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Sveicam  
visas māmiņas  
Mātes dienā!

Kaut arī ansamblis «Ievzieds» dibināts februārī, savu 10 ga
du jubileju kolektīvs svinēja 26.aprīlī. Diena bija saulaina un 
gaiša, un tāds bija arī klausītāju no skaņojums izbaudot daudz
krāsaino kon certu. Līdzās «Ievziediem» muzicēja vīru ansamblis 
«Namejs» no Gulbenes, Ādažu līnijdejotājas un mūsmāju 
ansamblis «Sagša». Koncerta sākumā «Ievziedi» demonstrēja 
savu muzikalitāti, dziedot trīsbalsīgas dziesmas. Bet koncerta no
slēgumā viņas apliecināja savu atraktivi tāti intere santā dzies mu 
popūrijā. Sveicam ansambli apaļajā jubilejā!

Klât laiks, kad Ievas zied...

Inta Vilšķērsta 
autores foto

Izvērtējot pašvaldības darbību 2007.gadā jāatzīmē, ka galve
nie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību bija inflācija 
un cenu celšanās, jo sevišķi jāatzīmē cenu celšanās dažāda veida 
pakalpojumiem – celtniecības remontu darbiem, projektēšanas 
darbiem. Nelabvēlīgu ietekmi atstāja arī energoresursu ievēroja
mais cenu kāpums, jo sevišķi tas attiecas uz kurināmā cenām. Ja 
gāzes cena 2007.gada janvārī bija 113,74 Ls par 1000 nm³, tad 
decembrī – 200,10 Ls par 1000 nm³.

Minētie notikumi bija tie, kas visbūtiskāk ietekmēja paš
valdības finansu rezultātus 2007.gadā. Runājot par turpmāko 
darbību nākotnē jāatzīmē, ka valstī veiktie pretinflācijas pasāku
mi ir atstājuši iespaidu uz nekustamā īpašuma tirgu, kas ietekmē 
un arī kādu laiku turpmāk ietekmēs pašvaldības finanses, jo 
pārdodot īpašumus izsolē cenas jau tagad ir krietni zemākas nekā 
iepriekšējos gados.

Neskatoties uz visiem minētajiem apstākļiem pašvaldība 
cenšas, lai novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte nepasliktinātos, 
bet pretēji – uzlabotos.

AttīstībA perspektīvā:
– jāturpina darbs pie PII «Pienenīte» tehniskā projekta 

izstrādes jaunā korpusa būvniecībai;
– jāturpina darbs pie Stopiņu pamatskolas sporta zāles 

palīgtelpu un mācību telpu tehniskā projekta izstrādes;
– jāturpina Ulbrokas kapu kapličas tehniskā projekta izstrāde 

un jānodrošina tās būvniecība;
– jāveic ciematā «Vālodzes» ielas «Ziemeļu gatve» rekon

strukcijas projekta realizācija;
– jāizstrādā ciemata «Dreiliņi» Kadiķu ielas rekonstrukcijas 

projektu un jānodrošina tā realizācija; 
– jāizstrādā ciemata «Dreiliņi» Ozolu ielas rekonstrukcijas 

projekts;
– jāuzsāk tehniskā projekta izstrādāšana Volgas ielas rekon

struk cijai Sauriešos;
– jāturpina iekšpagalmu sakārtošana «Sauriešos», «Upes

lejās», «Līčos» un «Ulbrokā», paplašinot brauktuves, ierīkojot 
autostāvvietas;

– jāpabeidz ielu apgaismojuma ierīkošana Peldu ielā un tirgus 
laukumā «Ulbrokā»;

– jāiekārto bērnu rotaļu laukumi «Cekulē» un «Līčos»;

Kâds bija 2007.gads
Jānis PumPurs 
stopiņu novada domes priekšsēdētājs
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ZIÒO 7910901
(31.03.2008.-28.04.2008.) 

3.04. – Saņemta telefoniska informāci
ja par kautiņu starp jauniešiem Dreiliņos 
pie kafejnīcas «Zirneklītis». Ierodoties 
notikuma vietā, noskaidrots, ka kautiņš 
izcēlies pēc kopīgas alkohola lietošanas, 
jauniešiem palūgts doties katram uz savu 
dzīvesvietu, ko viņi arī izdarīja;

5.04. – Kāds automašīnas Ford vadī tājs 
aizbrauca no degvielas uzpildes stacijas 
«Lukoil» nesamaksājot par uzpildīto deg
vielu;

7.04. – Kāds Stopiņu novada iedzīvo
tājs savā īpašumā aizturēja zagli. Ierodo
ties notikuma vietā, noskaidrota aizturētā 
vīrieša personība, par notikušo paziņots 
Valsts policijas Salaspils iecirknim;

 – Saņemta telefoniska informācija 
par to, ka jaunieši demolē Līgo parku. 
Ierodoties notikuma vietā, tika aizturēti 
divi jaunieši, kuri lauza sabiedriskās 

tualetes koka konstrukcijas. Jaunieši tika 
saukti pie administratīvās atbildības par 
sīko huligānismu;

9.04. – Sniegts atbalsts Ropažu novada 
pašvaldības policijai aizturēt un nogādāt 
uz Valsts policijas Salaspils policijas 
iecirkni līdz atskurbšanai personu, kas 
atradās alkohola reibumā, draudēja un 
pretojās policijas darbinieku likumīgām 
prasībām;

11.04. – Pie administratīvās atbildības 
pēc Stopiņu novada domes saistošajiem 
noteikumiem saukta persona, kas Dreiliņos 
piegružoja sabiedrisku vietu ar sadzīves 
atkritumiem;

14.04. – Pie administratīvās atbildības 
pēc Stopiņu novada domes saistošajiem 
noteikumiem saukti trīs jaunieši, kas 
Ulbrokā autobusa galapunktā atradās ar 
atvērtām alus pudelēm; 

15.04. – Pie administratīvās atbildības 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa saukts jaunietis, kas Juglas sana
torijas internātpamatskolas telpās lamājās 
necenzētiem vārdiem, ar ko traucēja sa
bied risko mieru un kārtību;

16.04. – Saņemta telefoniska informā
cija par ģimenes skandālu Upeslejās. 
Skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata 
nogādāts Valsts policijas Salaspils policijas 

iecirknī līdz atskurbšanai;
17.04. – Ulbrokā pie administratīvās 

atbildības pēc Stopiņu novada domes 
saistošajiem noteikumiem saukta persona, 
kas traucēja naktsmieru kaimiņiem;

19.04. – Cekulē aizdomās par izvaro
ša nu aizturēts vīrietis un nogādāts Valsts 
policijas Salaspils policijas iecirknī līdz 
apstākļu noskaidrošanai;

22.04. – Līčos pie mājām «Silmaļi» 
meitenei rokā iekoda suns;

23.04. – Ulbrokā pie Peldu ielas 6 
nama notika laupīšana;

28.04. – Ulbrokā tika aizturēts auto
mašīnas Mercedes Benz vadītājs, kas 
sa vu spēkratu vadīja alkohola reibu
mā. Automašīnas vadītājs saukts pie 
administratīvās atbildības par trans
portlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā.

VP Salaspils policijas iecirknī līdz 
at skurbšanai nogādātas 8 personas, pār
runas veiktas ar 25 personām, pēc Stopiņu 
novada domes saistošajiem noteikumiem 
sodītas 46 personas, par transporta no vie
tošanu tam neparedzētā vietā protokolus – 
paziņojumus saņēmuši 18 autovadītāji, 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa pie administratīvās atbildības 
sauktas 16 personas.

Ziņas sagatavotas pēc stopiņu  
novada pašvaldības policijas  
un Valsts policijas materiāliem.

Piešķirt apdzīvojamo platību 1 personai  z
no 1. reģistra – Pašvaldībai piederošās 
dzīvojamās telpas izīrēšana «Pirmām 
kārtām nodrošināmas personas»;

Pagarināti īres līgumi ar 3 personām; z
Anulēta dzīvesvietas deklarācija 1 per z

sonai;
 Uzņemt 1 personu 4. reģistra – «Palī z

dzības sniegšana īrētās dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo tel
pu» personu sarakstā ar kārtas Nr. 3

Atjaunot zemes nomas līgumu un maz z
dārziņiem 10 personām;

Piešķirt nomā zemi lauksaimniecības  z
vajadzībām 4 personām;

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz  z
12 īpašumiem;

Atļaut reģistrēt privātos zemes gabalus  z
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 4 LR 
nepilsoņiem;

 Pamatojoties uz Stopiņu novada Do mes  z
Sais  tošajiem noteikumiem par Sociālās 
palīdzības un sociālo pakalpojumu pie
šķir šanas kārtību 9.aprīļa sēdē nolēma 
piešķirt:

1) vienreizēju materiālo pabalstu – 
7 personām par summu – 210,00 Ls;

2) materiālo palīdzību medikamentu 
iegādei – 23 personām par summu – 
486,50 Ls;

3) piešķirt materiālo palīdzību zobu 
labošanai un protezēšanai – 9 personām 
par summu – 167,70 Ls;

4) piešķirt materiālo palīdzību medicī
nas pakalpojumiem – 5 personām par 
sum mu – 40,75 Ls; 

5) piešķirt materiālo palīdzību trans
porta izdevumu kompensācijai – 15 per
sonām par summu – 149,35 Ls;

6) piešķirt maznodrošinātas ģimenes 
statusu uz 3 mēnešiem 2 ģimenēm – 4 
personām; 

7) piešķirt materiālo palīdzību sakarā 
ar ārstēšanos slimnīcā 2 personām par 
summu – 50,00 Ls;

8) piešķirt materiālo palīdzību poli
ses iegā dei 2 personām par summu – 
80,00 Ls; 

9) piešķirt dzīvokļa pabalstu 5 mazno
drošinātām ģimenēm par summu – 150,00 Ls;

10) piešķirt malku 3 maznodrošinātām 
ģimenēm – 6 m³ katrai ;

11) piešķirt materiālo palīdzību briļļu 
iegā dei 2 personām par summu – 28,20 Ls;

12) piešķirt brīvpusdienas 1 bērnam no 
maznodrošinātas ģimenes ar 1.04.2008.g.;

13) vienreizēju materiālo pabalstu – 
3 per sonām par summu – 90,00 Ls

14) materiālo palīdzību medikamentu 
iegādei – 20 personām par summu – 
620,27 Ls;

15) piešķirt materiālo palīdzību zobu 
labo šanai un protezēšanai – 1 personai par 
summu – 27,00Ls;

16) piešķirt materiālo palīdzību me
dicīnas pakalpojumiem – 10 personām par 
sum mu – 133,53 Ls; 

17) piešķirt materiālo palīdzību 
trans porta izdevumu kompensācijai – 
4 personām par summu – 40,00 Ls;

18) piešķirt maznodrošinātas ģimenes 
sta tusu uz 3 mēnešiem 2 ģimenēm – 
8 per sonām; 

9. un 23.aprîïa sçdçs (protokoli Nr.79  un Nr.80) nolemts:

turpinājums 4.lpp. î
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7. kapsētas īpašnieka vai pārziņa pienā
kumi.

7.1. Kapsētas īpašnieka vai uzturētāja 
pienākums ir nodrošināt:

7.1.1. kapsētas kapličas un instrumentu 
noliktavas, koplietošanas laukuma, iekšējo 
ceļu un celiņu, sētu, inventāru, aku un sūk ņu 
uzturēšanu, ārpus kapu vietu teri torijām eso
šo koku un apstādījumu kopšanu, teritorijas 
labiekārtošanu un atkritumu izvešanu;

7.1.2. Ulbrokas Meža kapsētas papla
šināšanu un arhitektūras izveidošanu at bilstoši 
izstrādātajam projektam;

7.1.3. sektoru, rindu un kapu vietu no
sprau  šanu dabā atbilstoši noslēgtajiem nomas 
līgumiem;

7.1.4. apbedījumu vietu precīzu uz  skaiti, 
kā arī šīs informācijas pieejamību un nodošanu 
pašvaldības arhīvā (Apbedīšanas un apbedīju
mu vietu uzskaites pa mat_do ku menti ir mirušo 
reģistrācijas grāmatas, kurās jāizdara ieraksts 
par katru kapsētā notikušo apbedīšanu).

7.1.5. sanitāro normu un noteikumu ievēro
šanu kapsētas darbībā;

8. kapa vietas kopšana un kapu aprī
kojuma uzstādīšana.

8.1. Kapa vietas nomnieks var kopt kapa 
vietu pats vai arī noslēgt līgumu ar juridisku 
vai fizisku personu par kapa vietas izveidošanu 
un kopšanu.

8.2. Kapu vietās aizliegts stādīt augs tus un 
kuplus krūmājus u.c. augus, kas varētu traucēt 
blakus esošo kapu kopšanu.

8.3. Krūmi, kuri norobežo kapa vietu, 
nedrīkst būt augstāki par 80 cm, tos nedrīkst 
stādīt aiz iezīmētajām kapa vietu teritorijām.

8.4. Aizliegts bez kapsētas īpašnieka vai 
uz tu rētāja atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs 
ir lielāks par 8 cm. Atļauju koku izciršanai ir 
tiesī ga dot novada dārzniece, saskaņojot ar 
arhitektu.

8.5. Kapa vietas teritorijas nožogošanai un 
noformēšanai aizliegts izmantot ne atbilstošus 
materiālus (skārdu, šīferi, plast masas un citus 
nepiemērotus ma teriālus).

8.6. Kapa vietas teritorijas apmales, kas 
norobežo ierādīto kapu teritoriju, nedrīkst 
pārsniegt 20 cm augstumu.

8.7. Kapa vietas nomnieka pienākums ir 
gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot teritori
ju un to regulāri kopt.

8.8. Atkritumi pēc kapu kopšanas dar bu 
pabeigšanas nogādājami norādītajās at kri tumu 
izgāztuvēs vai atkritumu kon teineros.

8.9. Restaurēt vai izvest no kapsētas piemi
nekļus vai to elementus drīkst tikai kapsētas 
pārziņa un kapa vietas nomnieka klātbūtnē.

8.10. Kapa aprīkojumam jābūt uz stā dītam 
tā, lai varētu droši uzkopt kapu un netiktu 
traucēti blakus esošie kapi.

8.11. Aprīkojuma pamatam jānodroši  na 
vei dojuma stabilitāte, rokot bedri blakus kapa 

vietā.
8.12. Lai garantētu apmeklētāju dro šī

bu pret aprīkojuma apgāšanos, kapa vie tas 
nomniekam reizi gadā jāpārbauda tā stabilitāte 
un pamanītie defekti neka vējoties jānovērš.

8.13. Pabeidzot kapa vietas aprīkojuma 
montāžu, jānovāc visi būvatkritumi un tie 
jāizved uz speciāli norādītām atkritumu izgāz
tuvēm.

8.14. Aizliegts veidot atkritumu kau dzes 
kapsētā citās vietās.

8.15. Kapa vieta, kas netiek kopta pie  cus 
gadus pēc kārtas, tiek atzīta par ne uzraudzītu. 
Tiek sastādīts kapsētas īpaš nieka vai uzturētāja 
izveidotas komisijas akts par nekoptām kapa 
vietām un kapa vietas nomnieks tiek rakstiski 
brīdināts par iespējamo kapa vietas nomas 
līguma vienpusēju pārtraukšanu. Pēc līguma 
pār traukšanas kapa kopiņu nolīdzina, 30 die nas 
iepriekš par to nosūtot rakstisku paziņoju mu uz 
nomas līgumā norādīto adresi.

8.16. Neidentificēta mirušā kapa vieta tiek 
saglabāta 5 gadus.

9. Atbildība 
9.1. Par šo Noteikumu neievērošanu vainī

gās personas var tikt sauktas pie atbildības 
atbilstoši Stopiņu novada sa biedriskās kārtības 
noteikumiem 

stopiņu novada domes priekšsēdētājs 
J. PumPurs

S a i S t o ð i e  n o t e i k u m i

Stopiòu novada teritorijâ esoðo kapu uzturçðanas un darbîbas noteikumi

izdoti saskaņā ar latvijas republikas likuma «Par pašvaldībām» 21.panta 16.punktu un 43. pantu

ë sākums iepriekšējā numurā.

– jāturpina tehniskā projekta izstrādāšana novada kultūras 
centram «Ulbrokā»;

–  jāorganizē ceļa asfaltēšanas darbi uz Ulbrokas kapiem.
2007.gAdā tikA veikti šādi lielākie dArbi:
– izstrādāts un realizēts āra apgaismojuma tehniskais projekts 

Ulbrokas vidusskolai, sporta kompleksam un peldbaseinam;
– izbūvēts gājēju celiņš, virsūdens lietus kanalizācijas un 

labiekārtota teritorija pie Ulbrokas peldbaseina;
– realizēts Ulbrokas vidusskolas, sporta kompleksa, peldba

seina ūdensapgādes projekts, kas ietver sevī artēziskās akas 
ierīkošanu ar atbilstošu aizsargjoslas izveidi, jauna ūdensvada 
montāžu līdz objektam, ūdens sagatavošanas sistēmas uzstādī
šanu un tai atbilstošu telpu ierīkošanu; 

– izstrādāti un realizēti skiču projekti iekšpagalmu sakārto ša
nā, paplašinot brauktuves un ierīkojot autostāvvietas «Upeslejās» 
pie 2 daudzdzīvokļu mājām, «Ulbrokā» – pie pasta, Institūta ielā 
34 un Peldu ielā 8;

– realizēta autoceļa V34 Saurieši posma rekonstrukcija ar 
mērķi piesaistīt ES struktūrfonda (ERAF) finansējumu;

– pabeigta gājēju celiņa 2.posma būvniecība un labiekārto
šana uz Līgo parku;

– izstrādāts un realizēts tehniskais projekts Līgo parka 
estrādes rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtošanai;

– daļēja ūdensvada nomaiņa Cekules ciematā, kā arī atdzel
žošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana ciematos «Cekule» un 
«Dzidriņas», lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti;

– siltumtrases nomaiņa daudzdzīvokļu mājai «Līčos»;
– jaunu siltummezglu ierīkošana Ulbrokā, daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās Nr. 30; 32; 34; 36; 36a; kā arī septiņās mājās 
ciematā «Upeslejas»;

– uzsākti darbi pie tehnisko projektu izstrādes Stopiņu pamat
skolas piebūvei (sporta zāle, virtuve, ēdamzāle, palīg telpas);

– veikts daļējs telpu kapitālais remonts «Sauriešu» bērnu 
dārzā. (3grupiņās), kā arī logu nomaiņa visai ēkai;

– uzsākti darbi pie PII «Pienenīte» rekonstrukcijas projekta 
izstrādāšanas;

– ceļu un ielu uzturēšanas jomā tika veikta to šķembošana 
(kopā pa ciematiem 19 ielas un ceļi kopgarumā 13,7 km);

– izbūvēts un labiekārtots sadzīves atkritumu konteineru 
laukums ciematā «Upeslejas».

ë sākums 1.lpp.
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19) piešķirt materiālo palīdzību sakarā 
ar ārstēšanos slimnīcā 2 personām par 
summu – 40,00 Ls;

20) piešķirt materiālo palīdzību polises 
iegādei 1 personai par summu – 40,00 Ls; 

21) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 
1 maznodrošinātai ģimenei par summu – 
60,00 Ls;

22) piešķirt materiālo palīdzību briļ
ļu iegādei 2 personām par summu – 
103,00 Ls;

23)piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un 
uzturēšanās izdevumiem PII „Pienenīte» 1 
maznodrošinātas ģimenes bērnam;

24) piešķirt malku 1 maznodrošinātai 
ģimenei – 6 m³.

Izdarīt grozījumus Stopiņu novada Do z
mes Saistošajos noteikumos «Par sociālo 
pa  kalpojumu un sociālās palīdzības pie
šķiršanas kārtību» Nr.1/07, papildinot tos 
ar punktu:

p.15.1. pabalsts pacientam ar hronisku 
nieru nepietiekamību, kuram nepiecieša
ma dialīze – 50,00 Ls mēnesī, uzrādot 
ārsta izziņu.

Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes  z
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās 
palīdzības un sociālo pakalpojumu pie
šķiršanas kārtību 23.aprīļa sēdē nolēma 
piešķirt:

1) vienreizēju materiālo palīdzību – 
1 personai par summu – 30,00 Ls

2) materiālo palīdzību medikamentu 
iegādei – 13 personām par summu – 
290,96 Ls;

3) materiālo palīdzību zobu labošanai 

un protezēšanai – 2 personām par sum
mu – 78,00 Ls;

4) materiālo palīdzību medicīnas pa
kalpojumiem – 2 personām par summu 
– 15,72 Ls; 

5) materiālo palīdzību transporta izde
vumu atmaksai – 6 personām par sum
mu – 59,95 Ls;

6) piešķirt maznodrošinātas ģimenes 
statusu uz 3 mēnešiem 1 ģimenes 3 per
sonām; 

7) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 
2 maznodrošinātām ģimenēm par sum
mu – 120,00 Ls;

8) piešķirt materiālo palīdzību sakarā 
ar ārstēšanos slimnīcā 4 personām par 
summu – 95,00 Ls;

9) piešķirt ēdināšanas pabalstu īpašās 
dzīves grūtībās nonākušām personām uz 
3 mēnešiem 1 personai 45,00 Ls (15,00 Ls 
mēnesī);

10) piešķirt pabalstu pacientam ar 
hronisku nieru nepietiekamību, kuram 
nepieciešama dialīze uz 3 mēnešiem 2 per
sonām 300,00 Ls (50,00 Ls mēnesī).

atļaut izstrādāt 5 zemes ierīcības pro z
jektus;

atļaut izstrādāt 5 detālplānojumus; z
apstiprināt 3 zemes ierīcības projektus; z
1 nekustamajam īpašumam mainīt ad z

resi;
atļaut nodarboties 2 personām ar indivi z

duālo darbu;
Atbalstīt finansiāli G.Pētersīli brau cie z

nam uz BMX fināla sacensībām Vācijā 
200 Ls apmērā; no sporta budžeta. Pie šķir
tos līdzekļus izmaksāt uz piestādītā rēķina 
pamata;

Apstiprināt Stopiņu novada domes  z
2007. gada pārskatu.

Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības  z
aģentūras «Stopiņu ambulance» 2007. 
gada pārskatu.

Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības  z
aģentūras «Saimnieks» 2007. gada pār
skatu.

Apstiprināt Stopiņu novada kopsa vil z
kuma 2007. gada pārskatu.

apstiprināt Stopiņu novadā deklarēto  z
bērnu radošās darbnīcas no 9. – 14. jūni jam 
25 bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem. 
Apmaksāt 2x ēdināšanu, transporta pa
kalpojumus nometnes dalībniekiem. 

Izdarīt labojumus Stopiņu novada do z
mes saistošajos noteikumos Nr. 2/08 «Par 
pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbild
ņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar 
vietu Stopiņu novada izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apgu
vei» izsakot punktu 2.1. šādā redakcijā: 

2.1. bērns pusotru gadu iepriekš ir pie
teikts reģistrācijai rindā uz vietu Stopiņu 
novada pašvaldības izglītības iestādē, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
(turpmāk – pirmsskola), un pēc pusotra 
gada vecuma sasniegšanas netiek no
dro šināts ar vietu pirmsskolā nākamajā 
mācību gadā vai vecāku iesniegumā no
rādītajā vēlākā termiņā norādītā mācību 
gada laikā. 

Mācību gads sākas katra gada 1. sep
tembrī.

2. Labojumi saistošajos noteikumos 
publicējami apkārtrakstā «Tēvzemīte» un 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc izlikšanas 
domes telpās likumā noteiktajā kārtībā.

ë sākums 2.lpp.

Tieši tā Līga nosauca savu šī pavasara 
atskaites koncertu. Un kā gan citādi to 
nosaukt, ja dalībnieku skaits ir ap simtu.

Tas notiek jau piekto gadu. Bet šogad 
man kā vecmāmiņai nācās izjust to no 
iekšpuses.

Mazie pēc diendusas ēda launagu 
un apkārt valdīja pilnīgs miers. Nekas 
neliecināja par tuvojošamies notikumiem. 
«Un tagad aizskrieniet nomazgāt mutītes! 

Un tad sāksim pucēties!» Katrs «Zaķēns» 
veikli atrod savas izejamās kurpes, ze
ķes, kleitas un bikses. Un ne tikai! Ir 
arī pie  ka ri ņi un sprādzītes, ķēdītes un 
sprā dzītes, tauriņi un kaklasaites... Varu 
tikai iedomāties, kāds ir šis asortiments 
vecākajās grupās. Ģērbšanās un fri
zū ru stilā valda pilnīga demokrātija. 
Audzinātājas un es pildām tikai pa
sūtījumus. Un viņi zina, ko grib. Vēl 
mirkli apsēžamies pirms ceļa. Un tad 
_ «Tagad, bērni, paņemiet maisiņus un 
ielieciet tajos visu to, ar ko šorīt nācāt 
uz dārziņu!» Jau pēc brīža mazie stāv ar 

maisiņiem rokās, apvilkuši jaciņas un es 
varu tikai pabrīnīties, kā viņi atrada visu 
līdzi ņemamo un mugurā velkamo.

No grupiņām visi saplūst gaitenī . 
Šajā milzīgajā kustīgajā burzmā tikko 
spēju paturēt acīs «savu « grupiņu un 
audzinātāju. Tad plātā straume izplūst 
pagalmā un dodas uz diviem autobusiem. 
Gribu vēl atrast grupiņu ar otru savu 
mazbērnu, bet baidos pazaudēt «savējo». 
Izskatās gan, ka bez manis vairāk apjuku

Lielkoncerts
a.PumPure 
speciāli tēvzemītei

turpinājums 5.lpp. î
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šo te nav. Visi zina, kas viņiem jādara un 
kurp jāiet.

Palicēju pavadīti sakāpjam autobusos. 
Autobusā valda vispārēja sajūsma. «Mēs 
braucam! Es redzēju savu mammu! Es 
pamāju audzinātājai! Mēs tālu brauksim? 
Cik ilgi mēs braucam!»

Kluba garderobē noliekam savus mai
siņus, jakas, cepures un dodamies uz zāli. 
Skatuves vienā malā liels izplaucis plū mes 
zars. Koncerta dalībnieki aizņem pirmās 
krēslu rindas. Tad visi sadodas rokās 
un kaut kādā, man nesaprotamā, veidā, 
nevienu nepazaudējot un nesajaucot trīs 
dažādos korus, izmēģina mainīšanos uz 
skatuves. Klubā viņi mēģina pirmo reizi. 
Bērni ir atbrīvoti, priecīgi, nesaspringti.

Toties satraukums jūtams skatītāju 
rindās. Zib fotoaparāti, kinokameras, 
ziedu pušķi. Kāds vēl cenšas noskaidrot, 
vai ieplānotie pīrādziņi ir sarūpēti, cikos 
atbrauks tētis, vai ziedu pietiks...

Un tikai tad sākas koncerts. Bērni 
dzied ar īstu degsmi. Dziesmas pavada 
ro ku un kāju kustības. Ik pa brīdim 
tiek izdalīti (un pēc tam arī savākti) 
fantastiski mūzikas instrumenti, kas 
tapuši no tik tik ko atpazīstamiem sa
dzīves priekšmetiem un iesaiņojumiem. 
Un tas notiek nemanāmi, Līgai stāstot 
kārtējo pastāstiņu, kas savij kopā dažādās 
koncerta dziesmas un trīs dažādās koru 
grupas. Viņa uzsver, ka šeit nav tikai 
paši muzikālākie bērni, bet visi tie, kuri 
izrādījuši vēlēšanos dziedāt. (Visa gada 
garumā! Kā gan iespējams noturēt šo 
interesi?) Koncerta noslēguma daļā uz 
skatuves tiek aicināti visi trīs kori. Un tie 
nu ir mazie dziesmu svētki! Šīs dziesmas 
viņi sadzied kopā pirmo reizi, bet skan – 
fantastiski! Un ne jau tikai tāpēc, ka 
dziesmas ir labi sagatavotas. Tas ir kaut 
kas vairāk! Tā ir kopīgās dziesmas izjūta, 
kuru mēs pieaugušie izjūtam dziedot 
Dziesmusvētku lielajā estrādē. Tā ir 
liela svētība iedēstīt kaut ko tādu bērna 
dvēselē jau tik mazos gados. Tas paliek 
uz mūžu.

Un varam tikai novēlēt nākošajām 
skolām neapdzēst šo dzirkstelīti ar mo
no  tono mūzikas teoriju, kura viņiem pie
nāksies pēc mācību plāniem!

Bet man ļoti gribējās uzsvērt to ne
skaitāmo, neredzamo rūķišu veikumu 
visa gada garumā, kā arī šī pasākuma 
laikā, lai varētu tapt šis brīnums. Brī
nums uz skatuves un brīnums bērnu 
sirsniņās.

ë sākums 4.lpp.

0|

Mīļo māt! Šī ir tava diena un es vēlos 
Tev izteikt savas jūtas, pateikties Tev par to, 
ka mani esi izaudzinājusi par tādu cilvēku, 
par kādu vēlējos kļūt. Tu man bērnībā esi 
dāvājusi vislielāko mīlestību un uzmanību, un 
es Tev pateicos par to. Es Tev ,māt, pateicos 
par to, ko man dzīvē esi iemācījusi. Tu man 
esi iemācījusi, kas ir labs, kas – slikts, ko 
vajadzētu darīt, ko – nē. Tu man esi visdārgākā, 
visskaistākā! (Grēta)

|
Tu devi man dzīvību,
Tu dod man spēku.
Tava sirds saprot sāpes,
Kas jācieš man.
Tavs vārds man liekas
Ir izkalts no zelta... (Leonīds)

}
Māmiņas visā pasaulē! Jūs esat vis  la bākās, 

vismīļākās. Jūs esat mūsu sargeņģeļi! Reizēm 
rājat mūs, tomēr esat visa labā iemiesojums... 
(Ronalds)

0
Visas māmiņas ir mīļas, bet mana ir īpaša. 

Viņa atbalsta mani, kad esmu labs un arī ne 
tik labs. Viņa mīl mani katru minūti, katru 
sekundīti ... (Artūrs M.)

|
Māmiņa kā saulīte,
Māmiņa kā mākonītis,
Ar smaidu uz lūpām, 
Ar sirdi krūtis, 
Kura priecāties māk (Diāna)

}
Apsveicu Tevi Mātes dienā! Lai Tev labi 

bērni, lai būtu ar ko lepoties, lai būtu ko mīlēt! 
(Elvijs)

0
Apsveicu savu māmiņu, mīļāko un labāko, 

un, protams, visas māmiņas – esošās un 
topošās. (Jana)

|
Paldies tev saku, mīļo māt,
Tev dažkārt vajag mani rāt,
Taču vienmēr kā atbalsts klāt
Esi man tu, mīļo māt! (Kristīne)

}
Māmuliņa, māmuliņa! Sveicu Tevi māmiņu 

dienā! Es neprasu, lai Tu mani mīlētu, bet 
lūdzu, lai Tu mani pasargātu. (Alise)

0
Mana mamma ir super! Viņa ir mīļa, 

bet māk būt arī stingra. Es ļoti mīlu savu 
mammu. Ne par ko, ne par kādu naudu es 
viņu nemainītu pret citu mammu. Es savai 
mammai piedodu visas kļūdas, jo tā taču ir 
mana mamma! (Linda)

|
Bērniem mīļums pasaulē
Ir mātes roku glāsts... (Irina)

}
Mammu! Es Tevi ļoti mīlu un vienmēr mī

lēšu, lai ko tu darītu. Novēlu Tev daudz prieka, 
laimes, veselības un mīlestības! (Agnese)

0
Māmiņa ir labākais cilvēks uz visas pa

saules. Kad mēs ienākam šajā pasaulītē, mēs 
vēl neko nezinām un nemākam. Mā mi ņas 
mūs baro, mazgā mūsu dupšus, maina drēbītes 
un ir gatavas mūsu labā darīt visu iespējamo 
un neiespējamo. Kad mēs paaugamies, viņas 
iemāca mums pirmo burtiņu, pirmo zilbīti 
un vārdiņu, iemāca mūs turēt karotīti, rāpot, 
stāvēt, iet uz podiņa un staigāt. Māmiņa ir kā 
pūkains dzijas kamoliņš, kurā ir daudz, daudz 
informācijas, un tā mums jāapgūst. Kad mēs 
izaugam, mēs paši kļūstam par tētiem un 
māmiņām, un sākas viss no gala... (Gunārs)

|
Vai ir kas mīļāks par māmiņu? Ja ir, tad tās 

nav salīdzināmas lietas. Māmiņa jāmīl vien mēr. 
Vienmēr viņa būs vismīļākā! (Eduards Z.)

}
Paldies, mamm, ka rūpējies par mani, kad 

biju mazs, ka baroji mani un necenties aizbāzt 
muti, kad naktīs bļaustījos, paldies, ka rūpējies 
par mani arī tagad, apsolu, ka Tu to nenožēlosi! 
(Edagars B.)

0
Tev no rīta omleti cepu,
Tev puķīti plūkt uz dārzu gāju,
Tev bērzu sulu tecināju, 
Tev, mana mīļā māmulīt! (Agate)

|

Māmiņas – tā ir mūsu, bērnu, dzīve! Bez 
vi ņām mēs neizaugtu tik gudri. Klau sīsim 
savas māmiņas, pelnīsim naudiņu un par 
to pirksim viņām Māmiņdienas dāvanu, lai 
māmiņām būtu prieks!

Mîïajâm mâmiòâm...
Ar siltu saulīti, ar putnu balsīm, ar pirmajiem ziediem nāk  Māmiņas diena. Mūsu 

sveicieni un paldies visām māmiņām par visu: par asaru uz vaiga, ko dienas steigā 
nepamanām, par bēdu, kuru māmiņas prot klusi salocīt, par gaišu smaidu, kurš tiek 
dienām apkārt vīts! Dāvana mūsu māmiņām svētkos – Ulbrokas vidusskolas 7.b kla
ses jauno literātu labie vārdi un gaišās domas speciāli Tēvzemītei.
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Atmiņas par Stopiņu novada Politiski 
represēto biedrības dibināšanu apmeklējot 
biedrības 15 gadu jubilejas svinības 
Ulbrokā.

Ļoti, ļoti gribējās būt šinīs svinībās, 
kaut arī esmu slims, vecs un man ir 
ļoti grūti pārvietoties, kustēties. Gribu 
pastāstīt kā sēdot šinīs svinībās atcerējos 
laiku pirms 15 gadiem.

Es toreiz biju Latvijas Politiski repre
sēto apvienības biedrs un līdz ar to arī 
Rīgas pilsētas Politiski represēto biedrības 
biedrs. Vēl šodien glabāju kā piemiņu 
apvienības un biedrības biedra apliecības.

Pirms 15 gadiem es sarunā ar toreizējo 
Stopiņu pagasta padomes priekšsēdētāju 
I.Lūša kungu jautāju – vai nevar kaut kā 
iedalīt līdzekļus, kaut nedaudz, no pagasta 
budžeta, jo mēs Politiski represētie esam 
lielāko tiesu mazturīgi, veci un daļēji arī 
slimīgi. Lūša kungs prasīja – cik mēs esot 
pēc skaita? Atbildēju, ka pēc Rīgas rajona 
ziņām, kuras nav tieši oficiāli pilnīgas, ir 
apmēram simts Politiski represēto.

Lūša kungs atbildēja, ka man kā at
se višķai personai viņš varētu piešķirt 
atsevišķu pabalstu, bet Stopiņu pagasta 
valde varētu daudz palīdzēt, ja mēs, 
Po litiski represētie nodibinātu oficiālu 
biedrību. Mums būtu savs bankas konts, 
mēs būtu juridiska persona... u.t.t. 

Atbildēju, ka es no tādām lietām un 
šinīs laikos maz ko saprotu. Sekoja Lūša 
kunga atbilde, ka viņš kopā ar pagasta 
valdi un pagasta inteliģenci, palīdzēšot 
to visu noformēt, dibinot biedrību, un 
palīdzība būšot cik vien tas iespējams.

Pēc dažām dienām Lūša kungs sasauca 
Stopiņu pagasta valdes, Stopiņu pagasta 
inteliģences un Politiski represēto sapulci. 
Politiski represēto gan bija tikai seši cil
vēki, ieskaitot arī mani. Sapulcē vienbal
sīgi nolēma dibināt Stopiņu Politiski 
represēto biedrību un pie tās noformēšanas 
pilnīgu palīdzību kā materiālo, tā pie 
dokumentu kārtošanas sniegs Stopiņu 
pagasta padome.

Apmēram pēc mēneša sasaucām Sto
piņu pagasta Politiski represēto biedru 
kopsapulci, kurā ievēlējām valdi, ap stip
rinājām darba plānu, sastādījām statūtus.

Tāds bija mūsu biedrības sākums. 
Godam esam pastāvējuši un darbojušies 
visus šos 15 gadus un visus šos gadus mūs 
nepārtraukti atbalstījuši gan materiāli, 
gan visādi citādi Stopiņu novada Dome 
un sevišķi bijušai priekšsēdētājs I.Lūša 
kungs, tagadējais priekšsēdētājs J.Pum
pura kungs un viņa vietniece V.Paulānes 
kundze.

Biedrības valdes priekšsēdētāji ir biju
ši – Čeirānes, Lulla, ES un tagad jau ilgus 
gadus Māra Zebauere, kura valda jeb 
vada Stopiņu novada Politiski represēto 
biedrību. Vada ar sirdi un dvēseli. Mēs 
visi viņu mīlam un cienam. Viņai šodien ir 

ļoti cienījami palīgi: Teodors Rubenis un 
Guna Dēliņa. Viņi ir darbīgi, brīnišķīgi un 
nesavtīgi cilvēki.

Man šodien, sakarā ar vecumu un 
smago slimību vairs nav spēju palīdzēt 
šinī darbā un tas arī nav vajadzīgs. Tagad 
varu tikai noskatīties un priecāties par šīs 
dienas biedrības darbu, ekskursijām, par 
palīdzības sniegšanu, kad tā vajadzīga un 
arī kopējās bēdu reizēs pavadot aizgājušos 
biedrus uz kapu kalniņu.

Man, šodien, bija grūti, sakarā ar sli
mību, atbraukt uz biedrības jubileju, bet 
ieraugot savus biedrus, kuri šodien ir 
liela skaitā, palika tik labi un silti ap sirdi 
kā sen ne bija bijis. Tas ir liels prieks atkal 
redzēt, satikties, sarunāties ar saviem 
vecajiem biedriem. Tikai žēl, ka no tiem 
sešiem pirmajiem biedriem bija tikai 
trīs: Māra Zebauere, Henrihs Čeirāns 
un es. Viens nebija ieradies, bet divi jau 
kapu kalniņā. Un es priecājos, ka bija arī 
mūsu bijušais padomes priekšsēdētājs 
Lūša kungs, kuru es uzskatu kā mūsu 
goda biedru. Esmu ļoti pateicīgs par 
man pasniegto Atzinības rakstu par aktī
vo sabiedrisko darbu Sto piņu novada 
Politiski represēto biedrībā.

Esmu ļoti priecīgs, ka šodien ir tik 
daudz viesu gan no Latvijas Politiski 
represēto apvienības, gan no Rīgas, gan no 
apkārtnes. Tas ir daudz vairāk kā tas bija 
pirms 15 gadiem – dibināšanas reizē. Tikai 
žēl, ka tik daudzi biedri, kas bija toreiz pie 
dibināšanas šūpuļa ir aizgājuši mūžībā.

Kâ tas sâkâs...
Dzintars BruDZinskis 
speciāli tēvzemītei

Gleznainajā dabas nostūrī Cēsu rajona, 
Amatas novadā pie Gauča ezera jau 
piek to gadu vasaras brīvdienas pavada 
Juglas sanatorijas internātpamatskolas 
labākās rokdarbnieces. Mūsu meitenes ir 
pateicīgas Londonas Daugavas vanadzēm 

par atbalstu un doto iespēju piedalīties 
Sprīdīšu nometnē. 

Par centību un labi veiktajiem darbiem 
rokdarbos uz vasaras nometni šovasar 
brauc 7.klases skolniece Kristīne Gaļina 
un 5.klases skolniece Vita Vasiļjeva.

Nometnē sabrauc bērni no visas Lat
vijas, kā arī no Vācijas, ASV, Nepālas 
un Luksemburgas. Meitenēm nometne 
«Apneros» ļoti iepatikusies, jo tur var 
piedalīties radošās darbnīcās, doties pār
gājienos, veikt nakts trasi, stādīt kokus, 

iemācīties airēt, tikties ar interesantiem 
cilvēkiem, priecāties par meža dzīv nie    kiem, 
atrast jaunus draugus un domubiedrus.

Rudenī atgriežoties skolā, tad ir ko 
pastāstīt klases biedriem par Sprīdīšu 
nometnē iegūtajām prasmēm, par brīniš
ķīgi pavadīto laiku, par to, ka «Apneros» 
tagad aug arī paša stādīta eglīte, bērziņš, 
pīlādzītis vai ozoliņš. Mājās pārvestās 
medaļas, diplomi un balvas ir labākais 
apliecinājums panākumiem un godam 
nopelnītajai atzinībai.

Sprîdîðu nometnç
anita miķelsone 
Juglas sanatorijas 
internātpamatskolas skolotāja
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26.aprīlī Stopiņu novadā rosījās tie 
iedzīvotāji, kuriem nav vienaldzīga mūsu 
apkārtējā vide, kurā paši dzīvojam un 
atpūšamies. Jāteic, gan, ļoti žēl, ka Ulbro
kā iedzīvotāju atsaucība ir nesalīdzināmi 
mazāka nekā Sauriešu, Upesleju, Cekules 
un Līču ciematos. Jā, var jau teikt un 
domāt, es jau nemēsloju, kam man jāvāc, 
bet... pa apkārtējiem mežiem mums visiem 
patīk pastaigāties, vai tiešām vienreiz 
gadā ir tik neiespējami visiem kopā sa
vākt vismaz to lielumu atkritumu, kuri 
diendienā ir mūsu acu priekšā. Jā, var 
jau arī teikt, ka tie ir Rīgas meži, lai Rīga 
satīra. Bet tā mēs gaidīsim gadus 1015 
un tad jau tiešām mežā ieiet nevarēs... 
Ciematu centrus, ezermalu, un sabiedris
kos objektus mēs cenšamies uzturēt tīrus 
un kārtīgus, bet cilvēki jau pamanās atstāt 
aiz sevis pakas, pudeles un papīrus pat 
stundu pēc sakopšanas. 

Pavasara talka
Vita Paulāne 
speciāli tēvzemītei

Liels paldies visiem talciniekiem, prie
cājamies par katru, kurš atsaucās mūsu 
aicinājumam. Ir padarīts labs darbs – tika 
uzstādīti arī 40 putnu būrīšu. Liels prieks 
arī par to, ka talcinieki bija patīkami 

pārsteigti par pusdienām pēc talkas – uz 
atklātas uguns vārītai putrai, kurā katrā 
ciematā saimnieces bija «piešāvušas» klāt 
savas garšvielas – labestību un prieku!

Līdz nākamā gada talkai!

Ulbrokas strādīgie talcinieki.

Upeslejās top gardais cienasts pēc grūta darba.

cekUlē pavārs 
jUrijs steidz 

pasniegt gardo 
zUpU arī 

priekšsēdētājam.

jaUtrie  
talcinieki 
Upeslejās.

līčU talciniekU atpūtas brīdis.
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Otrajās Lieldienās, kad visu Latviju 
pārsteidza negaidīti biezā sniega sega, 
mūsu bērnudārzā valdīja satraukta ro
sība. Pilnīgi viss pedagogu kolektīvs 
(skolotājas, metodiķe un vadītāja) bija 
iejutušās visdažādākajos tēlos. Ziņkārīgie 
rūķi, viltīgās lapsas, atraktīvās vāveres, 
eži, zaķi u.c.

Skolotājas pašas zālē izspēlēja as prā
tīgu Lieldienu notikumu. Lielie un mazie 
skatītāji tika aicināti uz muzikālu izrādi 
«Kas notiek Dižmežā». Fantastiskā izrāde 
tika spēlēta tikai vienu vienīgu reizi, tomēr 
tā paguva savā varā pārņemt ikvienu ak
tieri un skatītāju. Smaidīja un priecājās 
visi. Bērnudārza pedagogu kolektīva gata
votais pārsteigums izdevās!

Visu marta mēnesi pavadījām radošā 
noskaņojumā, jo viss kolektīvs iesaistījās 
grandiozā cirka programmas tapšanā. 
Mūziku šai izrādei speciāli piemeklēja 
Latvijas 1.Televīzijas ļoti atsaucī    gā un 
sirsnīgā skaņu režisore Indra Ceļdoma no 
Latvijas Televīzijas fondiem. Pirmizrāde 
notika 3.aprīlī. Uz izrādi tika aicināti gan 
bērnu vecāki, gan Rīgas rajona pirmssko
las izglītības iestāžu skolotājas, metodiķes 
un vadītājas un pārstāvji no novada do mes. 

Pavasara gaiss virmo bçrnudârzâ
Pirmsskolas izglītības
iestādes «Pienenīte»
pedagogu kolektīvs

Teātra iestudējumi 
b ē r n u d ā r z o s  i r 
ierasta lieta, bet 
cirks ir ne tikai iz
rāde, tas ir vērie nīgs 
šovs. Šeit atklājās 
katra mākslinieka 
spējas un talants. 
J ā p r o t  s a v a s 
emo  c i j a s  nodo t 
skatītājiem. Cirks ir 
īpaša pasaule, tādēļ 
arī mūsu iestādes 
sporta zāle pārvēr
tās par krāšņu un 
košu cirka arēnu! 

Skatītājus pār
s t e i d z a  k l a u n i , 
ak ro bāti ,  burvju 
m ā k s l i n i e k i  u n 
«dresēti māj dzīv
n i ek i ,  s avva ļ a s 
dzīv nieki un putni». 
Māksliniekiem iz
devās radīt gaišu 
no skaņojumu pa
šu iestādē un no
dot to tu viem un 
tā liem ciemiņiem. 
Pēc skatītāju pie
prasījuma tika rā
dītās vēl divas papil dus cirka izrādes. 10. 
un 11. aprīlī pie mums cirka izrādi brauca 

noskatīties Zaķumuižas pirmsskolas izglī
tības iestādes «Auseklī tis» un Baložu 

pirmsskolas izglītības iestā
des «Avotiņš» bērni viņu 
sko lotājas un metodiķes. Par 
jauko un interesanto cirka iz
rādi mazajiem un lielajiem 
cirka māksliniekiem tika dā
vinātas saldumu balvas. Visi 
bija gandarīti un apmierināti 
par izdevušos pasākumu! 

Liels paldies visiem, kas 
ielika savu sirds siltumu šā 
pasākuma tapšanā! Mums ir 
milzīgs gandarījums un pa
tīkams pār steigums, ka kā dam 
varam sagādāt jaukas emo
cijas un ienest prieku ik dienā! 
Uz tikšanos kādā citā mūsu 
pirmsskolas iestādes «Pie
ne nīte» interesantajiem, ne
parastajiem un aizraujošajiem 
pa sā kumiem!
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Mana priekša maza biļetīte ar uzraks
tu – Klejojoša cirka viesizrāde «Brīnumu 
gaidot». PII «PIENENĪTE» un mazu apaļu 
caurumiņu stūrītī.

Mani uzaicināja uz šo izrādi bērnudār
zā, bet es atteicos, jo mums nav autobusa 
un bērniem nav naudas. Pēdējā brīdī radās 
iespēja izmantot kaimiņu skolas skolēnu 
pārvadāšanai domāto autobusu un mēs bez 
iepriekšējas sagatavošanās nokļuvām uz 
šo izrādi. Tik vien paspējām kā sagatavot 
papīra taurenīšus dāvanai.

Izrādījās, ka šie taurenīši ļoti noderēja, 
jo par tiem varējām iegādāties ieejas bi ļetes. 
Pie ieejas arēnā tās 
(ar pa ras to kantora 
cau rumotāju) kom
pos trēja klauns. Vi
si ap zinīgi gaidīja 
sa  vu rindu un bez 
iebildumiem aiz ņē
ma brīvās vietas. 
Mēs nebi jām vie
n īga is  ska t ī tā ju 
autobuss.

Bija īsta arē na 
ar īstiem klau niem, 
mūziku, zvē  riem un 
zvēru dresētājiem, 
Virves dejotājiem, 
«īstām» čūs kām un 

čūsku dīdītājiem. Roku veik lību demons
trē ja svešzemju triku meistari. Vairāk 
kā stundas garumā pul sēja brīnumainā, 
noslēpumainā cirkus atmosfēra. Vēlamais 
kļuva par esošo. Nevienam netraucēja tas, 
ka tīģerēns mazliet atgādināja kaimiņ
grupas draiskuli, vai virves dejotājas vir
ve stiepās pa pašu arēnas grīdu. Kad 
aplausiem skanot pēc izrādes devāmies 
ārā, cirkus apkopēja ierasti vicināja slotu, 
uzkopjot arēnas grīdu. Viss kā īstā cirkā.

Bet piektdien pirms mājās braukšanas 
viens no maniem 3. klases skolēniem 
pavaicāja: «Vai es šodien varu aizvest uz 
to cirku arī tēti un mammu? Biļete man 
vēl ir saglabājusies...»

Paldies par jauko iespēju visam PII 
«Pienenīte» kolektīvam! Piesakamies arī 
uz nākamajām viesizrādēm.

Brînumu gaidot
3.klases kolektīvs Juglas 
sanatorijas internātpamatskolā, 
sk.agnese

Pavisam nopietni un mazliet neno piet
ni Ulbrokas bibliotēka 1. aprīlī atskatījās 
uz aizvadītā gada notikumiem. Gads, kas 
bibliotēkas dzīvē bijis gana darbīgs, gana 
svinīgs un gana būtisks savstarpējo vērtību 
ziņā. Ar vērtībām saprotot – labvēlīgas 
kultūrvides veidošanu un sabiedriskās 
telpas atdzīvināšanu bibliotēkas ikdienā. 

Mums visiem kopā bibliotēka ir 
ap lie cinājusi sevi kā telpa, kur iedzī
votājiem patīk pulcēties, diskutēt, risināt 
sociāla rakstura jautājumus, apmainīties 
viedokļiem, gūt jaunus domubiedrus, lasīt 
jaunāko un aktuālāko literatūrā, veikt 
pētnieciska rakstura darbības, sekot savai 
intelektuālai un personiskai izaugsmei.
Tā vai citādi bibliotēkas pakalpojumiem 
ir tā kvalitāte, ko raksturo savstarpēja 
mijiedarbība, sapratne un vēlme visu iz
darīt pēc iespējas labāk. Tam nepieciešams 
atbalsts – reizēm draudzīgs, reizēm ma
teriāls.

Paldies Stopiņu novada domes priekš
sēdētājam Jānim PUMPURAM un tās 
darbiniekiem par izpratni un atbalstu 
ikdienas darbā, par moderni un estētiski 
patīkamu papildtelpu izveidi un finansiālu 
atbalstu. Paldies remontdarbu vadītājam 
Arvīdam RUDMIEZIM par operatīvu 
darbību telpas labiekārtošanā. 

Bibliotēkas darbībai ir savs rokraksts 
un savs darbības stils. Šoreiz par to lieci
na video materiāls «LAIKTELPA», kam 
patiesībā ir metaforiska nozīme, kur sa
plūst laiks un telpa. Visi video materiālā 
attē lotie notikumi, pirmkārt, pārvietojas 
laikā, kas ir bibliotēkas darbības viens 
gads un tie ir notikumi – Ulbrokas biblio
tēkas 60. jubilejas gads, literāri tematisku 
vakaru organizēšana, ekskursija, teātra 
apmeklējumi, par kuriem runājam ta
gadnē, bet ar vēsturisku atskatu. Otrkārt, 
video materiāls kopumā ir paša atainojuma 
notikums, kas ir esamības telpa ar laika un 
tajā notiekošo notikumu klāstu.

 Paldies tehniskās jaunrades nama 
«Annas2» un filmu studijas «Urga» ani
mācijas skolotājai Ilzei RUSKAI par sirds 
un mīlestības darbu materiāla veidošanā 

Par 2007...
Daiga BriGmane 
stopiņu novada ulbrokas bibliotēkas 
vadītāja speciāli tēvzemītei

turpinājums 10.lpp. î
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Sezonas noslçgumâ

Sezona ir beigusies vairākām sporta 
spēļu komandām.

Augstāko vietu, kā parasti, izcīnījusi 
mūsu sieviešu handbola komanda. Latvijas 
čempionātā augstākā līgā izcīnīta 4. vieta. 
Tā kā tā ir par 2 vietām zemāka nekā 
pagājušajā gadā, komanda ir apņēmības 
pilna nākamajā sezonā cīnīties par čem pi
ona titulu.

Futbolisti, startējot Rīga zāles čempio
nā tā bronzas līgā, izcīnīja 1.vietu un nā
kamajā sezonā startēs sudraba līgā. Rajona 
čempionātā izcīnīta 2.vieta. 

Basketbolisti startējot dubultamatieru 
līgā izcīnīja tiesības nākamajā sezonā 
startēt vienu līgu augstāk. Mūsu zēni 
handbolā izcīnīja tiesības nākošajā gadā 
startēt augstākā līgā. Florbolā meitenes 
1.līgā izcīnīja 2.vietu. Zēni uzvarot otrajā 
līgā nākamajā sezonā spēlēs 1.līgā.

Ar labiem panākumiem startē mūsu 
jau  nieši florbolā un handbolā jaunākajās 
grupās, bet tiem vēl izšķirošās spēles ir 
priekšā.

ilmārs lūsis 
speciāli tēvzemītei

Ulbrokas mūzikas  
un mākslas skola
izsludina jaunu audzēkņu  
uzņemšanu
2008./2009. mācību gadam

Pie mums var mācīties:
 z vizuāli plastisko mākslu
 z kora dziedāšanu
 z klavierspēli
 z akordeona spēli 
 z vijoļspēli
 z kokles spēli
 z ģitāras spēli
 z flautas spēli
 z klarnetes spēli
 z saksofona spēli
 z trompetes spēli
 z mežraga spēli
 z sitaminstrumentu spēli

Uzņemšanas eksāmens
26., 27., 28. maijā un 2., 3. jūnijā  
no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00.
Mūsu adrese Institūta iela 1b, Ulbroka
Tālrunis 67910948

Būsiet mīļi gaidīti mūsu skolā!

un radīšanā. Paldies Mārim OSIM par 
filmēto materiālu un dalību bibliotēkas 
pasākumos, paldies bibliotekārēm Ievai 
MŪRNIECEI un Kristīnei CIMDIŅAI 
(Sauriešu bibliotēkas vadītāja) par foto 
materiālu klāstu. Paldies visiem, kas pie
krita un neiebilda foto mirkļa «sesijai» 
visa gada garumā, jo īpaši paldies ma
za jai video klipa sejai Angelinai BEI
NAREI –TJUTJUNOVAI un viņas mā
miņai Alīnai.

Man prieks, ka Stopiņu novada visda
žādākā vecuma iedzīvotāji par savu dzīves 
neatņemamu sastāvdaļu ir izvēlējušies 
bibliotēku.Tāpēc jau piekto gadu notiek 
Ulbrokas bibliotēkas lasītāju godināšana 
un nomināciju pasniegšana. 

2007. gadā nominācija «Publicitāte» – 
par Ulbrokas bibliotēkas darbības vizuali
zā ciju vai attiecīgu kontaktpersonu dar
bī bu piešķirta Dacei BALODEI. Nomi 
nācija «Erudīts» par erudīciju un zi
nāt kāri Letonikas konkursā VIŠĶERU 
ģimenei un «Jaunais erudīts» par zi nāt
kāri un interesi grāmatu lasīšanā Agne
sei OPMANEI. Nominācija «Radoši 
op    ti   mistiskais lasītājs» par radošu un 
sirsnīgu līdzdalību literāros pasākumos 
piešķirta Helēnai BARKĀNEI un Annai 
ŽUŅAI, par aktīvitāti laikrakstu un žur
nālu lasīšanā un aktīvu dalību bibliotēkas 
organizētajos pasākumos nominācija 
«Ak  tīvists» piešķirta Ainai un Valērijam 
ENDLERIEM. Nominācija «Laikmetīgais 
lasītājs» par mūsdienīgu skatījumu un 
interesi dažāda žanra literatūras lasīšanā 
piešķirta Allai SOKOLOVAI, savukārt, 
nominācija «Uzticīgais lasītājs» par la
sītprieku un neatteiktu palīdzību biblio
tēkas pārkārtošanas darbos piešķirta Kār
lim DESELIM. Nominācija «Vērīgais 
lasītājs» par vērīgumu un vērtējošu at
tieksmi patiesu dzīves stāstu un lietu 
meklējumos piešķirta Veltai MAULIŅAI. 
«Attālinātais lasītājs» aizvadītajā gadā ir 
DEĻIKATNAJU ģimene, bet nominācija 

«Draudzīgais lasītājs» par uzticību un 
draudzību literatūrai un draudzīgu atbalstu 
ikdienā piešķirta Lūcijai STRAZDAI. 

Visiem nominantiem sešu mēnešu 
abo nents uz kādu no žurnāliem «Una», 
«Ievas Stāsti», «Домашний Очаг» 
vai «Mājas Konsultants». Prieks par 
eru  dī tiem, uzticīgiem, optimistiskiem 
bibliotēkas lietotājiem. Vēlu nezaudēt 
interesi arī turpmāk.

 Pasākuma literārajā daļā «Liktaņa 
līdumnieki Stopiņos», kur domās par 
lauku ļaudīm vēstures dzirnavās un 
grā matas «Likteņa līdumnieki» tema
tiskajiem pavērsieniem dalījās vakara 
viesi – rakstnieks Vladimirs KAIJAKS un 
rakstniece, scenāriju autore Māra SVĪRE. 
Pavisam nopietni un arī nenopietni par 
«Likteņa līdumniekiem» un dzīvi vispār, 
par situācijām un raksturiem, par to , kas 
iepriecina, kas sāpina, kas rosina vērtēt un 
pārvērtēt dzīvi vispār. 

Ieraksts Ulbrokas bibliotēkas viesu 
grāmatā vēsta : «Būtu jau labi, ja likteni 
varētu apart kā līdumu. Diemžēl liktenis ir 
spītīgāks par celmiem, kas līdumā lauža  mi. 
Nē! Vislabākais ir tieši tas, ko negaidām». 
Paldies «Likteņa līdumniekiem» uzticī
gajiem. Lai Jums labi klājas! Māra Svīre. 
Vladimirs Kaijaks./ 2008. gada 1.aprīlī.

Paldies «Latvijas Avīzes» grāmatgal
dam par klātbūtni pasākuma laikā un 
visiem klātesošajiem par atsaucību, inte
resi un lasītprieku visa gada garumā.

P.S. Visus, kurus interesē attiecīgais 
video materiāls, lūdzu interesēties Ul
brokas bibliotēkas telpās.

ë sākums 9.lpp.
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Novada  
talantîgie  
spçkavîri

anna imBrate

anna imBrate

Š. g. 29. martā Ulbrokas džudisti 
piedalījās 2.starptautiskajā bērnu festivālā, 
kas norisinājās Rīgas sporta manēžā. 
Sacensībās startēja 7–12 gadu veci džudisti 
no vairākām valstīm (Lietuva, Igaunija, 
Krievija, Turcija, Baltkrievija un visi 
Latvijas džudo klubi), kopumā 650 jaunie 
sportisti. 

Sacensības organizēja džudo klubs 
Lido džudo vecmeistara Aleksandra 
Jackeviča vadībā.

Gribas apsveikt 3.vietas ieguvējus 
Ulbrokas džudo kluba audzēkņus Jāni un 
Maksimu Tjutjunovus. 

Kā apgalvoja Ulbrokas džudo kluba 
treneris Vitālijs Šults: «Tas ir tikai sākums, 
un es ceru uz augstākiem sasniegumiem, 
bet tas ir daļēji atkarīgs no audzēkņu 
vēlēšanās tiekties caur sviedriem un sāpēm 
uz medaļām. Uzskatu, ka galvenā problēma 
šodienas audzināšanā ir ieinteresēt bērnu 
attīstīties ne tikai garīgi, pavadot dienas 
pie datora un grāmatām, bet galvenokārt 
aktīvi attīstīties, apmeklēt papildus skolas 
programmai sporta pulciņus, kas šobrīd ir 
pietiekošā daudzumā mūsu novadā. Īpaši 
gribu atzīmēt Stopiņu novada domes un 
Ulbrokas sporta kompleksa vadītāja I.Lūša 
ieguldījumu šajā jomā.»

5.aprīlī Ulbrokas sporta kompleksā 
pulcējās sportiskākie novada uzņēmumu 
un iestāžu darbinieki. Pie daloties da
žādās sporta disciplīnās viņi savā starpā 
lēma – kurš tad būs uzvarētājs? Spēlēm 
pieteicās tikai 9 komandas, kas ir ma
zākais koman du skaits novada sporta 

Sporta spçles 2008

Aprīlī Stopiņu baseinā notika pirmās 
sacensības. 12.ap rīlī notika Ķeizarmeža 
un Stopiņu komandu sacensības, kurās 
piedalījās 6 – 18 gadu veci jaunieši. Sa
censībās piedalījās Stopiņu baseina trene
ru – Pāvela Murāna, Marijas Voronkovas 
un Kitijas Būdas audzēkņi. Sacensības 
norisinājās pozitīvā un jaukā gaisotnē. 
Uzvarētāji tika apbalvoti, bet visi pārējie 
dalībnieki saņēma veicināšanas balvas. 
Nākamās sacensības šo komandu starpā 

nolemts rīkot ziemā Ķeizarmeža baseinā.
17.aprīlī Stopiņu baseinā sacentās 

Gaismas speciālās internātskolas un Rīgas 
1.spe ciālās internātskolas komandas. Šāda 
vei da sacensības Rīgas rajonā notiek pir
mo reizi. Gaismas speciālās internātskolas 
audzēkņi Stopiņu baseinā peldētprasmi 
apgūst tikai otro gadu, bet tas nebija 
šķērslis vairumā peldēšanas distanču izcī
nīt uzvaru pār daudz pieredzējušākiem 
pretiniekiem. Dalībnieki neslēpa sajūsmu 
par sacensībām, atbalstīja savus un preti
nieku peldētājus ar skaļām ovācijām un 
vienojās tikties Stopiņu baseinā kādā no 
ziemas mēnešiem.

Stopiòu baseinâ dzimst jauna tradîcija

anna imBrate  
autores foto

spēļu vēsturē. Pirmo reizi sacensības 
no tika arī Stopiņu baseinā un tur tika 

noskaidroti labā kie 
peldētāji. Par inte
resantu tradīciju ir 
kļu vis tas, ka pē
dējos gados par 
spē   ļu uzvarētāju 
kļūst  komandas, 
kas spēlēs piedalās 
pirmo reizi. Tā no
tika arī šoreiz – 
ko manda «Stopiņu 
baseins» ieguva 
čem piona titulu un 
ceļojošo kausu!
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sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja a. Volkova

sveiCAM JAUNdZiMUšOs!

Visskaistākais mirdzums ir saulei,
Vislielākais brīnums ir bērns!

  Viesturu Ingusu Trokšu
  Šarloti Zaulu
  Keitu Slavu
  Uldi Ķipēnu
  Loretu Vaivodi
  Veroniku Gasperoviču
  Lieni Avotiņu
  Jāni Vanagu
  Aneti Patrīciju Bērziņu

sveicam mazuļus  un viņu vecākus!

sveiCAM JUbilārUs!
 
lai mākoņi  izlīst, saule laistās,
lai cerību koki debesis skar,
lai visu labo,cēlo un skaisto
Dzīvē  vēl izbaudīt var!

 70 –  Zoju Boicovu
  Kārli Deseli
  Veltu Grīnbergu
  Neļu Jelovsku
  Laimdotu Prekeli
  Vjačeslavu Romanovski
  Mariju Šernas
  Mārtiņu Zemīti
 75 –  Klāru Bačurko
  Zentu Grecku
  Stefāniju Petruņu
  Josifu Pobjaržinu
  Juri Rando
  Jeļenu Tananu
 80 –  Tamāru Bizunovu
  Birutu Freimani
 85 –  Zinaidu Uškovu
 90 –  Helgu Bluķi

Vēlam prieku sirdī, spēku rokās  
un veselību katru dienu!

AiZvAdīti MŪŽībā!

skumst plaukstošie pumpuri,
Vizbuļi zemu noliec galvas..

  Arvīds Šteinbergs  
  Praskovja Nikolajeva
  Gustavs Lukševics 
  Grigorijs Kuzmins
  Lūcija Puķīte 
  Lidija Čaupenoka 
  Tatjana Romaņenko
 

izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

Uzņēmums SIA «Stileks»  
aicina darbā šuvē jas  

darbam Ulbrokā, Institūta ielā 7.  
Tālr. 29231490

n n n

Ulbrokas vidusskola  
aicina darbā dārznieku.  

Tālr. 67910372

n n n

Asinizatora pakalpojumi.  
Tālr. 29240952

n n n

SIA «Skaisto dārzu darbnīca»  
lūdz atsaukties Nitu Matvejevu.  

Tālr. 29115929.

n n n

SIA «Fenikss-KO» darbnīcās «Pundurīši», 
Aco nes ielā 16, Ulbrokā  

vajadzīgs sargs.  
Zvanīt – 29236361, Uldis Osis.

Piektdien 9. maijā plkst.17.00 
kultūras centrā «Upeslejas» 

Māmiņu dienai  
veltīta pēcpusdiena

«Sēd uz sliekšņa pasaciņa» 
kopā ar teātra «Tims» aktieriem.

Jūs iepriecinās bērnu zīmējumi un pasaku 
grāmatu izstāde.

Cienījamie vecāki!
Jūsu atvasīte uzsāks mācība 1.septembrī 
Ulbrokas vidusskolā. Aicinām Jūs uz 
tikšanos š.g. 14.maijā plkst. 18.30.
Jūs varēsiet iepazīties ar skolu, gūt 
informāciju par mācību norisi.

Sestdien, 10.maijā plkst. 13.00
Ulbrokas kultūras namā

Māmiņdienas koncerts
Ieeja brīva

Laiks izvēlēties dziesmu 
koncertam «Dziesma 

manam novadam – 2008»!
Kā zināms, tradīciju spēks ir to saglabāšanā. 

Arī mūsu novada kultūras dzīvē pastāv sa vas 
tradīcijas, starp kurām viena no inte resantākajām 
ir pasākums «Dziesma manam novadam». 

Jau iepriekšējo gadu koncerti pierādīja, ka 
mūsu novads var lepoties ar skanīgām un skai stām 
balsīm, kā arī ar atraktīviem un mākslinieciskās 
izdomas bagātiem māksliniekiem. Nu pienācis 
laiks sarosīties un pārdomāt, kura no dziesmām 
būtu piemērotākā tieši Jums šīs vasaras koncertā. 

Dziesmu pieteikšana un sīkāka informācija 
par pasākumu – Ulbrokas kultūras namā, 
iepriekš piezvanot pa tālruni 26443230. Dziesmu 
pieteikšanas termiņš – līdz 15.maijam. 

Aicinām pieteikties gan individuālos izpildī
tājus, gan dažāda sastāva vokālos ansambļus.

Nedziedāsim kopā ar zvaigznēm, bet paši 
būsim zvaigznes! Uz sadziedāšanos vēl pirms 
Dziesmu svētkiem – jūnijā Līgo parkā! 

Krāsainu, enerģētiski piesātinātu, radošām 
idejām un spilgtiem iespaidiem bagātu pavasari 
vēlot – 

Stopiņu novada kultūras dzīves vadītāja 
Inta VILšķērStA

Stopiņu novada bāriņtiesa 2008. gada 3. 
jū ni jā no pl. 12:00 līdz 17:00 bāriņtiesas 
telpās – Institūta ielā 30, Ulbrokā, rī ko 
atvērto durvju dienu veltītu Starptau-
tiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai, 
kurā konsultēs ģimenes un bērnu lietu 
speciāliste advokāte, bijusī Rīgas rajona 
tiesnese Sanita Slišāne un bāriņtiesas 
darbinieki. Aicinām visus interesentus!

1.jūnijs – Bērnu diena
Sīkāku pasākumu programmu 

meklējiet afišās


