka-
nalizācijas tīklu izbūvi ciematos 
Vālodzes un Dzidriņas.

Būvuzraudzību veiks SIA “As-
māra”. Darbus plānots pabeigt  
2012. gada novembrī.

Pēc šo darbu pabeigšanas cie-
matu Vālodzes un Dzidriņas privāt-
māju īpašniekiem būs dota iespēja 

pieslēgties centrālajiem kanalizācijas 
tīkliem. Informāciju par šiem dar-
biem un pieslēgumiem var saņemt 
PA “Saimnieks ” tehniskajā daļā.

Realizējot šo projektu, tiks sa-
mazināts apkārtējās vides piesār-
ņojums, jo notekūdeņi tiks kvali-
tatīvi attīrīti jaunajās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās. Tāpat tiks 
uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, 
jo sāks darboties jaunās ūdens at-
dzelžošanas iekārtas. Pašlaik no-
tiek visu iekārtu ieregulēšana.

J. Koponāns,
PA “Saimnieks” direktors

Cepļa un Dienvidu ielas 
ir vietējās nozīmes ielas, kas 
nodrošina vietējās satiksmes 
plūsmu no ciemata Dzidriņas 
uz novada administratīvo cen-
tru Ulbrokā, tostarp sociālajām 
un izglītības iestādēm, kā arī uz 
blakus esošajiem valsts pirmās 
šķiras autoceļiem P4 Rīga–Ērgļi 
un P5 Ulbroka–Ogre. 

2010. gada otrajā pusgadā SIA 
“Pro VIA” pārstrādāja Cepļu un 
Dienvidu ielas posma rekonstruk-
cijas projektu. Veidojot 2011. gada 

budžetu, tajā tika iekļauti minēto 
ielu būvniecības darbi.

2011. gada augustā tika iz-
sludināts iepirkums pirmās kārtas 
būvniecības darbu veikšanai, kurā 
tika paredzēts izbūvēt virsūdens 
lietus kanalizācijas sistēmu, brauk-
tuves pamatni un veikt asfaltēšanu, 
uzklājot pagaidām vienu asfalta 
kārtu, kas saistīts ar to, ka tuvākajā 
laikā paredzēta ūdenssaimniecības 
projekta realizācija (sadzīves 
kanalizācija) ciematā, kā rezultātā 
tiks izmantota minēto ielu brauk-

tuves daļa šo trašu izbūvei, kas 
saistīta ar asfalta esošās segas 
bojājumu. Būvdarbu izpildi veica 
SIA “Arko ceļa būve”. 

Lai nodrošinātu lielāku trans-
porta līdzekļu kustības drošību, 
taisnajos posmos tika izbūvēti 
“guļošie policisti”, izvietotas 
atbilstošas ceļa zīmes. Cepļu un 
Dienvidu ielas rekonstrukcijas 
pirmās kārtas būvdarbi tika veik-
ti laikus un atbilstošā kvalitātē.

A. Kurzemnieks,
Stopiņu novada izpilddirektors

Stopiņu novada pašvaldība 
saskaņā ar noslēgto vienošanos 
ar Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru no 2010. gada decem-
bra līdz 2011. gada decembrim 
īsteno Eiropas Sociālā fonda 
projektu Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/054 “Informācijas 
tehnoloģiju speciālista piesaiste 
Stopiņu novada pašvaldībai”.

Projekta mērķis – paaugstināt 
Stopiņu novada Domes adminis-
tratīvo kapacitāti, sekmējot efek-
tīvas publiskās pārvaldes vajadzī-
bām atbilstošu speciālistu piesaisti. 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Stopiņu novada izglītības iestādes tiks 
aprīkotas ar jaunu datortehniku 

Stopiņu novada Dome 
2009. gada 10. decembrī noslē- 
dza vienošanos Nr. 2009/0255/ 
3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/511 
ar Valsts izglītības attīstības aģen-
tūru par projekta “Stopiņu novada 
izglītības iestāžu informatizācija” 
īstenošanu.

Projekta ietvaros Ulbrokas vi-
dusskola un Stopiņu pamatskola 
tiks apgādātas ar 21 stacionāro un 
četriem portatīvajiem datoriem, 
iegādāti divi multimediju kabi-
neta aprīkojumu komplekti – in-
teraktīvās tāfeles un projektori, 
kā arī iekārtoti lokālie datortīkli. 

Pakalpojumu uzlabošana 
Stopiņu novada sabiedrisko aktivitāšu centros

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Stopiņu novada pašvaldība no 
2011. gada 10. maija uzsākusi īste-
nošanu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lau-
ku attīstības programmas pasākuma 
“Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teri-
torijā” projekta “Pakalpojumu uzla-
bošana Stopiņu novada sabiedrisko 
aktivitāšu centros” (Nr. 11-04-LL39-
L413101-000002) ietvaros. 

Projekta mērķis – veicot logu 

un durvju nomaiņu, uzlabot 
sniegto pakalpojumu kvalitāti 
vietējiem iedzīvotājiem Sauriešos, 
Upeslejās un Ulbrokā un nodroši-
nāt sabiedrisko centru kvalitatīvā-
ku darbību rudens un ziemas mē-
nešos. Patlaban ir pabeigta logu 
un durvju nomaiņa dienas centros 
Sauriešos un Upeslejās, ir sākta 
logu nomaiņa sabiedrisko akti-
vitāšu centrā Ulbrokā. Logu un 
durvju nomaiņu sabiedrisko akti-
vitāšu centros veic SIA “Aleksija”. 

Šo ziemu dienas centru apmeklētāji 
varēs aizvadīt omulīgos un patīka-
mos apstākļos, pilnveidojot savas 
zināšanas un radošās spējas, kā arī 
sportojot, piedaloties dažādos centru 
rīkotajos pasākumos un nodarbībās. 
Projekta rezultātā tiks uzlabota arī 
ēku energoefektivitāte un samazināti 
apsaimniekošanas izdevumi. 

Projekta attiecināmās izmak-
sas ir Ls 7117,96, publiskais fi-
nansējums 90 % un pašvaldības 
finansējums – 10 %. 

Projekta laikā izglītības iestādes 
tiks nodrošinātas ar atbilstošu in-
frastruktūru, kas veicinās plašāku 
un efektīvāku informācijas teh-
noloģiju izmantošanu mācībās, tā 
uzlabojot mācību kvalitāti. 

Jau 2010. gada vasarā Ulbro-
kas vidusskolā un Stopiņu pamat-
skolā tika ierīkoti lokālie tīkli un 
savienoti ar skolās jau esošajiem 
lokālajiem tīkliem. 

2011. gada 23. augustā noslē-
dzās Izglītības un zinātnes minis-
trijas izsludinātais iepirkums, un 
drīzumā Stopiņu novada izglītī-
bas iestādēm sāks piegādāt pro-
jektā plānoto aprīkojumu. 

Projektu plānots īstenot līdz 
2012. gada jūnija beigām. No pro-
jekta kopējām izmaksām 100 % 
sedz Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Cepļu un Dienvidu ielas 
rekonstrukcijas  pirmās kārtas būvdarbi pabeigti

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Informācijas tehnoloģiju speciālista 
piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai

Projekta laikā Stopiņu nova-
da Domē piesaistīts informāciju 
tehnoloģiju speciālists – program-
mētājs, kas izstrādā un pielāgo 
vienotu lietvedības sistēmu Stopi-
ņu novada Domē, tā paaugstinot 
Domes administrācijas kapacitāti. 

Saskaņā ar noslēgto vienoša-
nos sešus mēnešus pēc projekta 
pabeigšanas, sākot no 2012. gada 
janvāra līdz 2012. gada jūnijam 
programmēšanas inženieris turpi-
nās darbu Stopiņu novada Domē. 

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 14 399, Eiropas 
Sociālā fonda finansējums ir  
100 % no kopējām attiecināmām 
izmaksām.

Stopiņu novada pašvaldība 
2011. gada 19. septembrī parakstī-
jusi trīspusēju līgumu ar Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministriju un SIA “Vides investī-
ciju fondu” par Klimata pārmai-
ņu finanšu instrumenta projekta 
“Oglekļa dioksīda emisiju samazi-
nāšana Ulbrokas Sporta komplek-
sā” (Nr. KPFI-12/16) īstenošanu. 

Projekta mērķis ir oglekļa di-
oksīda emisiju samazināšana, uz-
stādot saules kolektoru sistēmu 
Ulbrokas Sporta kompleksa ēkā 
peldbaseina ūdens sildīšanai no 
atjaunojamiem energoresursiem. 

Specifiskie mērķi: 
• oglekļa dioksīda emisijas sa-

mazināšana par 32,21 t CO2/gadā; 

• oglekļa dioksīda emisiju sama-
zinājuma efektivitātes rādītājs 
0,65 kg CO2/Ls gadā;

• plānotais saražotais siltumener-
ģijas apjoms 122,01 MWh/gadā.

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 66 178,98, no tām: 

• klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta (budžeta apakš-
programmas 27.00.00 “Klimata 
pārmaiņu finanšu instruments”) 
ir 75 % no attiecināmām izmak-
sām, nepārsniedzot Ls 49 634,23;

• Stopiņu novada pašvaldības 
līdzfinansējums ir 25  % no at-
tiecināmajām izmaksām, nepār-
sniedzot Ls 16 544,75. 

Projekta īstenošanas beigu 
datums – 2012. gada 31. jūnijs.

Sākta projekta “Oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšana Ulbrokas 
Sporta kompleksā” īstenošana

Sākts projekts pašvaldības darbinieku kapacitātes celšanai

Stopiņu novada pašvaldība 
ir sākusi Eiropas Sociālā fonda 
apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. “At-
balsts pašvaldībām kapacitātes 
stiprināšanā Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdz-
finansēto projektu un pasākumu 
īstenošanai” projektu “Stopiņu 
novada pašvaldības kapacitātes 
stiprināšana Eiropas Savienības 
politisku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfi-
nansēto projektu un pasākumu īs-
tenošanai” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/
APIA/SIF/053). 

Projekta mērķis ir celt Stopiņu 
novada pašvaldības darbinieku ka-
pacitāti Eiropas Savienības politisku 
instrumentu un pārējās ārvalstu fi-
nanšu palīdzības līdzfinansēto pro-
jektu rakstīšanā, īstenošanā un starp-
tautisku partneru piesaistē un kopīgu 
sadarbības projektu realizācijā. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, 
tiks rīkots apmācību kurss “Pro-
jektu vadība” un “Starptautisko 
partneru piesaiste un kopīgo 
projektu izstrāde”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
Ls 10 562, Eiropas Sociālā fonda 
finansējums ir 100 % no kopējām 
attiecināmām izmaksām.

Projekta mērķa grupa  – 
56  Stopiņu novada pašvaldības 
darbinieki.

Plānotais kopējais projekta 
īstenošanas ilgums 10  mēne-
ši: no 2011.  gada decembra līdz 
2012. gada septembrim. 
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Novembris ir aizskrējis 
vienā skaistā, bet straujā 
putna lidojumā. Tikko vēl 
rudens iekrāsoja savas krā-
sas Latvijas neatkārtojama-
jās ainavās, nu jau pirmais 
sals un ziemas vēji satikti. 
Tomēr, neraugoties uz gada-
laiku maiņu, ne arī uz to, ka 
tagad gaismas stariņi pavisam 
maz parādās mūsu logos, –  
novembris un arī decembris 
mums ir lielais svētku laiks!

Tikko aizritēja Lāčplēša diena. 
Ar svecītēm novadnieku logos, ar 
patriotiskām dziesmām un jaun-
sargu dotajiem solījumiem pie 
Lāčplēša ordeņa kavalieru piemi-
ņas akmens. Šogad atceres dienu 
svētījām, arī noskatoties latviešu 
mākslas filmu Ulbrokas Kultūras 
namā “Dancis pa trim” ar Mārti-
ņu Freimani galvenajā lomā. Tā ka 
bija daudz mirkļu šajā dienā, par 
ko padomāt, ko atcerēties, ko uz-
zināt jaunu kā veciem, tā jauniem 
ļaudīm. Novembris ir jubilejas mē-
nesis mūsu zemei  – Latvijai. Ikvie-
na sirdī ir iedegusies maza patrio-
tiska un mīlestības pilna liesmiņa. 
Šogad tik daudz kā nevienu citu 
gadu pie apģērbiem tika piespraus-
tas valsts karoga krāsu lentītes, 
svētkos, šķiet, vēl skaistāk skanēja 
latvju dziesmas un vēl košāk vizēja 
tautas tērpi, griežot īstu tautas dan-
ci. Paldies visiem novembra svētku 
dalībniekiem!

Šogad svētku tortē aizdedzi-
nājām 93. svecīti, bet Adventes 
vainagā ir jau iedegta pirmā sve-
cīte. Un atkal skaistais brīnumu 
svētku laiks ir sācies!

Decembris turpina novembra 
iesāktos darbiņus un ieaicina mūs 
īstā svētku virpulī. Jo jau pirmajā 

decembra nedēļā – 3. decembrī –  
Ulbrokas Kultūras namā jūs ielūgs 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Stopiņš”, kas kopā ar dažādiem sa-
draudzības kolektīviem būs sarīko-
jis lustīgu sadancošanos. Patiešām 
ir vērts sagaidīt svētku laiku jautros 
un neatkārtojamos tautas deju rit-
mos – un tā vēl būs neatkārtojama 
iespēja satikties un apskatīt arī citu 
Latvijas novadu deju kolektīvus un 
viņu raibos deju rakstus. Svētdien, 
4. decembrī, plkst. 16.00 Ulbrokas  
Kultūras namā viesosies duets 
“Sandra” ar savu 20 gadu jubilejas 
skaistāko dziesmu koncertu. Savu-
kārt jau decembra otrajā nedēļā,  
7. decembrī, Stopiņu novada 
ciematos – Ulbrokā, Sauriešos, 
Upeslejās, Līčos un Cekulē – kopā 
ar rūķiem tiks iedegtas gaismiņas 
lielajās svētku eglēs. 9. decembrī 
plkst. 19.00 Ulbrokas Kultūras 
namā svētku prieku visiem koncer-
tu mīļotājiem dāvās Riču ģimene ar 
jauno programmu “Riču kāzas”. Bet  
11. decembrī plkst. 12.00 Ulbrokas 
Kultūras namā Ulbrokas bērnu te-
ātra studija visiem bērniem dāvās 
izrādi “Rūķis sveču lējējs”. Bērni va-
rēs ne tikai noskatīties izrādi, bet arī 
paši savām rociņām darināt savus 
mākslas darbus. Piektdien, 16. de-
cembrī, plkst. 19.00 Ulbrokas Kul-
tūras namā visi tiek mīļi aicināti uz 
svētku koncertu un tematisko balli 
“Pūkainie Ziemassvētki”. Ja līdz Zie-
massvētkiem tā arī neuzsnigs balti 
pūkainais sniedziņš, tad paši būsim 
balti, pūkaini un svētku izjūtām 

pārpildīti. 21. decembrī plkst. 17.00 
Ulbrokas Kultūras namā bērnus un 
jauniešus aicinās džeza grupa no 
Rīgas 45. vidusskolas, kas ar savu 
koncertu priecēs un sasildīs šajā sal-
tajā ziemas laikā. Savukārt Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas mācību 
pusgada noslēguma koncerts jūs 
priecēs piektdien, 23. decembrī, 
plkst. 18.00 Ulbrokas Kultūras 
nama lielajā zālē.

Pēc Ziemassvētkiem ceturt-
dien, 29. decembrī, plkst. 13.00 
Ulbrokas Kultūras namā plkst. 
16.00 Cekules Dienas centrā un 
plkst. 18.00 Cekulē ciemosies 
nākamā gada laimes un brīnumu 
varonis pūķis, rūķi un sala tētis. 
Priecāsimies kopā ar “Pārsteigu-
mu Karuseļa” mīlīgo pūķīti Dūdī-
ti, jautro pūķīti Vugiju un nebēd-
nīgo rūķīti Ķūķīti. Jautras spēles, 
rotaļas un noslēpumainā pūķu 
leģendu grāmata aizvedīs brīnu-
mainā un pārsteigumiem pilnā 
ceļojumā. Līdzi jāņem laba oma 
un jautrs noskaņojums. Būs saldi 
pārsteigumi, rotaļas un spēles.

Bet šo spraigo svētku laiku 
jautrā karnevāla virpuļos noslēgs 
Jaungada balle. Naktī uz 1. janvāri 
plkst. 1.00 grupa “Sākums” aicinās 
izdejoties un jautri iesākt jauno 
2012. – Pūķa gadu! Sekojiet afi-
šām un informācijai par kultūras 
aktivitātēm Stopiņu novada vietnē. 
Sagaidīsim šo svētku laiku kopā!

Kristīne Stulberga,
Stopiņu novada 

kultūras dzīves vadītāja

Svētku 
laikā...

Novembrī bibliotēkā Ziemeļ-
valstu bibliotēku nedēļā notika 
pasākums “Humors Ziemeļos” 
bērniem. Ienākot bibliotēkā, pa-
sākuma viesus sagaidīja rudma-
tainais ziemeļnieks Svensons. Ar 
bibliotekāres palīdzību viņš iepa-
zīstināja ar sevi un lūdza arī bēr-
niem darīt to pašu. Lielākā daļa 
sanākušo bērnu bija krievu valodā 
runājošie, bet tas netraucēja ko-
municēt un klausīties literāro lasī-
jumu latviski. Bērni ļoti uzmanīgi 
klausījās, kāds pārpratums iznāca 
dāņu puisim Viktoram, kad viņa 
draudzene Anja uzaicināja to uz 

savu dzimšanas dienu. Absolūts 
klusums iestājās, kad apkārt tika 
palaista kastīte, kurā patiešām gu-
lēja liels, spalvains zirneklis. Fū... 
Tas tomēr nebija īsts! Visi klausī-
tāji vienprātīgi atzina, ka Denisam 
Jirgensenam izdevies labs stāsts 
“Mīlestība no pirmās žagas”.

Pēc skaitīšanās uz pirmo otro 
visi sadalījās divās komandās. Ko-
mandas apsēdās pie atsevišķiem 
galdiem, lai viena otru neredzētu. 
Uz galdiem parādījās cepumi un 
tēja. Viktorīna par Ziemeļvalstīm 
varēja sākties. Valstu nosaukumi, 
iedzīvotāji, nauda, prezidenti, ka-

raļi, karogi, galvaspilsētas  – tās 
ir tikai dažas no tēmām, kas bija 
viktorīnas jautājumos. Vispārēju 
jautrību un pārējo noliegumu sa-
ņēma doma, ka arī Krievija varētu 
būt Ziemeļvalsts. Komandas no-
nāca pie secinājuma, ka atbildes 
uz visiem jautājumiem viegli būtu 
atrast bibliotēkas materiālos. Ar 
smiekliem un jautrību, bet cīņa 
bija sīva. Uzvarētāju komanda 
saņēma lielo balvu – saldas šoko-
lādes monētiņas, 2. vietas ieguvēji 
arī saņēma saldas balvas  – ne-
daudz mazāka izmēra šokolādes 
monētiņas.

Komandas saņēma vēl divus 
uzdevumus: sagatavot stāstī-
jumu par jebkuru no Ziemeļ-
valstīm, kur ir pabijis kāds no 
komandas dalībniekiem, un no-
saukt pasākumus, kurus bērni 
paši gribētu organizēt un pieda-
līties bibliotēkā.

Starp apmeklētajām Zie-
meļvalstīm, protams, topā bija 
Zviedrija un brauciens ar prāmi 
uz Stokholmu. Veicot otro uz-
devumu, bērni bija aprakstījuši 
ļoti dažādus pasākumus, kurus 
būtu interesanti organizēt un 
pašiem piedalīties. Bibliotēkai 

tika iedotas interesantas idejas. 
Pasākuma noslēgumā visi jau 

šķīrās kā draugi. Daži gribēja no-
fotografēties ar rudo Svensonu, 
bet daži pat ar zirnekli. Skanēja 
jautājumi par nākamajiem bib-
liotēkas pasākumiem, kuros va-
rētu piedalīties. Tika piedāvāta 
palīdzība arī ikdienas darbiņos. 
Pēc pasākuma paši tā dalībnieki 
nomazgāja krūzītes un sakārtoja 
telpu.

Secinājām, ka esam pavadīju-
ši jauku vakaru.

Aija Sausiņa, 
bibliotekāre

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums Sauriešu bibliotēkā

15. novembrī Dienas un 
kultūras centrā Upeslejās kopā 
sanāca 48 bērni, jaunieši un 
jaunās māmiņas ar mazuļiem 
mācīties svinēt Latvijas dzim-
šanas dienu. Latvijas dzimšanas 
diena mums katram kā savējā – 
gadā tik viena!

Pasākuma aktivitātēs, rado-
šajās darbnīcās, viktorīnā, sa-
darbības spēlēs kopā domājām 
par Latvijas 93. dzimšanas die-
nu, saprotot, ka tā ir nozīmīga 
mums ikvienam, jo mēs katrs 
veidojam Latviju. Bērni un jau-
nieši kopā veidoja Latvijas ka-
rodziņus un dzimšanas dienas 
cepurītes, meklēja atbildes uz 
jautājumiem par mūsu Dzim-
teni, veidoja no savām plauksti-
ņām novada koku, krāsoja krā-
sainus sapņus Latvijas kartes 
kontūrās un veidoja komandu 
mandalas Latvijai. Pasākuma 
laikā izdziedājām skaistās lat-
viešu dziesmas par Latviju kopā 
ar mūziķi Andri Kiviču, rakstī-

jām dzimšanas dienas novēlē-
jumus, baudījām jubilejas kliņ-
ģeri un pārsteigumus, par ko 
parūpējās brīvprātīgie jaunieši 
un atbalstītāji. 

Pateicamies Stopiņu novada 
Domei, Dienas un kultūras cen-
tram Upeslejās par sadarbību, 
maiznīcai “Mārtiņa beķereja” un 
SIA “Aldaris” par cienastu, SIA 
“Fazer” par saldumiem, arī uzņē-
mumiem “Rīgas Rēvija” un “AGA 
Latvija”, kas svētkos mums palī-
dzēja iepriecināt bērnus, dodot 
iespēju piepildīt sarkanbaltsarka-
nos balonus ar hēliju, lai krāsai-
nie sapņi lidotu!

Pasākumu rīkoja Biznesa 
augstskolas “Turība” Sabiedrisko 
attiecību fakultātes studentes un 
Stopiņu novada jauniešu biedrī-
bas “Upe” brīvprātīgie. Pasāku-
mā viesojās arī Latvijas Neatkarī-
gās televīzijas Ziņu kanāls.

 Ramona Liepiņa, 
Stopiņu novada 

jaunatnes lietu speciālists

“TU ESI LATVIJA!” – pasākums 
bērniem un jauniešiem

10. novembrī, Mārtiņdienā, 
vecos ļaudis Rīgas sociālās ap-
rūpes centros “Ezerkrasti” un 
“Mežciems” apciemoja Ulbro-
kas vidusskolas deju kolektīva 
“Pastalnieki” bērni un jaunieši. 
Abos aprūpes namos mīt vairāk 
nekā 800 vientuļo cilvēku.

Mazie dejotāji bija sagatavoju-
ši latvisku Mārtiņdienas svinēša-
nas programmu, skandējot tautas 
dziesmas, dejojot un ejot rotaļde-
jās. Pēc koncerta katram bija ie-
spēja atrast sev draugu no vecīšu 
vidus, samīļoties un dāvāt smaidu.

Akcijas “ES gribu TEV dāvāt 

prieku!” ietvaros, kas notiek kā 
tīklojuma “Brīvprātības platfor-
ma” Labie darbi, apciemoti jau 
vairāk nekā 1700 vientuļie ļau-
dis. Sirsnīgi pateicamies dejotāju 
“mammai” Antrai Vilmanei par 
bērnu iesaistīšanu brīvprātībā, 
bērnu vecākiem par motivēšanu 
uz līdzcietību, Ulbrokas vidus-
skolas administrācijai par atbal-
stu un bērniem, kuri jau tagad 
apzinās, ka būt brīvprātīgajam ir 
goda lieta!

Agrita Ozola,
Biedrības “Radošā apvienība 

jauniešiem TREPES” brīvprātīgā

Ulbrokas vidusskolas dejotāji 
iepriecina vientuļos seniorus
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•	Atjaunot zemes nomas līgumus ar 
16 personām.

•	Piešķirt zemi nomā 2 personām.
•	Atļauju īpašuma tiesību reģistrāci-

jai zemesgrāmatā 2 personām.
•	Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu maiņa 14 īpašumiem.
•	Apstiprināt zemes ierīcības projek-

tu nekustamam īpašumam “DĀR-
ZA IELA 6”.

•	Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu nekustamam īpašumam “Ra-
diostacijas iela 21”.

•	Apstiprinātas adreses 103  īpašu-
miem.

•	Apstiprināti 6 ielu nosaukumu.
•	Mainīta adrese 3 īpašumiem.
•	Atteikt piešķirt dzīvojamo platību 

Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā 3 personām.

•	Piešķirt vienreizējo materiālo pa-
balstu Ls 50 divām personām.

•	Piešķirt malku 6 m3 1 personai.
•	Atteikt piešķirt ikmēneša finansē-

jumu.
•	Apmaksāt transportlīdzekļa izde-

vumus 1 personai un bērnam.
•	Vienreizējo materiālo pabalstu 

Ls 15 vienai personai.
•	Vienreizējo materiālo pabalstu 

Ls 30 vienai personai.
•	Uzņemt PII “Pienenīte” 2 bērnus.

•	Atteikt uzņemt PII “Pienenīte”  
2 bērnus.

•	Izmaksāt pašvaldības pabalstu ve- 
cākiem, kuru bērns netiek nodroši-
nāts ar vietu Stopiņu novada izglītī-
bas iestādēs pirmsskolas program-
mas apguvei, – 3 bērnu vecākiem.

•	Piešķirt nekustamā īpašuma no-
dokļu atlaidi 4 personām.

•	Apstiprināt Upesleju internātpa-
matskolas-rehabilitācijas centra 
iesniegtos iznomāšanai paredzēto 
telpu un inventāra izcenojumus.

•	Piešķirt papildu līdzfinansējumu 
Ls  1706,50 projekta “Teritorijas 

norāžu un informatīvo stendu uz-
stādīšana Stopiņu novadā” īsteno-
šanai.

•	Samazināt Stopiņu pamatskolas 
tehniskā personāla štatu sarakstu.

•	Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1500 
(viens tūkstotis pieci simti latu 
00 santīmi) jauna zibens novedēja 
uzstādīšanai.

•	Piešķirt vienreizēju pabalstu Sto-
piņu novada politiski represētām 
personām valsts svētkos Ls 60.

•	Atļaut norakstīt transporta līdzekli.
•	Izveidot jaunas štata vienības 

(sk. tab.):

Lēmumi 2. un 16. novembrī (protokoli Nr. 61 un Nr. 62) 

1 Štata vietu 
skaits

1 1 1

2 Amata 
nosaukums

Sabiedrisko 
attiecību 
speciālists

Jurists Attīstības un plānošanas 
speciālists

3 Saimes 
nosaukums

24. Komunikācija 
un sabiedriskās 
attiecības

21. Juridiskā 
analīze, izpildes 
kontrole un 
pakalpojumi

51. Teritorijas plānošana
32. Projektu vadība

4 Līmenis II IV III, IIB,IIC

5 Līmeņa 
raksturojums

Veic sabiedriskā 
attiecību 
speciālista darbu

Risina juridiskus 
jautājumus visas 
iestādes līmenī

1. Specializējas vienā vai 
vairākos darbības virzienos vai 
apakšvirzienos. Labi pārzina 
vienu vai vairākas apakšnozares.
2.Vada starptautiskās sadarbības 
(investīciju piesaistes un 
eksporta veicināšanas) projektus. 
Vada vidēji lielus nestandarta 
projektus.

6 Mēnešalgas 
grupa 
atbilstoši 
līmenim

9 (ne vairāk kā 
Ls 698)

11 (ne vairāk 
kā Ls 971)

10 (ne vairāk kā Ls 825)

27.10. Nodrošinot sabiedrisko 
kārtību, tika sniegts atbalsts Rīgas 
Apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpil-
dītājam tiesas lēmuma izpildes laikā.

29.10. Pie administratīvās atbil-
dības tika saukts vīrietis, kurš atra-
dās sabiedriskā vietā tādā alkohola 
reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.

30.10. Pie administratīvās at-
bildības tika saukta persona, kura 
patvaļīgi iekļuva militārajā objektā.

31.10. Par smēķēšanu pie ad-
ministratīvās atbildības Upesle-
jās tika saukta kāda nepilngadīga 
jauniete.

2.11. Tika saņemta informāci-
ja par ģimenes konfliktu Sauriešos. 
Konflikta rīkotājs uz pieteikuma 
pamata tika aizturēts un nogādāts 
Valsts policijas Salaspils iecirknī.

7.11. Par smēķēšanu pie admi-
nistratīvās atbildības Sauriešos tika 
saukta kāda nepilngadīga jauniete.

9.11. Tika saņemta informācija 
par to, ka Acones ielā stāv pamesta 
automašīna. Ierodoties notikuma 

vietā un pārbaudot automašīnu 
pēc datu bāzes, tika noskaidrots, 
ka automašīna atrodas meklēšanā. 
Informācija tika nodota Valsts po-
licijas Salaspils iecirknī.

11.11. Tika veikta dzīvojamo 
māju un iestāžu apsekošana ar 
mērķi noskaidrot, kā tiek ievēro-
tas Latvijas valsts karoga likuma 
7. panta 1. daļas prasības.

12.11. Tika saņemta informā-
cija par šaušanu Ulbrokā. Ierodo-
ties notikuma vietā, tika noskaid-
rota persona, kura šāva. Persona 
tika aizturēta un nodota Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa darbi-
niekiem tālākai apstākļu noskaid-
rošanai. Notikumā cietušo nav.

16.11. Tika saņemta infor-
mācija par ģimenes skandālu 
Sauriešos. Ierodoties konflikts 
tika atrisināts uz vietas.

18.11. Dzīvojamo māju un iestā-
žu apsekošana ar mērķi noskaidrot, 
kā tiek ievērotas Latvijas valsts karo-
ga likuma 7. panta 1. daļas prasības.

Par automašīnas novietošanu 
ceļa zīmes 326. darbības zonā Ul-
brokā tika sastādīts administratīvā 
pārkāpuma protokols/paziņojums.

19.11. Tika saņemta informāci-
ja par ģimenes konfliktu Upeslejās. 
Konflikta rīkotājs uz pieteikuma 
pamata tika aizturēts un nogādāts 
Valsts policijas Salaspils iecirknī.

20.11. Tika aizturēta perso-
na, kurai piemērots administra-
tīvais arests, un nogādāta Valsts 
policijas Salaspils iecirknī tālākai 
tiesas lēmuma izpildei.

Pēc Stopiņu novada Domes sais-
tošajiem noteikumiem, pie admi-
nistratīvās atbildības sauktas 13 per-
sonas, pēc Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa – 15 personas, 
par transportlīdzekļu novietošanu 
tam neparedzētā vietā administratī-
vā pārkāpuma protokolus/paziņoju-
mus saņēmuši 8 autovadītāji.

Ziņas sagatavotas pēc 
Stopiņu novada Pašvaldības 

policijas materiāliem

ZIŅO 67910901 (26.10.2011.–23.11.2011.)

Atgādinām, ka atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” ne-
kustamā īpašuma nodoklis par 2011. gadu bija jānomaksā līdz 15. novembrim.

Par laikus nenomaksāto nodokli tiek aprēķināta nokavējuma nauda 
0,05 % dienā.

Nekustamā īpašuma nodokli skaidrā naudā var samaksāt Stopiņu 
novada Domes kasē vai ar pārskaitījumu a/s “SEB banka” Salaspils fi-
liālē (kods UNLALV2X, konta nr. LV79UNLA0033300130908) vai a/s  
“Swedbank” (kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997), 
Stopiņu novada Dome, reģ. nr. 90000067986.

Maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda: maksājums PAR ZEMI vai PAR 
ĒKĀM un PERS. KONTA NR. 

Stopiņu novada Domes kases darba laiks
• Pirmdiena 11.00–13.00 un 14.00–19.00
• Otrdiena 9.00–13.00 un 14.00–17.00
• Trešdiena 9.00–13.00 un 14.00–17.00
• Ceturtdiena 9.00–13.00 un 14.00–18.00
• Piektdiena 9.00–13.00 un 14.00–16.00 

Vietnē www.epakalpojumi.lv ir iespējams pieteikties nodokļa maksāšanas 
paziņojumu saņemšanai elektroniski (uz e-pastu), kā arī iespējams iepazīties 
ar sagatavotajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumiem. 

Jautājumos par maksājumu uzskaiti sazināties ar Aiju Gāteri 
(tālr.  67910780, e-pasta adrese aija.gatere@stopini.lv), jautājumos par 
nekustamā īpašuma nodokļa apjomu sazināties ar Lindu Čakši (tālr. 
67910506, e-pasta adrese linda@stopini.lv).

Informācija nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem

Par adresācijas maiņu
Adresācijas sistēmu Latvijā 

nosaka 2009.  gada 3.  novembrī 
pieņemtie Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi”, kas ir izstrādāti, lai no-
teiktu vienotu adrešu piešķiršanas 
kārtību valstī un vienotus adresāci-
jas sistēmas pamatprincipus. 

Atbilstoši noteikumu 11.  pun-
ktā noteiktajam ciemu teritoriju 
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzē-
tajai zemes vienībai vai ēkai piešķir 
numuru ar piesaisti ielas nosauku-
mam. Ciemu teritoriju daļās, kur 
nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai vai ēkai 
saglabā vai piešķir nosaukumu. 

Gadījumos, kad ciema teritori-
jā ir izveidotas ielas, pie ielām eso-
šajām ēkām pašvaldībai nosauku-
mi jāmaina uz numuriem, jo secīgi 
piešķirti numuri ar piesaisti ielas 
nosaukumam nodrošina saprota-
mu un vienkāršu konkrētā adre-
sācijas objekta atrašanu. Ērta ob-
jekta atrašana ir nepieciešama ne 
tikai attiecīgā ciema iedzīvotājiem, 
bet arī personām, kuras konkrēto 
teritoriju pietiekami nepārzina, 
tostarp operatīvajiem dienestiem, 
komunikāciju turētājiem, preču 
piegādātājiem u. tml.

2011.  gadā Stopiņu novada 
Dome ir pieņēmusi lēmumus par 
jaunu ielu nosaukumu piešķiršanu 
esošajiem ceļiem ciemu teritorijās. 
Rumbulā ceļam no Krustpils ielas 
līdz “Lauciņiem” ir apstiprināts 
ielas nosaukums “Kaudzīšu iela” 
un pieņemti lēmumi par māju 
nosaukumu maiņu, piešķirot nu-
murus ar piesaisti ielai. Dreiliņos 
ceļam Apses–Neilandi ir apstip-
rināts ielas nosaukums “Ziedu 
iela”, kā arī tiks pieņemti lēmu-
mi par māju nosaukumu maiņu,  

piešķirot numurus ar piesaisti ielai. 
Sauriešos pašvaldības ceļam no 
valsts autoceļa P5 Ulbroka–Ogre 
līdz Upeslejām ir apstiprināts ielas 
nosaukums “Burtnieku iela”; Meža 
ielas posmam, kuram piekļuve ir 
no valsts autoceļa Līči–Upeslejas ir 
apstiprināts ielas nosaukums “Stir-
nu iela”. Turpmāk ir plānota arī 
adresācijas maiņa daļai no indi-
viduālajām dzīvojamām mājām 
un daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām Sauriešos.

Kas jādara īpašuma īpašnie-
kam, iedzīvotājam, uzņēmējam, 
ja ir mainīta adrese? Atbilstoši 
“Adresācijas sistēmas noteiku-
mu” 34. punktā noteiktajam: “Ja 
adresācijas objekta nosaukums 
oficiāli pārdēvēts vai numurs ofi-
ciāli mainīts, kā arī ja precizēta 
pieraksta forma atbilstoši šo no-
teikumu prasībām, iepriekšējais 
nosaukums vai numurs juridiski 
ir identisks jaunajam vai precizē-
tajam nosaukumam vai numu-
ram. Pēc pārdēvēšanas vai pie-
raksta formas precizēšanas lieto 
jauno nosaukumu vai numuru.”

Līdz adreses maiņai izdotie do-
kumenti, piemēram, zemesgrāmatu 
apliecība, kuros ir fiksēta iepriekšējā 
adrese, joprojām ir spēkā esoši un to 
maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas 
pats dokumenta turētājs. Iedzīvo-
tājiem nav nepieciešams atkārtoti 
deklarēt dzīvesvietu. Arī Uzņēmu-
mu reģistrs izmanto informāciju no 
Adrešu reģistra, un informācija par 
mainīto adresi tiek aktualizēta atbil-
stoši Adrešu reģistra datiem. 

Linda Čakše, 
Stopiņu novada būvvaldes 

zemes ierīkotāja 
Tālr. 67910506, 

e-pasta adrese linda@stopini.lv

Stopiņu pamatskola aicina darbā logopēdu 
ar speciālo izglītību, darba pieredzi, ar latviešu un krievu valodas zināšanām 

darbā ar skolas un pirmsskolas izglītības audzēkņiem.

Kontakttālrunis: 29130908 (direktore)
Adrese: Stopiņu novads, Saurieši, LV 2118
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Šī bija pirmā vizīte skolu 
partnerības projekta ietvaros, 
tādēļ no iestādes pieredzes vizī-
tē devās PII “Pienenīte’’ vadītāja 
Lelde Sturme, tautas deju pulciņa 
vadītāja Aiga Medne un mūzi-
kas skolotāja Līga Kurzemniece. 
Visas dienas bija notikumiem 
un iespaidiem bagātas. Bulgā-
rijas kolēģi no Vratsas pirms-
skolas iestādes “Europeicheta’’ 
mūs draudzīgi sagaidīja Sofijas 
lidostā, kur mēs tikāmies ar sa-
viem bulgāru kolēģiem un pro-
jekta koordinatori Liliju Stojevu, 
kā arī ar Slovēnijas un Igaunijas 
pārstāvjiem, savstarpēji iepazi-
nāmies un devāmies uz Vratsas 
pilsētu, kas atrodas 120 km no 
galvaspilsētas Sofijas Bulgārijas 
ziemeļrietumu daļā. Vizītes lai-
kā viesojāmies Vratsas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādē : 
“Europeičeta’’. Bērnudārzā mūs 
ļoti svinīgi sagaidīja iestādes dar-

binieces un bērni, kuri bija tēr-
pušies nacionālajos tautastērpos 
un pie ieejas mums pasniedza 
nacionālo maizīti – karavaju ar 
medu. Katram ciemiņam pasnie-
dza ģerānijas lapiņu pušķīti, kas 
Bulgārijā simbolizē draudzību un 
viesmīlību. Noklausījāmies valsts 
himnu un iestādes himnu, ko 
dziedāja bērni. Iestādē ir ļoti ak-
centēts šis projekts un arī valsts 
piederība Eiropas Savienībai. 
Gan grupās, gan gaiteņos ir izvei-
doti dažādi stendi, kas atspoguļo 
projekta gaitu un notikumus. 
Iestādes direktore Marija Ange-
lova mūs iepazīstināja ar iestādes 
struktūru, pastāstīja par tās dar-
bību un darba specifiku. Šis ir 6 
grupu bērnudārzs , kuru apmeklē 
bērni no 3 līdz 7 gadu vecumam. 
Katrā grupā ir 24–30 bērni, kopā  
146 audzēkņi. Grupas ir nosauk-
tas Volta Disneja varoņu vārdos, 
piemēram, “Čips un Deils’’, “Sim-

ba’’,’’ Donalds Daks’’. Iestādē strā-
dā 14 pedagogi un 13 tehniskie 
darbinieki, un 2 medmāsas. Mū-
zikas nodarbības notiek grupās. 
Ārpusnodarbību laikā bērniem 
tiek piedāvāti maksas pulciņi –
tautas dejas, angļu valoda, māks-
las vingrošana, teikvondo, balets.

Dienas otrajā pusē iestādes 
zālē notika projekta seminārs, 
kurā dalībnieki stāstīja par sa-
vām izglītības iestādēm, dalī-
jās savā pedagoģiskajā darba 
pieredzē un apmainījās ar su-
venīriem un savas valsts repre-
zentatīvajiem materiāliem. Pēc 

mūsu mūzikas skolotājas Līgas 
ierosinājuma, visi mūzikas sko-
lotāji apmainījās ar savas tautas 
Ziemassvētku dziesmām. Pro-
jekta koordinatore no Bulgārijas 
Lilija Stojeva pastāstīja par savu 
pieredzi un dalību dažādos Ei-
ropas Comenius projektos. Šis 
ir jau ceturtais projekts, kurš 
bulgāriem tiek veiksmīgi sākts, 
bet par iepriekšējiem projektiem 
“Europeičetas’’ pirmsskolas ies-
tāde ir saņēmusi Eiropas kva-
litātes zīmi. Comenius projekta 
“The children of Europe sing 
and dance’’ partneri tika meklēti 
dažādos ceļos. Divas partnerval-
stis, Igaunija un Slovēnija, atsau-
cās interneta vietnē Facebook. 
Turcijas kolēģi bija piedalījušies 
jau citā pašvaldību projektā, bet 
mūsu iestādes mūzikas skolotāja 
ar bulgāru kolēģi tikās Comeni-
us tālākizglītības kursos Maltā, 
kur tapa ideja un sadarbība sais-
tībā ar šo projektu.

L. Sturme,
PII “Pienenīte’’ vadītāja

Raksta turpinājums Stopiņu no-
vada tīmekļa vietnē www.stopini.lv

Comenius projekta pieredze Bulgārijā

Jauniešu avīze un viet-
ne, atjaunots skeitparks un 
publiskās slidotavas katrā 
ciematā, ierakstu studija un 
sadraudzības pasākumi ar citu 
pašvaldību jauniešiem... 

Tās ir tikai dažas idejas un 
ieteikumi, kas atskanēja 4.  no-
vembrī Stopiņu novada Upesle-
jās, kad norisinājās Stopiņu no-
vada Jauniešu forums “Domā 
globāli, rīkojies lokāli!”, kura 
laikā tikās 52  novada jaunie-
ši, lai izteiktu savu viedokli un 
priekšlikumus Stopiņu novada 
rīcības programmai darbā ar 
jaunatni 2012.–2016.  gadam, 
kuru šobrīd izstrādā Jaunat-
nes lietu speciālists sadarbībā 
ar citiem Domes speciālistiem 
un Stopiņu novada jauniešu 
biedrību “Upe”. Forumu atklāja 
novada vadība, Jaunatnes lietu 
speciāliste un Latvijas Jaunatnes 
padomes viceprezidente Linda 
Ūzuliņa, nolasot arī izglītības 
un zinātnes ministrijas atsūtīto 
uzrunu jauniešiem. Īsā paneļ-
diskusijā jauniešiem bija iespēja 
uzzināt par līdzdalības iespējām 
pašvaldībā, konsultācijām un 
informācijas apmaiņu jaunie-
šiem aktuālos jautājumos. Dar-
ba grupās foruma “pasaules ka-

fejnīcas” laikā jaunieši izvērtēja 
5  tematiskos blokus: jauniešu 
līdzdalības nodrošināšana lē-
mumu pieņemšanā un pašvaldī-
bas dzīvē, atbalsts jaunatnes or-
ganizācijām, jauniešu īstenota-
jām iniciatīvām un informācijas 
pieejamības nodrošināšana par 
jauniešu iespējām pašvaldībā, 
jauniešu brīvprātīgā darba un 
nodarbinātības veicināšana, brī-
vā laika aktivitāšu piedāvājuma 
pilnveidošana, starptautiskās 
sadarbības jaunatnes politikas 
jautājumos attīstība un sadar-
bības paplašināšana ar citām 
Latvijas pašvaldībām jaunatnes 
lietās. Katrā tēmā tika aktuali-
zēti pozitīvie aspekti, galvenās 
problēmas un piedāvāti vairāki 
risinājumi un priekšlikumi to 
novēršanai. Foruma neformāla-
jā daļā dalībnieki iesaistījās dis-
kusijās un muzikālajās aktivitā-
tēs kopā ar dziedošajiem novada 
un kaimiņu novadu jauniešiem, 
kuri muzicē apvienībā “A KO?” 
un duetā “Vējam kabatā”.

Darbs bija produktīvs, un 
apkopotie rezultāti tiks nodoti 
jauniešu vērtēšanai jau tuvākajā 
laikā.

Ramona Liepiņa,
Stopiņu novada 

jaunatnes lietu speciāliste

Pagājis mēnesis, un uz tik-
šanos atkal pulcējās bibliotēkas 
draugu klubiņš. Bija parādījušās 
dažas jaunas sejas. Meitenes ar 
skaļām ovācijām un sirsnīgi dzie-
dāto “Sveiks, lai dzīvo!” suminā-
ja gaviļnieci Ļubu, kura tikko 
nosvinēja savu skaisto astoņpa-
dsmito dzimšanas dienu. Ļubai 
tika veltīts I. Ziedoņa dzejolis par 
mīlestību. Tā aizsākās diskusija 
par mīlestību. Klātesošās jau-
nākās meitenes apstiprināja, ka 
mīlestība var atnākt ļoti agrā ve-
cumā, pat bērnudārzā. Ko cilvēks 
vēl var mīlēt? Ļoti pašsaprotami 
ir mīlēt savus vecākus, ģimeni. 
Vai mīlam savu valsti, dzimteni? 
Saulriets jūrmalā, klusums, gata-
vošanās svētkiem  – tās ir dažas 
no lietām, par kurām mēs mē-

dzam teikt, ka mēs tās mīlam.
Izjusti un izteiksmīgi lasījām 

A. Čaka, Ā. Elksnes, K. Apšukrū-
mas, I. Ziedoņa, kā arī S. Jeseņina 
(oriģinālvalodā, tas ir, krieviski) 
un citu autoru dzejoļus. Visiem 
patika Kristiānas nolasītais Vika 
dzejolis “Piemēram, ezis”. Arī 
šoreiz mums bija savs autors. 
Sofija sarakstīja draiskus, bet sil-
tas sirsnības pilnus mazus dze-
jolīšus par saviem skolotājiem, 
draugiem, ģimeni. Klausītājos 
tie izsauca smaidu un prieku par  
Sofijas veikumu.

Pasākuma otrajā daļā biblio-
tekāre lūdza palīdzēt sagatavoties 
rītdienas pasākumam ar bērnu-
dārza bērniem. Lai labāk izprastu 
veicamā uzdevuma būtību, mei-
tenes gribēja noskatīties to pašu 

animācijas filmiņu, ko bija redzē-
juši mazuļi “Joka pēc alfabēts”. 
Alfabēts tika izdziedāts kopā ar 
Renāru Kauperu. Kopīgais uzde-
vums bija sagatavot “burtu kuģi” 
mazo bērnu uzņemšanai. Pie 
plauktiem tika stiprināta aukla, 
uz kuras savērti visi alfabēta bur-
ti. Uzdevums tika godam veikts. 
Skatoties uz “burtu kuģi”, vakara 
dalībnieki sacentās sava vārdu 
alfabēta sacerēšanā. Grūtāk bija 
tiem, kam dzimtā valoda nav 
latviešu valoda, bet galā tika visi. 
Lūk, viens no rezultātiem, tikai 
vajadzētu melodiju pielikt klāt: 
“Akrobāts ābolā, burkāns cukurā, 
čigāns detektīvs, emocijas Ēval-
dam, folklora ģimnāzijā, Hugo 
Ilūkstē īrisā, jakā klucis ķemmē 
lellei ļipu, menca naktī ņaud oke-
ānā, papagailis ruksis smejoties 
šķaudīja, tīģeris uzlika ūdram va-
sarīgi zīdainu žabo.” 

Šādā draiskā noskaņā mēs 
noslēdzām vakaru, vienojoties, 
ka nākamnedēļ kopīgi izgrezno-
sim bibliotēku gaidāmajiem svēt-
kiem, bet nākamajā klubiņa sa-
nākšanas reizē skatīsimies kādu 
animācijas filmiņu.

Aija Sausiņa, 
bibliotekāre

Bibliotēkas draugu 
klubiņš Sauriešu bibliotēkā

Jaunieši rada savas idejas!

No šā gada 1.11.-05.11. trijiem Stopiņu novada domes pirms-
skolas iestādes pedagogiem bija iespēja Comenius partnerības 
projekta ietvaros apmeklēt Bulgārijas Vratsas pilsētas izglītības 
iestādes un tuvāk iepazīt bulgāru tautas tradīcijas, kultūru, 
apskatīt tautas tērpus un mācīties nacionālās dejas. 



Novembris Upesleju inter-
nātpamatskolai-rehabilitācijas 
centram aizritējis svētku gai-
sotnē. Īsi pirms LR proklamēša-
nas gadadienas skola, atzīmējot  
35 gadu jubileju, aicināja absol-
ventus un darbiniekus uz jubi-
lejas svinībām. 12. novembra 
pēcpusdienā visi ceļi un taciņas 
Stopiņu novadā veda uz Upesle-
jām.Uz svinīgo sarīkojumu bija 
ieradušies vairāk nekā 300 ab-
solventu, pedagogu, darbinieku 
un viesu. 

Svētku koncertā visi salido-
juma dalībnieki kopā veidojām 
stāstu par mīlestību. Par mīles-
tību uz savu skolu 35 gadu garu-
mā, kas caur laiku lokiem staro 
un nes gaismu novados visā Lat-
vijā un arī plašajā pasaulē. Skolas 
direktore Irēna Frankoviča, uz-
runājot svētku viesus, uzsvēra: 
“Skolas darba panākumu atslēga 
ir zinošs un saprotošs skolotājs. 
Patiesu gandarījumu sniedz pe-
dagogu radošais darbs skolēnu 
mācību kvalitatīvā nodrošināju-
mā, skolēnu spēju un motivācijas 
attīstīšanā. Priecājos par skolotā-
ju veiksmēm mācīšanas stratēģi-
jas pielietošanā, par ieinteresētu 
attieksmi kopā ar skolēniem vei-
dot labvēlīgu vidi.”

Ar īpašām piemiņas balvām 

tika sveikti pedagogi un darbi-
nieki, kuru darba devums skolai 
ir 35 gadu garumā: Anita Miķel-
sone, Jeļena Mihailova, Agnese 
Pumpure, Gunta Bruģētāja, Māra 
Ernstsone, Daina Priede, Helga 
Korhonena, Staņislava Vanzovi-
ča, Nadežda Gapoņuka. 

Prieks, ka kopā ar skolas ko-
lektīvu svētku noskaņu dalīja 
skolas ilgstoši atbalstītāji un sa-
darbības partneri: Stopiņu no-
vada Dome, Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde, 
Tuberkulozes un plaušu slimību 
Valsts centrs, Ulbrokas vidussko-
la, Stopiņu pamatskola, Ulbrokas 
mākslas un mūzikas skola, PII 
“Pienenīte”, Cēsu internātpamat-
skola-rehabilitācijas centrs, bied-
rība “Radošā apvienība jaunie-
šiem Trepes”.

Pēc svinīgā sarīkojuma sali-
dojuma dalībnieki raisīja atmiņu 
stāstus pie viesību galdiem, klau-
sījās absolventa Mika dziesmas, 
uzdziedāja paši, piedalījās atrak-
cijās un dejoja ballē, kurā par 
lustīgu mūziku gādāja dziedošā 
Dūdumu ģimene. 

Stundas ritēja kā mirkļi. Rīta 
pusē šķīrāmies ar vārdiem: “Uz 
tikšanos Upeslejās pēc 5 ga-
diem!”

Sarmīte Kļaviņa, 
direktores vietniece
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Stopiņu novada jauniešu 
biedrība “Upe” ir guvusi finan-
siālu atbalstu Starptautiskās Brīv-
prātīgā darba dienas rīkošanai 
pieciem novadiem, un projektu 
“GODA LIETA būt brīvprātī-
gajam!” ar Ls 1000 atbalstījusi 
Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrija.

Projekta nosaukums “GODA 
LIETA būt brīvprātīgajam!” ir 
sauklis šajā gadā realizētajam 
projektam “Brīvprātības plat-
forma”, kad pārdesmit jaunatnes 
organizācijas, sabiedrībā popu-
lāras, mērķtiecīgas personas un 
uzņēmumi izveidoja tīklojumu 
brīvprātīgā darba popularizēša-
nai, kurā iesaistījusies arī “Upe”.

Projekta mērķis ir sākt ilg-
termiņa sadarbību starp pieciem 
novadiem (Stopiņi, Salaspils, Gar-
kalne, Ādaži, Ropaži), sekmējot 
brīvprātīgā darba atzīšanu pašval-
dībās, veidojot jaunas sadarbības 

saites starp novadiem,  gūt  jaunas 
zināšanas par Eiropas, valsts un 
pašvaldību  piedāvātajām iespējām 
brīvprātīgajā darbā. 5. decembrī, 
Starptautiskajā Brīvprātīgā darba 
dienā, plkst. 14.00 Upesleju inter-
nātpamatskolā-rehabilitācijas cen-
trā notiks pasākums, uz ko aicināti 
piecu novadu iedzīvotāji un kas 
būs jaunas tradīcijas aizsākums –  
atzinīgi novērtēt veiksmīgākos 
brīvprātīgos darbus novados.

Uz pasākumu aicināti arī visi 
Stopiņu novada iedzīvotāji, kuri 
veic brīvprātīgo darbu, iecerējuši 
to darīt vai interesējas par tādu 
lielisku iespēju – būt aktīvam sa-
vas un pašvaldības dzīves kvalitā-
tes uzlabotājam!

Kontaktinformācija pietei-
kumiem:

•	Ramona Liepiņa,  
ramona.lie@inbox.lv;

•	Anrijs Rancāns,  
cilveekbuutne@gmail.com 

Stopiņu novada jauniešu 
biedrība gūst atbalstu 
savam pirmajam projektam!

Mārtiņdienas noskaņu vadīta, 
Ulbrokas bibliotēkas lasītāju un 
teātra cienītāju grupa devās uz Val-
mieras teātri, lai skatītu izrādi pēc 
Edvarta Virzas poēmas “Straumē-
ni” stāsta motīviem. Izrāde “Plūdi 
un saulgrieži Straumēnu skaņās” 
ir poētisks skatījums latvietības 
būtībai un dzīves ziņai  – miers, 
ticība rītdienai, mājas, kurās at-
griezties, – sajūta, kas mantota no 
paaudzes paaudzē. ““Straumēni” ir 
ticības dziesma. Te dzied simtiem 
pārliecību. Debesu čurkstes, Lielu-
pes straumes, nabagie un bagātie 
te savu pārliecību saved vienā svi-
nīgā kopu ziņā.” (Imants Ziedonis) 
Izrādes viens no elementiem ir ne 
tikai garīgums, bet arī skaņa un tās 
būtība gan filozofiskā, gan medita-
tīvā izpausmē. Tā ir autora latviskā 
enerģija zemnieku dzīvesveidā, tā 
ir apziņa, ka šis darbs ir daļa no tā, 
kas mēs esam.

Mūsdienīgas cittautu kultūras 
iezīmes meklējām un atradām ik-
gadējā Ziemeļvalstu bibliotēku ne-
dēļas pasākumā “Krēslas stunda” 
ar kopējo tematu “Humors Zieme-
ļos”, kas šogad norisinājās 14. no-
vembrī kafejnīcā “Pie kamīna”. Lite-
rārā darba fragments no somu au-
tora Arto Pāsilinna grāmatas “Zaķa 
gads” ir zināma intelektuālisma un 
pašironijas deva ikvienam, kas sevi 
uzskata par ziemeļvalstu pārstāvi, 
priekšplānā liekot vīrieša pašapzi-
ņas un jūtu pasauli. 

Galvenā varoņa līdzgaitnieks 
ir zaķis  – gluži kā daudzu tautu 
pasakās un teikās, tā simboliskā 
nozīme saistīta gan ar gudrību un 
veiklību, gan ar auglību un atjau-
nošanos, gan ar nakts gaitām un 
Mēness darbību.

Latviešiem vairāk pazīstamas 
bailes un gļēvulība, “zaķpastalas” 
vai “bailīgs kā zaķis” izpausmes. 
Zināmas alegoriskas līdzības novē-
rojamas arī Somijā un apskatāmajā 

autora darbā, tāda kā bezbiļetnieku 
būšana – “Jo, lai gan neviens biļe-
ti uz tādu dzīvi, kādu to vēlamies, 
neizsniedz, tomēr tos, kas nav kā 
visi, arvien un visur mēģinās ap-
runāt.” (Ilva Skulte) Ziemeļnieku 
atturīgais humors pasniegts savda-
bīgā manierē, un izrādās, ka caur 
humoru var interpretēt nopietnas 
lietas  – jūtas. Priekšlasījumu un 
darba analīzi neatteica mākslas zi-
nātniece un Stopiņu novada iedzī-
votāja Vita Banga. 

Par Ziemeļu un Baltijas valstu 
dizainu runājam arī vakara gaitā. 
Vita Banga zina stāstīt, ka Somi-
jas māksla un arhitektūra Latvijā 
bija un ir populāra jau izsenis.  
20. gs. sākumā gleznotājs Janis 
Rozentāls ir tas, kas, apprecē-
dams somu dziedātāju Eliju For-
seli, aktīvi latviešus iepazīstina 
gan ar Somijas glezniecību, gan 
palīdz Rīgas arhitektiem iepazīt 
tā saucamo somstilu, kurš pie 
mums ieguvis nosaukumu – na-
cionālais romantisms. Arhitekti 
brauc uz Somiju, lai iepazītos ar 
šo 20. gs. sākumā uzlecošo stilu, 
bet vēlāk, savās celtnēs interpre-
tējot redzēto, izveido vietējai ar-
hitektūrai raksturīgas tendences. 
20. gs. sākumā pie mums par di-
zainu informācijas maz, tā radās 
tikai 20.  gs otrajā pusē, kad krīt 
padomijas priekškars un notiek 
aktīva mākslinieku radošu ieceru 
apmaiņa. 21. gadsimtā Rīgā aktu-
ālas kļuvušas Ziemeļvalstu dizai-
na dienas, kuras šogad atzīmē-
jam no oktobra līdz novembrim.

Lasījumi, vakarēšana, anekdo-
tes un sirsnīgas sarunas šajā vakarā 
veido kultūrtelpu, kuras ietvaros 
galvenokārt runājam par literatū-
ru, taču pieminām arī mākslu un 
tradīcijas. Paldies “Krēslas stun-
das” dalībniekiem par dalību, ie-
interesētību un vēlmi piedalīties 
Ulbrokas bibliotēkas organizētajos 

pasākumos. Paldies arī Ulbrokas 
vidusskolas pedagogiem, kuri nu 
kļuvuši par labiem Ulbrokas bib-
liotēkas draugiem! Vislielākais 
paldies Vitai Bangai par atraktivi-
tāti un īstenu ieinteresētību šī gada 
tēmā! Viņas ieraksts Ulbrokas 
bibliotēkas viesu grāmatā: “Pal-
dies jaukajiem bibliotēkas darbi-
niekiem – atsaucīgi, sirsnīgi – sava 
darba entuziasti. Prieks kopā būt! 
Lai ceļi krustojas radošumā!”

Atbalstot novada senioru 
vēlmi apgūt datorprasmes, esam 
iedrošinājuši, veicinājuši un ietei-
kuši jaunu zināšanu un prasmju 
radīšanu ierastajā dzīvē. Katram 
šis ceļš ir mazliet atšķirīgs  – vie-
nam tā ir sarakste sociālajos tīklos 
un internetbankas maksājumi, 
citam interesējošu tēmu atlase, 
vēl kādam dzīvesveids vai gluži 
pretēji pilnīgi nepieņemama lieta. 
Tāpēc jo lielāks prieks, ka sociālā 
projekta “Pieslēdzies, Latvija!” 
svinīgajā ceremonijā Latviešu 
biedrības namā 16.  novembrī 
pēc datorzināšanu pārbaudes, ko 
veica 397  seniori, vienu no piec-
padsmit klēpjdatoriem saņēma 
Ulbrokas bibliotēkas lietotāja Lū-
cija Strazda. Apsveicam ar panā-
kumiem un vēlam neapstāties pie 
sasniegtā!

Paldies visiem projekta da-
lībniekiem un pretendentiem  – 
Helēnai Barkānei, Ausmai Gai-
lei, Veltai Ruikai, Lūcijai Silavai, 
Ausmai Sniedzei, Aldonijai Au-
ziņai, Mārai Priedītei, Teodoram 
Rubenim –, kas uzsāktās apmācī-
bas turpināja un testa pārbaudī-
jumu veica sekmīgi. Ir pārliecība, 
ka jaunās zināšanas un kontakti 
ļaus pilnvērtīgi piedalīties sa-
biedrības inovācijas līmeņos  – 
sazināties ar jauniegūtajiem vai 
esošajiem draugiem gan Latvijā, 
gan ārvalstīs ar e-pasta, Skype 
starpniecību, dalīties ar viedok-
ļiem emuāros, forumos. 

Uz tikšanos Ulbrokas biblio-
tēkas darbībā, kas piedāvā socia-
lizācijas iespējas un rada inter-
aktīvu, organizētu un savstarpēji 
saistītu dzīves un kultūras telpu.

Pilnīgāku informāciju var iz-
lasīt stopiņu novada tīmekļa viet-
nē www.stopini.lv.

Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēkas vārdā,  vadītāja 

Daiga Brigmane

Ulbrokas bibliotēkas kultūrvide un 
atbalsts inovatīvai domāšanai

Latviskās kultūrzīmes un pašcieņas jautājums galvenokārt 
rodams mūsu attieksmē pret notiekošo un domāšanas veidā, 
ko raksturo cilvēks kā personība un viņam piemītošā vērtī-
bu izpratne. Novembris izsenis ir ne tikai veļu laiks, bet arī 
valstisku notikumu un svētku izjūtu laiks. Apzinoties sevi no 
pagātnes caur tagadni uz nākotni, ikviens nesam informāciju 
un ieguldījumu tālāk nākamībā. Tā veidojot savu kultūrvidi, 
ar to saprotot gan profesionālo bibliotekāro pakalpojumu 
piedāvājumu izmantošanu jauno tehnoloģiju apmācībā, gan 
teātru, pasākumu un grāmatu lasīšanas tradīcijas. Piekritīsiet, 
ka laiku pa laikam ir svarīgi atskatīties uz notiekošo.

Upesleju internātpamatskolai- 
rehabilitācijas centram – 35
         Nobeigums. Sākums 1. lpp.

Uzmanību!
No 2011. gada 14. novembra PIRMDIENĀS no plkst. 12.00 līdz 17.00 Stopiņu novada  

sociālais darbinieks Dienas centrā “Upeslejas” pieņems apmeklētājus. 
Dienas centrā iepriekš minētajā laikā trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes varēs saņemt 

Eiropas Savienības pārtikas pakas.
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Rezultāti
2001. gadā dzimušo grupā:
Rinards Koršaks – 5. vieta 
daudzcīņā, 1.19,76 (100 m brīvā 
stilā), 0.51,20 (50 m tauriņstilā)
2002. gadā   grupā: 
Viktors Balčukins – 7. vieta, 
1.55,54 (100 m uz muguras)
2003. gadā dzimušo grupā: 
Anna Perlova – 1. vieta, 0.50,13 
(50 m uz muguras)
Apsveicam audzkņus un trenerus 
ar lielisku startu!

Peldēšanas sacensību rezultāti Liepājā
Liepājā 5. novembrī nori-

sinājās peldēšanas sacensī-
bas, kurās veiksmīgi satrtējā 
Ulbrokas Sporta kompleksa 
peldbaseina audzēkņi, kurus 
trenē Marija Voronkova un 
Pāvels Murāns.

Kārtējo spēli Latvijas sieviešu 
čempionātā handbolā aizvadīja 
mūsu Stopiņu NHK dāmas, 
kuras 3. novembrī tikās ar savām 
sīvākajām konkurentēm – Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijas 
komandu. Meitenes izcīnīja uzvaru 
ar rezultātu 28:26, taču uzvaru gūt 
nenācās viegli, pieļautās kļūdas un 
neiemestie vārti darīja savu.

Spēle, kā jau ierasts, iesākās 
diezgan līdzīgi un tā arī turpinājās 
visu pirmo puslaiku. Neviena 
komanda neizvirzījās vadībā, spēle 
gāja punkts punktā, taču nedaudz 
pārākas pirmajā puslaikā bija 
mājinieces, kas pirmo puslaiku 

noslēdza ar minimālu pārsvaru – 
13:14. Mūsu dāmas otro puslaiku 
iesāka veiksmīgi un izlīdzināja 
spēles rezultātu. Laba aizsardzība 
un vārtsargu palīdzība ļāva 
izvirzīties vadībā, taču noturēt šo 
rezultātu nenācās viegli. Dažas 
minūtes pirms spēles beigām 
rezultāts uz tablo neizšķirts, taču tas 
mūsu dāmas neizsita no sliedēm, 
tieši otrādi – vēlme uzvarēt bija 
vēl lielāka. Tāpēc rezultāts otrajā 
puslaikā 15:12 Stopiņu NHK 
labā. Trenere Ginta Ozoliņa ar 
spēli apmierināta, taču pieminēja, 
ka neiemesto vārtu skaits varēja 
rezultātu padarīt pavisam citādāku. 

Rezultatīvākā spēlētāja Stopiņu 
NHK komandā Ivita Asare, kura 
pretinieču vārtsardzi pārspēja 9 
reizes, 8 reizes precīza bija Elita 
Ekkerte, bet Lana Nikolajeva guva 
6 vārtus. LSPA komandā 6 reizes 
precīza bija Līga Eihvalde. Par 
spēles labākajām spēlētājām treneri 
atzina Stopiņu NHK Elitu Ekkerti, 
bet LSPA komandā vārtsardzi Litu 
Lisovsku. 

Tā nu mūsu meitenes atrodas 
tabulas pirmajā vietā un ir vienīgā 
komanda, kas nav zaudējusi 
nevienu spēli. Nāc un atbalsti!

Elza Seržante, 
Stopiņu NHK spēlētāja

Uzvara Latvijas sieviešu čempionāta 
handbolā spēlē!

Šogad 23.  septembrī mēs 
ar Laimu Vasili apmeklējām 
Zinātnieku nakts pasākumu LU 
Ķīmijas fakultātē. Pasākums ilga 
no plkst. 18.00 līdz apmēram 
23.00. Mums bija iespēja uzzināt 
daudz ko jaunu, kā arī atkārtot 
jau zināmo. 

LU pirmā stāva gaitenī varē-
jām apskatīt Dmitrija Zaporina 
un Kirila Simakova izaudzēto 
kristālu izstādi, dažādus senus, 
interesantus ķīmijas traukus, kā 
arī seno laiku ķīmiju bildēs.

Kabinetos dažādi profeso-
ri stāstīja mums par gāzes un 
šķidruma hromatogrāfiem un to 
darbību, par kolas sastāvu, ēdie-
nu un ūdens cietību un to vidi. 
Izrādījās, ka kolas vide ir skābāka 
par citronu sulas vidi, tieši tāpēc 
tā tik ļoti bojā mūsu organismu.

Protams, mēs ne tikai klausī-
jāmies stāstītajā – mums bija ie-
spēja arī pašiem padarboties. Mēs 
pildījām dažādus uzdevumus par 
ķīmijas vēsturi. Kabinetā, kur 
stāstīja par C vitamīnu ēdienā, 
mums ar Laimu iedeva halātiņus 
un mēs pašas ar joda palīdzību 
noteicām askorbīnskābes dau-
dzumu smiltsērkšķu sulā. 

Pašu lielāko iespaidu uz 
mums atstāja trīs jauniešu rādī-

tie eksperimenti. 20 minūtēs viņi 
mums parādīja kādus 10 eksperi-
mentus. Mēs redzējām dažādus 
eksperimentus ar uguni, putām, 
krāsām. Tas bija kā šovs, jo, rādot 
šos eksperimentus, viņi arī neaiz-
mirsa smīdināt publiku.

Tas bija patiesi interesants 
un aizraujošs pasākums. Mēs at-
braucām mājās ar jaunām emo-
cijām un zināšanām, un nemaz 
nenožēlojām pavadīto laiku LU.

Kristīne Vagele, 
Ulbrokas vidusskolas 

11. klase

Zinātnieku nakts

Kristīne Vagele (attēlā pa kreisi) 
un Laima Vasile – askorbīnskābes 
noteikšana smiltsērkšķu sulā

Divus mēnešus Dienas cen-
trā “Ulbroka”, ar Stopiņu novada 
Domes finansiālu atbalstu, tika 
realizēts projekts “Stila ABC”. Šī 
projekta ietvaros, uz nodarbībām 
katru ceturtdienas vakaru pulcēja 
daiļā dzimuma pārstāves, lai ap-
gūtu mācību par stilu, kas ietver 
ārkārtīgi daudz niansētas, smalkas, 
interesantas, tajā pašā laikā ikdie-
nišķas lietas, bez kurām nav iespē-
jama ikvienas sievietes ikdiena.

Ideju par šāda veida projektu 
izteica daudzas sievietes un mei-
tenes, kas apmeklē dienas centru, 
taču galvenais uzsvars tika likts 
uz to, lai šīs nodarbības pasnieg-
tu augsti kvalificēts profesionālis. 
Mums izdevās šajā projektā ie-
saistīt pasniedzēju no kaimiņu, 
Salaspils novada stilisti, vizāžisti, 
krāsu un iepirkšanās konsultan-
ti, lektori Ligitu Prodnieci, kura 
savu darbību sākusi 1993. gadā 
vienā no pasaules lielākajām 
firmām ASV “Beauty For All  
Seasons”.

Astoņu nodarbību cikla ie-
tvaros katrai no dalībniecēm tika 
noteikta individuāla krāsu gam-
ma, atbilstoša sejas, acu un matu 

krāsai (datora tests). Pamatojo-
ties uz testa rezultātiem, katrai 
dalībniecei bija iespēja veidot 
savu krāsu paleti, lai turpmāk 
izvēlētos tādas krāsas apģērbos 
un aksesuāros, kas piestāv tikai 
katrai individuāli. Praktiskajās 
nodarbībās iemācījāmies uzklāt 
krāsu gammai atbilstošu dekora-
tīvo kosmētiku, neaizmirstot par 
sejas kopšanas pamatiem. Intere-
santas bija tās nodarbības, kurās 
katrai no dalībniecēm pašām va-
jadzēja izveidot apģērbu atbilsto-
ši krāsu gammai. 

Domāju, ka ikviena no projek-
ta dalībniecēm ņems vērā ieteiku-
mus, kā pareizi iepirkties, saska-
ņot ikvienu, pat vissīkāko detaļu 
kopējā tēlā, lai ikdienā mēs spētu 
pilnveidot savu stilu un veiksmīgi 
pasniegtu sevi sabiedrībā. 

Vēlreiz vēlamies visu projek-
ta dalībnieču vārdā izteikt lielu 
paldies Ligitai Prodniecei par šo 
jauko mācību kursu, kā arī patei-
camies Stopiņu novada Domei 
par atbalstu!

Anda Višķere,
  Dienas centra “Ulbroka”

vadītāja un projekta autore 

Noslēdzies projekts 
“Stila ABC”!

Šoruden mazie 5–6 gadus ve-
cie bērnudārza bērni uz Sauriešu 
bibliotēku nāca jau otro reizi. Katrs 
līdzi bija paņēmis iepriekšējā reizē 
uzdoto mājas darbiņu. Uz zīmē-
šanas lapām bērni bija uzzīmējuši 
krāsainus priekšmetus, daži malači 
pat uzrakstījuši vārdus ar to bur-
tiņu, ko iepriekšējā tikšanās reizē 
bija izlozējuši, izvelkot sārtu ābolīti 
no bibliotekāres groziņa.

Bērni nonāca uz “burtiņu 
kuģa”. Uz kuģa galvenais ir kap-
teinis. Kapteiņa lomu uzņēmās 
bibliotekāre. Kamēr visi atrodas 
uz kuģa, ir jāievēro disciplīna un 
jāklausa kapteinim. Tādēļ izvēr-
tās saruna par disciplīnu un par 
to, kā jāuzvedas dažādās vietās. 
Bērni zināja, pēc savas pieredzes, 
ka muzejā nedrīkst trokšņot, bet 
arēnā, skatoties hokeju, drīkst un 
vajag kliegt, cik gribas.

Nokļuvuši uz “burtiņu kuģa”, 

bērni uzzināja, ka atpakaļ uz saus-
zemi viņi varēs tikt tikai tad, kad 
visiem burtiņiem tiks iedoti vār-
diņi. Visiem bija jāķeras pie dar-
ba. Nebija viegli katram burtiņam 
piemeklēt vārdiņu, tika izmantoti 
mājās izdomātie vārdi, apskatīti 
mājas darbu zīmējumi, grūtākos 
brīžos talkā nāca audzinātāja Terē-
ze vai bibliotekāre. Neraugoties uz 
visām grūtībām, uzdevums tika 
paveikts un kuģis varēja atgriezties 
ostā. Mazie kārumnieki saņēma 
saldas balviņas par savu darbu, kā 
arī kārtējo mājasdarbu, ar ko nākt 

ciemos uz bibliotēku nākamreiz.
Gribu pateikt lielu paldies au-

dzinātājai Terēzei par pacietību 
un prasmi, kuģa kapteiņa palīga 
pienākumus pildot.

Sirsnīgs paldies arī bibliotēkas 
draugu klubiņa dalībniekiem par 
palīdzību pasākuma sagatavošanā.

Mūsu sadarbība ar Stopiņu 
PII turpināsies. Nākamajā tikša-
nās reizē lūkosim, vai bērni prot 
klausīties, kad viņiem priekšā 
lasa pasaku. Uz tikšanos Sauriešu 
bibliotēkā!

Aija Sausiņa, bibliotekāre 

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes bērnu 
pasākums “Joka pēc mans alfabēts” Sauriešu bibliotēkā



SVEICAM JUBILĀRUS!

Gadi ir dīvaini dārgumi,
Birst tie kā ziedi no ābeles salnām.
Un šķiet, tev sētuvē viņu tik daudz,
Ka vari tos kaisīt un kaisīt...

70
Laimoni Gārni,
Mikolaju Kezinu,
Viju Rēveli,
Robertu Spravņiku,
Mihaile Zaicevu,
Annu Žiļičevu;
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Dzimtsarakstu informâcija
Sagatavoja Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova
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Jevgēniju Stefanoviču,
Olgu Staškēviču,
Edgaru Vāgeli;
90
Helgu Arcimoviču,
Sofiju Ševčenkaiti

Jānis Klūga, Valentīna Boltruka, Jānis Savickis,
Dzidra Līcīte, Ivans Sergejēvs, Ilga Višņevska
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Saules zelta piebiruši,
Visi mazi pudurīši
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam.

Kati Hermani, Kalmani Jerominu, Liskinu Milanu

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!
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Vēlam stipru veselību un vēl daudzus raženus, 
prieka pilnus gadus!

Tālu gāju grūtu mūžu, 
Daudz darbiņu padarīju; 

Nu apsīka mani soļi 
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jāņa Līduma tuviniekiem.
Stopiņu novada Domes kolektīvs

kas, kur, kad

Stopiņu novada 
Domes priekšsēdētājs 

trešdien, 7. decembrī, 
aicina mazos un lielos novada 

iedzīvotājus uz ciematu 
svētku egļu 

gaismiņu iedegšanu. 
Plkst. 17.00 Ulbrokā, 
plkst. 17.45 Sauriešos, 
plkst. 18.30 Upeslejās, 
plkst. 19.15 Līčos un 
plkst. 20.00 Cekulē. 

Kopā ar Rūķi Sveču lējēju 
uzbursim brīnumu un dāvā-
sim svētku prieku cits citam.

Stopiņu novada Domes So-
ciālais dienests dara zināmu, 
ka Stopiņu novada Domes sēdē 
protokols (Nr. 62) no 16.11.2011. 
tika piešķirti pabalsti šādām so-
ciālajām grupām:

• politiski represētām perso-
nām – Ls 60 katrai personai.

Rumbulas iedzīvotājiem pēc 
mājsaimniecību saraksta:

• Getliņu izgāztuves zonā eso-
šajām mājsaimniecībām – Ls 60 
katrai mājsaimniecībai;

• pārējām Rumbulas teritori-
jā esošajām mājsaimniecībām –  
Ls 40 katrai mājsaimniecībai.

Pabalstus var saņemt Stopiņu 
novada Domes kasē – pirmdienās 
no plkst. 11.00 līdz 19.00, otrdie-
nās un trešdienās no plkst. 9.00 
līdz 17.00, ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 18.00, piektdienās no 
9.00 līdz 16.00. Pārtraukums no 
plkst. 13.00 līdz 14.00.

I. Lāčgalve, Stopiņu novada 
Domes sociālā dienesta vadītāja 

Tālrunis uzziņām: 
67910792, 26644134

17. decembrī plkst. 13.00–14.30 Dienas centrs (DC) “Saurieši” savā 
7 gadu dzimšanas dienā aicina visus uz 

rokdarbu izstādi un Ziemassvētku tirdziņu, 
plkst. 14.30 kopīgi svinēsim un ripināsim atmiņu kamoliņu, iedegsim 

lidojošās laternas un noskatīsimies bērnu sagatavoto uzvedumu.
***

Katru piektdienu no plkst. 17.00 līdz 20.00 DC “Saurieši” notiek rotu 
izgatavošanas nodarbības.

***
Katru sestdienu plkst. 11.00 līdz 13.30 

DC “Saurieši” notiek filcēšanas nodarbības.
***Katru sestdienu plkst. 13.30 

rokdarbu pulciņš bērniem un skolēniem.

Un negrib sirds ticēt, ka cilvēks var tā-
No gaišas dienas aiziet mūžībā...

(K. Skalbe)
Pēkšņi no mums aizgājis Jānis Līdums.
Skumjā brīdī esam kopā ar Lauri un viņa tuviniekiem.

Ulbrokas vidusskolas saime

Kultūras pasākumi decembrī Stopiņu novadā
• Sestdien 3. decembrī, plkst. 18.00 Ulbrokas kKultūras 

namā ielūdz deju kolektīvs “Stopiņš” un sadraudzības kolektīvi.
• Svētdien, 4. decembrī, plkst. 16.00 Ulbrokas Kultūras 

namā muzicēs duets “Sandra” – ieeja Ls 2.
• Trešdien, 7. decembrī, Stopiņu novada lielo egļu gais-

miņu iedegšana – plkst. 17.00 Ulbrokā, plkst. 17.45 Sauriešos, 
plkst. 18.30 Upeslejās, plkst. 19.15 Līčos un plkst. 20.00 Cekulē.

• Piektdien, 9. decembrī, plkst. 19.00 Ulbrokas Kultūras 
namā viesosies Riču ģimene – biļetes Ls 3, Ls 4, Ls 5.

• Svētdien, 11. decembrī, plkst. 12.00 Ulbrokas Kultūras 
namā Ulbrokas bērnu teātra studijas izrāde “Rūķis sveču lējējs”.

• Piektdien, 16. decembrī, plkst. 19.00 Ulbrokas Kultūras 
namā koncerts un balle “Pūkainie Ziemassvētki” – ieeja uz balli 
Ls 2, Ls 1 pensionāriem un represētiem.

• Trešdien, 21. decembrī, plkst. 17.00 Ulbrokas Kultūras 
namā Rīgas 45. vidusskolas džeza grupas koncerts bērniem un 
jauniešiem.

• Piektdien, 23. decembrī, plkst. 18.00 Ulbrokas Kultū-
ras namā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas mācību pusgada 
svētku noslēguma koncerts.

• Sestdien, 31. decembrī, naktī uz 1. janvāri plkst. 1.00 
Ulbrokas Kultūras namā Jaungada karnevāls.

Gaidīsim un svinēsim svētkus kopā! Sekojiet informācijai 
afišās un Stopiņu novada vietnē www.stopini.lv. Informācija pa 
tālr. 22022515.

Stopiņu novada pašvaldība sveic Upesleju internātpamat-
skolu–rehabilitācijas centru 35 gadu jubilejā, Ulbrokas vidus-
skolu 20 gadu jubilejā un Stopiņu pamatskolu 65 gadu jubilejā!

Novēlam izglītības iestādēs jaukus un priekpilnus 
svētkus, lai ikdienā turpinātu mūsu bērnu mācību 
kvalitatīvu un radošu nodrošināšanu.

Jaunajā uzvedumā būs dziļas dziesmas, 
intīma atmosfēra, jauns repertuārs, 
asprātīgi joki un, protams, skaistas, 
karstasinīgas dejas!

Muzeja krājums 
papildinās

Stopiņu novada vēstures mu-
zeja krājums papildinās teju katru 
dienu, kad klusi un gandrīz ne-
manāmi pa kādam vēstures lie-
ciniekam atnes gan Ulbrokas vi-
dusskolas darbinieki, gan novada 
iedzīvotāji. Novembra jaunums ir 
ļoti atbilstošs  patriotisko noskaņu 
bagātajam mēnesim – tieši valsts 
svētku priekšvakarā krājumu pa-
pildināja šīgada mācību “Detona-
tors 2011” laikā Cekulē atrastās 
munīcijas elementi – artilērijas 
šāviņi. 

Par jaunieguvumu pateicība 
Zemessardzes 54. Inženiertehnis-
kā bataljona Nesprāgušas munī-
cijas neitralizēšanas rotai. 

Renāte Priede,
Stopiņu novada vēstures 

muzeja vadītāja 

Iedzīvotāju ievērībai

9. decembrī plkst. 19.00 Ulbrokas Kultūras namā
brīnišķīgs koncerts un jauna programma

Biļetes varēs iegādāties Stopiņu novada Domes 
kasē no 10. novembra. Biļešu cenas – Ls 3 un Ls 4

Aiz zemes malas nogurusi gara diena,
Būs vakars vēls un zvaigznēm pilna nakts,

Būs mūsu vidū viena tukša vieta,
Viens darba mūžs būs kapu smiltīm segts.

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ

LĪDZJŪTĪBAS

Dalīta sāpe ikvienam vieglāk panesama, jo ir dalīta starp savējiem...
Vissirsnīgākais PALDIES Ulbrokas vidusskolas kolektīvam, Sto-

piņu novada Domei, radiem, draugiem, kaimiņiem un ikvienam, 
kurš ar mīlestību smilšu kalniņā pavadīja Jāni Līdumu.

Valda un Lauris Līdumi


