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Vai 20 gadi ir ilgs vai īss laiks? 20 ga  dos 
no bērna izaug pieaudzis cilvēks, no sēklas 
izaug koks, no atsevišķiem notikumiem var 
izveidoties skaista tradī cija. Arī mūsu valsts 
dzīvē pēdējie 20 ga di bijuši ļoti piepildīti. 
Pagājuši 20 gadi kopš dibināta Tautas fron
te, kopš aizsākās dziesmotā atmoda, kad 
cilvēkos pāri plūstošais brīvības gars vairs 
nebija apspiespiežams. Pirms 20 ga diem 
tika uz vesta rokopera «Lāčplēsis». Arī mūsu 
no vadā pirms 20 gadiem aizsākās kāda 
skaista tradīcija – tika izveidots Līgo parks. 

Šiem notikumiem – vēsturei, tagadnei, 
tradīcijām un to nesējiem veltīta ikgadējā 
vasaras radošo darbnīcu nedēļa, ko orga
nizē Stopiņu novada dome sadarbībā ar 
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolu. 

Kā runāt ar bērniem par notikumiem, 
kurus viņi nav pieredzējuši? Kā likt vi ņiem 
nojaust, kas cilvēkiem pirms 20 gadiem 
bija svarīgs un dārgs? Vai viņi sapratīs, ka 

toreiz uzvilkt tautas tērpu, dziedāt savas 
tautas dziesmas, lepni nest Latvijas karogu 
un savas valsts vārdu, svinēt Līgo svētkus 
nemaz nedrīkstēja? 

Un tomēr mēs sākām ar mazumiņu, ar 
to ko saprot katrs, ar to, kas ir svarīgs vi sos 
laikos. Vienmēr ir iesākums – saule, zeme, 
ūdens un vējš, ir maza sēklā, ko ieliek ze  mē, 
lieliskas domas, kas rodas cilvēku prātos. 
Ir cilvēki, kas pieliek visus spēkus lai tās 
īstenotu. Mūsu pagastam šie īpašie cilvēki 
ir Biruta Zvaigznīte, tēlnieks Uldis Sterģis, 
bijušais Padomju saimniecības «Ulbroka» 
vadītājs Vilks, un bijušais Institūta vadītājs 
A.Lāčgalvis, viens no pirmajiem atjaunotā 
Stopiņu pagasta priekšsēdētājiem Ilmārs 
Lūsis, un tagadējais Novada priekšsēdētājs 
Jānis Pumpurs. Idejas – cilvēku izauklētas 
pār top visiem redzamos darbos – sakoptā 
vi dē, akmenī kaltās latviešu rakstu zīmēs, 
uzbūvētā estrādē, vietā kur svinam, prie
cājamies, esam kopā, apzināmies sevi kā 
daļu no novada, valsts, tautas.

Mums likās svarīgi, lai katrs saprastu, 
ka pietiek ar mazu iesākumu, kam apkārt 

jāsapulcē labi cilvēki, jāpieliek klāt liela 
mīlestība un liels darbs, un tad jau viss 
notiks. No 27 mazajiem cilvēkiem, kas 
bija sapulcējušies radošajās darbnīcās, 
jau drīz izveidojās viena liela un stipra 
komanda, kas dienu pēc dienas cītīgi 
strādāja, lai izveidotu animācijas filmu 
par mūsu Līgo parku. Paši bērni, tai deva 
skanīgu nosaukumu «Kad vēl Līgo bija 
mazs». Mazs – tāpat kā bērni ir mazi, 
mazs – kā viss ir mazs pašā sākumā, 
mazs, bet top liels un nozīmīgs. Paldies B. 
Zvaigznītei un U.Strerģim, kas mazajiem 
pastāstīja par to, kā no purvainā, krūmiem 
aizaugušā laukumiņa grūtā darbā tapa šī 
skaistā vieta. Taču šķiet, ka bērni filmiņas 
scenāriju veidoja tā, ka patiesībā runāja 
par lielām, kas svarīgas viņiem pašiem. 
Vēsture, caur simboliskiem tēliem, savijas 
ar šodienu un paver skatu arī nākotnē, jo 
mēs visi taču vēl augam! 

P.S. Ceram savu veikumu plašakai 
publikai parādīt Līgo parka 20.gadu svēt
ku svinībās š.g. augustā.

Sveicam  
novada pašdarbības 
kolektīvus  
XXIV Vispārējos  
latviešu dziesmu  
un XIV deju svētkos

Kad vçl Lîgo bija mazs
Santa PodgaiSka,  
radošo darbnīcu vadītāja
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ZIÒO 7910901
(29.05.2008. – 29.06.2008.) 

4.06. – Rotu ielā notika laupīšana, par 
ko Salaspils policijas iecirknī uzsākts 
Kriminālprocess;
5.06. – Pie administratīvās atbildības 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
ko deksa saukts Juglas sanatorijas inter
nātpamatskolas skolnieks, kas smēķēja 
skolas telpās; 
6.06. – Dzidriņās nozagta automašīna 
Nissan Pathfinder;
7.09. – Dreiliņos, veicot zemes līdzināša
nas darbus, tika atrasts lādiņš. Nacionālo 
bruņoto spēku sapieri lādiņu nogādāja 
iznīcināšanai;

9.06. – Saņemta telefoniska informācija 
par kravas automašīnu Stopiņu novadā, 
šose jas A4 10. km ar, iespējams, sprā
dzienbīstamu kravu. Tika bloķēta satiksme 
uz šosejas Rīga – Ērgļi, SaulkalneBa
bī te, bīstamā krava pārvietota uz sporta 
kompleksa 333 teritoriju; 
10.05. – Saņemta telefoniska informācija 
par to, ka Ulbrokas mūzikas skolai ir 
iz sists logs. Ierodoties notikuma vietā 
kon statēts, ka ir notikusi zādzība. Par 
notikušo Salaspils policijas iecirknī uz
sākts Kriminālprocess;
11.06. – Sniegts atbalsts Ātrās medicīnis
kās palīdzības brigādei, aizturēts agresīvs 
vīrietis un nogādāts slimnīcā;
12.06. – Dreiliņos suns sakoda bērnu, 
par notikušo Salaspils policijas iecirknī 
uzsākts Kriminālprocess;
14.06. – Saņemta telefoniska informācija 
par to, ka ciematā Saulīši suns sakoda bēr
nu. Suņa saimnieks ir noskaidrots un tiks 
saukts pie likumā paredzētās atbildības;
22.06. – Pretī Institūta ielas 74. namam 
esošajos dārziņos tika pamanīts, ka ir 
izcēlies ugunsgrēks, kas bija izpleties 

jau lielā teritorijā. Par ugunsgrēku tika 
paziņots Valsts ugunsdrošības un glābša
nas dienesta brigādei.

VP Salaspils policijas iecirknī līdz at
skurbšanai nogādātas 3 personas, pārrunas 
veiktas ar 35 personām, pēc Stopiņu 
novada domes saistošajiem noteikumiem 
sodītas 42 personas, par transporta novie
tošanu tam neparedzētā vietā protokolus – 
paziņojumus saņēmuši 25 autovadītāji, 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa pie administratīvās atbildības 
sauktas 21 persona. 

Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu 
novada pašvaldības policijas 
un Valsts policijas materiāliem. 
Sagatavotajā materiālā nav apkopoti 
visi izdarītie pārkāpumi.

Slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar  z
1 personu;

Atjaunot zemes nomas līgumu un  z
maz dārziņiem 4 personām;

Piešķirt nomā zemi lauksaimniecības  z
vajadzībām 3 personām;

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz  z
5 īpašumiem;

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

Pamatojoties uz Stopiņu novada Do z
mes Saistošajiem noteikumiem par So
ciālās palīdzības un sociālo pa kalpojumu 
pie šķiršanas kārtību 11.jūnija sēdē no
lēma piešķirt:
1) vienreizēju materiālo pabalstu  4 
perso nām par summu – 535,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu 
ie gā  dei  19 personām par summu – 
667,95 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību zobu 
labo šanai, protezēšanai 8 personām par 
sum mu – 438,02 Ls;
4) piešķirt materiālo palīdzību medicīnas 
pakalpojumiem 3 personām par summu 
– 78,50 Ls;
5) piešķirt materiālo palīdzību transporta 
izdevumu atmaksai 13 personām par 

sum mu – 128,00 Ls;
6) piešķirt materiālo palīdzību polises 
iegādei 1 personai par summu – 
40,00 Ls;
7) piešķirt dzīvokļa pabalstu 1 maz
no  drošinātai  ģimenei par summu – 
30,00 Ls;
8) piešķirt GMI pabalstu uz 3 mēnešiem 
2 trūcīgu ģimeņu 3 personām par sum
mu – 336,00 Ls;
9)  piešķirt malku   6 m³  1 maznodroši
nā tai  ģi menei;
10) piešķirt maznodrošinātas personas 
statusu uz 3 mēnešiem 1  personai;
11) piešķirt trūcīgas personas statusu uz 
3 mēnešiem 1 personai;
12) atteikt materiālo palīdzību 2 ģime
nēm, pamatojoties uz MK noteikumiem 
Nr.288 «Sociālo pakalpojumu un sociā
lās palīdzības saņemšanas kārtība» p.3.2. 
no 21.04.2008.g.;            
13) pabalsts kurināmā iegādei 1 mazno
drošinātai ģimenei – 60,00 Ls.

atļaut izstrādāt 1 detālplānojumus; z
apstiprināt detaļplānojuma projektus z
1 nekustamajam īpašumam mainīt ad z

resi;
Atļaut nodarboties ar individuālo dar z

bu 2 personām.

11.jûnija sçdç (protokols Nr.84) nolemts:

Vecāks ir tas, kurš raksta iesniegumu 
darba vietai par bērna pieņemšanu darbā 
vasaras brīvdienās. Jauniets, stājoties 
darba attiecībās, kļūs par darba ņēmēju, 
līdz ar to jāievēro tādi noteikumi, kurus 
izdevis darba devējs. Vasaras darbs do māts 
darbiniekam, kurš vēlas strādāt. Jāatceras, 
ka darba vieta nevienu nepāraudzina. 
Darba devējs māca darba iemaņas.

Rakstot iesniegumu par bērna pieņem
šanu darbā vecākam jāapzinās pašam, vai 
bērns būs spējīgs ievērot darba režīmu, 
būs atbildīgs par paveikto darbu.

Daži no bērniem pirmo reizi stāsies 
darba attiecībās, zināmā mērā, tā ir pie
augušo dzīve. Pirmo reizi jaunietis saņems 
savu pirmo samaksu par darbu.

Pieredze rāda, ka jaunietim pašam 
jāvēlas strādāt. Ja vecākiem nepieciešams, 
lai viņu atvase tiktu pieskatīta, vasaras 
darbi nav īstā vieta šādiem bērniem.

Ieteikums ģimenei, pirms jau nietis 
stājas darba attiecības, pārrunāt, izvērtēt, 
ko tad īsti jaunietis grib, jo piespiedu 
strādāšana dažkārt izraisa konfliktsi tu
ācijas. Vēlreiz izvērtēt vai tā ir vecāku 
vēlēšanās, vai bērna izvēle.

Vecākiem jāatceras, ka darba devēja 
pienākumos neietilpst darbinieka uzrau
dzība. Darba devējs tikai uzdod uzdevumu 
un paskaidro, ierāda kā labāk veicams 
darbs. Kaprīzes, slinkums, mūzikas atska
ņotāji, divriteņi darba vietā ir jāaizmirst!

Lai veicas vasaras brīvlaika darbos!

Silvija Mazure,  
labiekārtošanas darbu koordinatore

Kas jâzina vecâkiem,  
kuru bçrns strâdâs  
vasaras brîvlaikâ!
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Tā Lauku Avīzē 16. jūnijā Alvis Ka va
lieris nosauca savu rakstu. Par 14. jūnija 
drausmīgajiem notikumiem Latvijas vēstu
rē. Ļoti trāpīgi vārdi, jo iepriekšējā dienā 
spīdēja saule, bet šis rīts atnāca, ar nelielu, 
bet tomēr lietutiņu, Tas tišām izskatījās, 
ka debesis raud par mūsu cie šanām un 
pazemojumiem. Tiešām ne at ceros kāds 
laiks manā pusē bija 1941. ga dā. Šogad tās 
bija Dieva asaras. 

Sestdien, 14. junijā simtiem cilvēku 
atzī mēja komunistiskā genocīda upuru 
piemiņu. Rīgā vien bija ļoti daudz pa
sākumu. 

Tā, plkst. 10.00, tika atklāts pieminek
lis Šķirotavas stacijā, ko veidoja Aivars 
Vilipsons. Akmens vietā, kur blakus bija 
šnabja tirgotava ir jauns memoriāls.

Tai pašā laikā Okupacijas muzejā no
tika fonda «Sibīrijas Bērni» organizēta 
konference par bērnu likteni, kuri ti ka 
deportēti 1941.g. 14.jūnijā, ko translēja 
televīzijas tiešraidē. Konferenci at klāja 
fonda Prezidente Dz.Geka. Pēc no dzie
dā tās himnas «Dievs svētī Latviju» izjus
tus ievadvārdus, kā viņš to prot, teica 
mācītājs Juris Rubenis. Viņš uzsvēra, ka 
dzīvot tikai pagājībā nozīmē krāt naidu. 
Svētie psalmi iesaka lai mēs iegūtu gudru 
sirdi. Nākošais konferencē runāja Valsts 
Prezidents Valdis Zatlers. Kurš, atšķirībā 
no Vairas VīķesFreibergas bija ieradies uz 
konferenci. Prezidents teica, ka 14.jūnijs 
ir skaudra diena. Skaudrāka nevar būt. 
Cieta ap 4000 bērnu. Plāns bija iznīcināt 
demokrātiju, mēs bijām daļa no šī plāna. 
Nākošā Runāja Sandra Kalniete. Viņa 
uz svēra, ka valsts pienākums ir rūpēties 
par mums – cietušajiem. Viņa ierosina 
23.augustu izsludināt par starptautisku 
nacistiskās Vācijas un boļševistiskās 
PSRS starptautiskās noziedzīgās darbības 
piemiņas dienu.

Vēsturnieks Edvīns Šņore, kas bija 
nā ka mais runātājs, uzsvēra, ka 15% no 
izsū tītajiem bija bērni. Galvenais PSKP 
un KGB fumkcionāru «uzdevums» bija 
attīrīt Latviju, kas bija naida ideoloģijas 
īstenošana. Noslēgumā Šnores kungs tei
ca: «komunistiskā terora upuru piemiņas 
dienas ir jāatceras, ne vis, lai atriebtos, 
bet, lai 14.jūnijs un 25.marts vairs nekad 
neatkārtoros.

Konferences turpinājumā runāja vēs
tur nieks Ainārs Bambals, kurš kopā 
ar Knaģa kungu, kas bija ar Stopiņu 
represēto biedriem 29. martā mūsu saietā, 
veica pir mo ekspedīciju pa Vjatlaga 
no  metni, kad Ilmārs Knaģis uz stādīja 
pirmo balto krustu bojā gājušo iespē
jamā apbedījuma vietā. Izrādās, ka Vjat
laga nometnes teritorija ir daudz lielāka 
par Latvijas teritoriju. Tā sastāvēja no 
desmit at se višķām nometinājumu vie tām. 
Ko  pu mā tas saucās kā lēģeris K231. 
Kopumā tur bija 6971 Latvijas iedzīvotājs 
no kuriem nošauti 2697 cilvēki, tai skaitā 
arī mans tēvs – Antons Rubenis, bet par 
to vēlāk. Uz Vjatlagu tika aizsūtīti 858 
bijušie Latvijas armijas virsnieki – viņu 
vidū vismaz 19 ģenerāļi, viens admirālis, 
58 pulkveži, vismaz 125 pulkveižleiti
nanti, 227 kapteiņi, 186 virsleitinanti un 
jaunākie virsnieki.

Gunārs Toms, mans likteņbiedrs, pie
vēr sās mātes tēmai, jo viņas pamatā no
drošināja pirmsokupacijas laikā laimīgu 
bērnību. Vis smagāk, kā teica Gunārs, bija 
mātēm, kuras ar bērniem tika izsūtītas 
«no kurienes uz nekurieni», atradās vis
drausmīgākā situācijā, kad viņas kļuva 
par galvenajiem apgādniekiem mums – 
bērniem, nodrošināt iztiku miljonu moski
tu un odu ielenkumā. Jāpiezīmē, ka G.To 
mā māti nošāva 1941. g. 28.decembrī 
atstājot viņus, nepilngadīgus bērnus, lik
teņa ziņā. Nākošā runātāja Astrīgas Ruš ko 
maz meita izstāstīja par pazemojumiem, 
kas bija jāizcieš viņas vecmāmiņai 
14.jūnijā.

Ilmārs Knaģis izstāstīja, ka pirmo rei
zi, kad pacēla balto krustu, ar uzrakstu 
ko mu nistiskā terora upuriem daudzi vie
tē jie iedzīvotāji bija izbrīnīti jautāja, 
kāpēc tāds uzraksts – padomājat par 
to. Ilmārs arī pieminēja, it kā aizmirstu 
faktu, kad iesā cēja žurnaliste, tagad jau 
poulāra, «Dienā» apstrīdēja faktu, ka 
I.A.Šalta grāmatā «Pa  zaudētā bērnība» 
jaunekļa pārdomas par to, ka Latvijā 
vai var atjaunoties lauksaimniecība un 
G.Knaģa gramatu «Bij tādi laiki», kurš 
apraksta gadījumu, kā latviešu virsnieki 
augsti paceltām galvām gāja pirms čekistu 
konvoja. Šī žurnaliste uzskatīja, ka tik 
nepieredzējuši jaunekļi nevar tā domāt 
un secināt savas jaunības dēļ. Žēl, bērnu 
un jaunekļu atmiņās var iespiesties daudz 
vairāk atmiņu un iespai du kā domā sī 
žurnaliste. 

Konferences noslēgumā runāja, Sto
pi ņu represētajiem nu jau labi zināmais 
Gu nārs Resnais. Viņš uzsvēra, šīs ikgadē
jās kon ferences un citas liecības lai mūs 
vairāk nesāpina, bet lai paliek pēcteču 
zināšanai. Turpinājumā Gunārs teica, ka 
tanī pat lai kā starp mums represētajiem, 
esam vairs 19000, nav vienlīdzības. 
Tā Vācijas valdība modernizēja bijušo 
dzelzceļnieku slimnīcu un izveidoja ārstē
šanas un reha bilitācijas nodaļu ar 180 
gultasvietām mū su represētajiem, kas 
cieta no nacistiskā režīma. Uzturēšanos 
šai nodaļā sedz no mūsu valsts budžeta, 
bet no ko munistiskā režīma cietušajiem 
nav tādas iespējas. Tā dēļ tas mūs sāpina 
un izjūtam ne taisnību.

Pēc konferences es ar Heinriku Čerānu 
stā vējām pie Okupācijas muzeja, garām 
gā    ja Prezidents un paspieda roku man 
un Heinrikam. Pēdējais solījās mēnesi 
nemazgāt roku. Nezinu vai pilda savu 
apņemšanos. Par cik man tā bija trešā 
reize, es tādu solījumu nedevu.

Tālākie atceres brīža notikumi risinājās 
pie Brīvības pieminekļa. Plkst. 13.00 noti
ka svinīga goda sardzeas maiņa. NBS 
orķestra pa vadījumā nodziedājām Valsts 
himnu. Lielais ļaužu pulks noskatījās kā 
represētie kopā ar valsts prezidentu Valdi 
Zat leru, premjeru Ivaru Godmani, Saeimas 
priekšsēdētāju, ministriem, ārvalstu vēst 
niekiem (atskaitot NVS), Saeimas depu tā
tiem, Rīgas Domes vadību devās gājienā un 
nolika ziedus. Šoreiz Represēto apvienības 
karoga nešana tika uzticēta Stopiņu biedrī
bas komandai (Dēliņa, Zebauera, Rube
nis). Uzrunu klātesošiem teica Valdis 
Zatlers, aicinādams neaizmirst visas tautas 
un repre sēto traģēdiju.

Nākošais pasākums risinājās Pils 
lauku mā, kur klātesot Valdim Zatleram 
tika atklāts piemineklis «Bārenīte», kas 
veltīts visiem no Latvijas uz Sibīriju 
izsūtītajiem bērniem 1941. un 1949. gadā. 
Piemineklis ir tapis ar gandrīz desmit gadu 
novēlošanos, jo jau 1998. gadā arhitekta 
Kārļa Alkšņa un tēlnieka Jāņa Karlova, 
kurš divu gadu vecumā tika izsūtīts uz 
Sibīriju, ideja ieguva pirmo vietu genocīda 
upuru piemi ņai veltītajā konkursā.

Bija pasākumi Lestenā, Saldū, Aucē un 
daudzās citās Latvijas vietās. Arī Ulbrokā, 
konkursā «dziesma manam Novadam» 
tika pieminēti izsūtītie.

Teodors rubeniS,  
represēts 1941.gada 14. jūnijā

Par komunistiskâ genocîda upuriem raudâja arî debesis

Turpinājums 4.lpp. î
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14.jūnijs ir Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena, tāpēc mūsu ik
ga dējais koncerts «Dziesma manam no
vadam 2008» sākās ar klusuma brīdi, lai 
pieminētu visu komunistiskā genocīda 
upurus.

Par tradīciju kļuvušais  koncerts ik 
gadu notiek jūnija mēnesī Līgo parkā 
un pulcē daudz novada iedzīvotājus un 
iebraucējus. Šogad skatītāji redzēja 19 
ļoti dažādus un atraktīvus priekšnesumus. 
Ar katru gadu palielinās jauno dziedātāju 
skaits. Jaunieši nebaidās iziet uz skatuves 
un parādīt savu dziedāt un dejot prasmi. 

Ļoti skaistu dziedājumu rādīja Kristaps 
Moločenoks, Kalvis, Anete Luīze Spura, 
Zane Kalniņa, Alise Kārkliņa  un citi 
jaunie izpildītāji. 

Fantastisku teatrālu uzvedumu «Bēr
nības atmiņu popūrijs» bija sagatavojis PII 
Pienenīte kolektīvs.

Kā allaž skatītājus pārsteidza arī vecā
kā paaudze – ansamblis «Ievzieds», kas 
bija sagatavojušas jaunus krāšņus tērpus 
un izpildīja dziesmu «Pūpēdītis». 

Paldies visiem dziedātājiem un dalīb
niekiem par neaizmirstamu koncertu!

Par savām Sibīrijas gaitām nestāstīšu, 
jo to var izlasīt bibliotekā grāmatas 
Sibīrijas bērni 2. daļā, lpp. 769, kā arī par 
Gunu Dēliņu (meitas uzvards Stare) lpp. 
973, IlmāruAleksandru Šaltu lpp. 1011.  
Par viņu Ulbrokas bibliotekā ir piejami 
dauzi materiāli, iesaku iepazīties. Tomēr, 
kā solīju rakstā mazliet pastāstīšu par 
sava tēva Antona Rubeņa likteni. 1941. 
gada 4. jūnijā visiem tagad pazīstamais 
Farbtuhs pieņēma lēmumu par viņa 
apcietināšanu, starp citu bez prokurora 
sankcijas. Tika izvests 14. jūnijā kopā ar 
mums un nometināts Vjatla gā. Dr. habil. 
hist. profesors Heinrihs Strods 2006. 
gadā izdotajā grāmatā «Latvijas pilsoņu 
martiroloģijs Vjatlagā 19381956 (2567 
Vjatlaga mocekļu biogrāfijas), šo grāmatu 
es uzdāvināju Ulbrokas bibliotēkai, raks
ta, ka mans tēvs Antons Franča dēls miris 
pirms sprieduma izpildes. Vēsturnieks 
operē tikai ar faktiem un te nu profeso
ram nav ko pārmest. Jā, ir tēva nāves akts 
datēts ar 1941. gada 23. jūniju, ka viņš 
miris 1941. gada 3.maijā, ko parakstījuši 
arī ārsti. Patiesība ir mazliet savādāka. 
Par to man izstāstīja, pēc atgriešanās no 
Sibīrijas, divi viņa Vjatlaga likteņbiedri 
Vaivods un Rupšenieks. Stāsts ir seko
jošs: 1942. g. 30. aprīlī tēvs bijis pēdējā 
pratināšanā, kur vecākais leitinants bez 
advokāta, tiesneša un prokurora klāt
būtnes vienpersonīgi iz lē mis, ka jāizpilda 
augstā kais soda mērs – nošaušana. 
Pēc atgriešanās no nopratināšanas tēvs 
barakas likteņbiedriem ir parādījis ar 
roku pie kakla un teicis – nošaušana. 
Tēvs lūdzis, ja kādam izdodas atgriezties 
Dzimtenē, lai pasveicina mīļo Latviju. 
Vaivodam un Rupšeniekam laimē jās 
atgriezties Latvijā. Viņi mani uzmeklēja 
un izstāstīja šo šaušelīgo stāstu. Starp 
citu, nāves aktā paredzēta aile, kad ir 
iestājies ārstēšanā. Tur nekas nav minēts. 
Viens no minētajiem kungiem, neatceros 
kurš, bija nodarbināts lēģera lazaretē un 
tēvu nav redzējis. Nāves iemesls – plaušu 
tuberkulo ze. Savādi divu dienu laikā 
letāls iznākums.

Tagad par turpmāko.
Šogad, nu jau 10. vislatvijas politiski 

represēto salidojums notiks 19. jūlijā 
pl. 13.00, kā vienmēr Ikšķilē. Autobuss 
izies no novada Domes pl. 10.30 un 
tad kā vienmēr pa jau visiem zināmo 
maršrutu.

Uzziņas pa tālr.  Māra 67910926 vai 
mob.28890339.

ë Sākums 3.lpp.

anna iMbrate  
autores foto

14.jûnijs dziedoðajos 
Stopiòos
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ÊË 1.vietas ieguvējs E.Orniņa īpa 
šums Mežmalas ielā 1 bija tehniski vis
pareizāk noformēts. Teritorijas iekārtošanā 
bija ieguldītas lielas pūles. Visi augi 
sastādīti ļoti gaumīgi un ievērojot visus 
dārzniecī bas noteikumus.

Ì 2. vietas ieguvēji Judovu ģimene  
savā īpašumā Liepu ielā 1 ir ieguldījuši 
milzīgu darbu un radošo izdomu savas 
sētas izveidē. Katrs vismazākais nieciņš ir 
veidots pašu saimnieku rokām.

ÍÎ – Kāds atjautīgs cilvēks pieteicis 
konkursā sētu Kadiķu ielā 12. Ieraugot šo 
sētu radās iespaids, ka notiek metāllūžņu 
izgāztuves apmeklējums. Būvmateriāli, 
metāllūžņi, traktoru detaļas, milzīgas 
nezāles...

Sakoptâkâ sçta  
Stopiòos 2008

Ê

Ì

Ë

Í Î

Jāņu nakts tuvošanās un dabas ziedošā, 
spēcinošā burvība Stopiņu novada biblio
tēkas ļaudis mudina doties Vidzemes 
Centrālās augstienes virzienā. Ceļš, kas, 
mūs pavada, paver nebijušus skatus, kur 
daba kā bez prāta un sirds kā ziedu pļava, 
plūcot jāņuzāles un pinot vainagus, ļauj 
skatīt ko ļoti sirsnīgu un nozīmīgu literāri 
kultūrvēsturisko vērtību un latvisko tra
dīciju ziņā.

Vecpiebalgas pagasta rakstnieku mu
ze ji mums stāsta par dižo piebaldzēnu 
literāro un sabiedrisko darbību.

1929. gadā dibinātais brāļu Reiņa 
un Matīsa Kaudzīšu piemiņas muzejs ir 
vecākais memoriālais muzejs Latvijā un 
19. gadsimta 60.70. gadu skolu vēstures 
piemineklis. «Kalnu Kaibēnu» mājas 
dār  zā redzami romāna «Mērnieku laiki» 
tēli – Ķencis, Pāvuls, Pietuka Krustiņš un 
rakstnieku «atmiņu stūrītī» ieskanas:

Rozes sen jau novītušas,
Nav no rudens saudzētas,
Īsu brīdi ziedējušas,
Grūti, grūti audzētas. 

(Brūklenājs)
Savukārt, Kārļa un Lizetes Skalbju 

namā ikviens ir viesis, kuru neparastās 
arhitektūras un saimnieka oriģinālās 
daiļrades dēļ visbiežāk dēvē par latviešu 
pasaku ķēniņa pili. Kopš 1987. gada 
mājā darbojas Kārļa Skalbes memoriālais 
muzejs, kam dzejnieks devis «Saulrieta» 
vārdu un namā arvien tiek glabāta gaisma 
katra dvēselei, no kalna paveras burvīgs 
skats uz Alaukstu un Brežģa kalnu. Šeit 
sarakstītas lielākā daļa zināmo Kārļa 
Skalbes pasaku un dzejoļu. Arī Jāņu 

pasaka vēstī, ka papardes zieds atrodams 
tikai Jāņu naktī «īsu brīdi starp vakara 
blāzmu un rīta gaismu, un, kas viņu atrod, 
ir laimīgs» (Skalbe K. Papardes zieds).

Jaunpiebalgā mūsu ceļš ir saistīts ar 
«Jāņaskolas» un izcilā latviešu komponista 
Emīla Dārziņa muzeja apmeklējumu, 
kur 21. jūnijā pirmo reizi tika svinēta 
Emīldiena.

Arī mums ir savs Emīls, kuram vārda 
dienas svinības jo īpaši jaukas.

Daiga BRIGMANE, 
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja, 
speciāli «Tēvzemītei»

Piebalgas kultûrvçsturiskâs vçrtîbas

Turpinājums nākamajā numurā î
Stopiņu novada līgotāji  

«Kalna KaibēnoS»

vidzemeS SKaiStie SKati
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ë Sākums iepriekšējā numurā.

Projekta dalībniekiem 1.03.2008. no
tika Izmitināšanas centra Mucenieki» 
apmeklējums, apskate. Jauniešus iepa
zīstināja centra vadītāja vietniece Aija 
Šibajeva ar tēmām: Patvēruma meklētāji, 
bēgļi, statistika, līdzcietība, iejūtība 
pret otru cilvēku, kultūratšķirības u.c. 
Jaunieši iepazīstināja ar iepriekšējā gada 
projekta «Tu saproti mani, es saprotu 
Tevi» aktivitātēm, parādot prezentācijas 
materiālu. Nobeigumā bija dejas uz elek
troniskajiem deju paklājiem.

8.03. notika psiholoģes Ievas Vaines 
lekcija par tēmu: Sociālpsiholoģiskais 
treniņš, veiksmīgas saskarsmes veidošana, 
lai attīstītu kontaktēšanās, uzstāšanās 
prasmes, izprast citus cilvēkus, darba 
devēju u.c. jautājumi. 

15.03. VND pārstāve Laila Cildermane 

sniedza informāciju par karjeras plānoša 
nu un profesionālo izvēli: Izglītības 
sistē ma Latvijā. Bija jāaizpilda interešu 
tests, jāatbild uz 144 jautājumiem un 
jāveic analīze, lai noteiktu, kura pro
fesija ir piemērotāka katram jaunietim. 
Iepazīstināja ar darba tirgus pieprasījumu.

22.03. Biedrības «Drošā māja» val des 
priekšsēdētāja Sandra Zalcmane iepa
zīstinaja jauniešus ar sarežģītu un smagu 
tēmu: 

Cilvēku tirdzniecības fenomenu, kā 
jaunieši kļūst par cilvēku tirdzniecības 
upuriem (vervēšanas metodes, veidi, ver
vētāju iedalījums, cilvēku tirdzniecības 
sastāvs).

Legāliem un nelegāliem darba piedā
vājumiem, mīti par cilvēku tirdzniecību, 
darba tirgus pieprasījums, preventīvā 
informācija cilvēku tirdzniecības risku 
mazināšanai.

Kur griezties pēc palīdzības un kon
sultācijām, kā to darīt pareizi, pazīmes, 
pēc kurām atpazīst cilvēku tirdzniecībā 
cietušo.

5.04. bija tikšanās ar psiholoģi Ie
vu Vaini, lai diskutētu par tēmām: sav
starpējā saskarsme, attiecības ģimenē un 
ar vienaudžiem. Individuālā pieredze ar 
saviem vecākiem un tās iespaids uz tālāko 
jaunieša dzīves ceļu.

Pozitīvās un negatīvās pieredzes ie
tek me uz jaunieša personiskās ģimenes 
veidošanu, negatīvie faktori ģimenē – 
alkoholisms, narkotikas, agresīva uzve
dība, konstruktīvie konfliktu risināšanas 
mehānismi, sadarbības prasmes.

Labprāt jaunieši diskutē un dalās savos 
iespaidos ar Īpašo uzdevumu ministra 
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta 
vadītājas padomnieku Kasparu Zālīti, 
kurš novadīja lekcijas 18.19. 04.2008., 
lai attīstītu prasmi runāt ar darba devēju, 
prasmi sevi parādīt kā speciālistu un labu 
darbinieku, mācīties savas personības 
plānu izstrādāt, domāt par nākotni, 
izglītības iespējām u.c. jautājumi.

Aktivitâtes Saurieðu dienas centrâ
Aija ŠIBājEVA 
Dienas centra «Saurieši» vadītāja

Turpinājums nākamajā numurā î

2008.gada 31.maijā Upesleju kultū
ras centrā notika pirmais vēderdeju kon
certs «Austrumu vakars», kurā savu de
jot prasmi un darbošanās laikā apgūtās 
dejas demonstrēja Upesleju un Sauriešu 
vēderdejotāju grupa. 

Pasākumu krāšņāku padarīja vēder
dejotāju grupa no Salacgrīvas un solo
dejotājas no Rīgas un Lielvārdes.

Koncerts tika ieturēts izteiktā austrumu 
stilā un atmosfērā, šauram skatītāju lokam. 
Ielūgtie viesi sēdēja pie galdiņiem, kas 
bija klāti ar dažādām uzkodām un ļāvās 
burvīgajam austrumu valdzinājumam.

Skatītāju acīs bija redzams liels izbrīns 
un pārsteigums par radīto atmosfēru, 
sniegtajiem priekšnesumiem un bagātīgo 
programmu. Austrumu mūzika, skaistas 
dejotājas, krāšņi tērpi, atkailināti vēderi, 
sievišķīgas un vijīgas kustības...tas viss 
skatītāju aizveda nelielā iedomu ceļojumā 
uz Ēģipti.

Pa t īkami  pā r
stei    dza arī  viens 
no vie siem, kurš 
bi    ja  ieradies  au
strum  nieciskā tēr
pa un tādā veidā ar 
savu klātbūtni uz
mundrināja dejotājas.

Koncer ta  pro
gram mā tika iekļau ti 
un arī izdejoti vai rāki 
vēderdeju stili, sākot 
no klasiskās Ēģiptes 
vēderdejas līdz pat 
Ēģiptes folkloras 

dejām, kā arī ap vienotais vēderdejuindie
šu (Bollywood) stils, go tiskais stils, arī 
čigānu dejas neizpalika.

Sauriešu un Upesleju vēderdejotāju 
gru pai tā bija pirmā lielā uzstāšanās, jo 
Sauriešos vēderdejas dejo kopš 2006.
ga da oktobra, savukārt Upeslejās – no 
2007.gada februāra, tāpēc aizkulisēs bi ja 
manāms liels sa traukums, taču de jotājas 
ar smaidu uz lūpām un ska tī tāju atbalstu 
tu rē jās godam. Pēc kon cer ta visiem bi ja 
pacilāts noska ņojums, jo bija liels prieks 
un gan darījums par pa da rīto darbu. 

Nobeigumā gri bētos pateikt vislie
lāko paldies par at saucību un drosmi 
visām dejotājām, kuras piedalījās un bez 
kurām šis koncerts nebūtu iedomājams 
un realizēts. Sirsnīgs paldies Irinai Šmi
geļskai, Aijai Šibajevai un Annai Logac
kai, kuras atveda vēderdejas uz Sauriešiem 
un Upeslejām. Liels paldies arī Stopiņu 
novada domei par atsaucību un sniegto 
atbalstu. Paldies jāsaka arī tuviniekiem par 
pacietību un atbalstu.

Uz tikšanos nākošgad, jau lielākā 
koncertā un plašākai auditorijai. Ceram, 
ka mūsu vēderdejotāju pulks vēl tikai 
kuplināsies.

Inese AlIjEVA 
autores foto

Vçderdejas Stopiòos iegûst popularitâti
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Ir sākušies vasaras siltie mēneši, un 
Stopiņu novadā jau notikušas pirmās vasaras 
sporta aktivitātes.

21.jūnijā pie Ulbrokas ezera norisinā  jās 
Riteņbraukšanas svētki. Pirmos šīs vasaras 
sporta svētkus atklāja un visus klātesošos 
sveica Stopiņu novada priekšsēdētājs Jā
nis Pumpurs. Sacensībās piedalījās gan 
bēr ni gan pieaugušie. Paši mazākie riteņ
brau cēji sacentās 50m un 70m sprinta 
dis tan cē. Visjaunākie riteņbraucēji bija 
tikai 4 gadus veci. Citās vecumu grupās 
jaunieši sacentās distancēs pie Ulbrokas 
ezera un šķeršļu joslā. Sacensības turpinājās 
Ulbrokas skeitparkā, kur varēja vērot  BMX 
paraugdemonstrējumus, kurus de monstrēja 
jaunieši no Lielvārdes. Daži drosmīgākie 
Ulbrokas jaunieši rādija arī savu meistarību 
un trikus ar BMX riteņiem. Sacensību 
noslēgumā visi uzva rē tāji saņēma medaļas 
un diplomus. Arī nākošgad jūnija mēnesī 
norisināsies Ri teņbraukšanas svētki, gan 
trasēs pie ezera, gan sketparkā ar BMX 
riteņiem, gan ar skeitborda dēļiem. Aicinām 
visus, kas šogad nepiedalījās aktīvi trenēties, 
lai nākamgad sastādītu sīvāku konkurenci un 
ieņemtu godalgotas vietas.

28.jūnijā Sauriešu ciemata futbola lauku
mā – futbola komandas un līdzju tējus sveica 
Stopiņu novada priekšsēdētāja vietniece 

Vita Paulāne. Uz šī gada pirma jām futbola 
sa censībām bija ieradušās 2 pieaugušo ko
man das, 2 jauniešu komandas un 2 bērnu 
komandas.

Paralēli futbola sacensībām norisinājās 
dažādas atrakcijas bērniem. Ļoti aktīvi 
mazie līdzjutēji piedalījās gan soda sitienu 
sacensībās mini vārtos, gan šautriņu me šanā, 
gan peintbolā.

Interesantākie spēļu momenti tika sveik     ti 
gan ar aplausiem, gan ar sajūsmu saucieniem. 
Jāuzslavē visas komandas, bet jo it sevišķi 
abas jauniešu komandas,  kuras spēkiem mē
rojās ar pieredzes ba gāto «KNAUF» koman
du un saliedēto «Saim nieks» komandu. 

Godalgotās vietas sīvā cīņā komandas 
sadalīja sekojoši:

I.vieta – komandai «KNAUF», ko man
das kapteinis Nikolajs Larionovs.

II.vieta – komandai «Samnieks», ko
mandas kapteinis Arvīds Rudmiezis

III.vieta – komandai «Gastrobaiteri», 
komandas kapteinis Dmitrijs Sarbantovičš

Liels paldies par drosmi komandai «Ju
niori», komandai «Riverdown», ko mandai 
«Saurieši – 2».

Sporta aktivitātes turpināsies 19.jūlijā 
Upeslejās – norisināsies sacensības plud
males volejbolā un ielu basketbolā.

Liels paldies sporta spēļu rīkotājiem 
– Stopiņu  novada vadībai, kura vienmēr 
visos pasākumos ir kopā ar saviem no
vada iedzīvotājiem. Paldies visiem spēļu 
tiesnešiem, mediķiem, sporta orga ni za totam 
Aināram Vaičulenam.

Aelita VEIpA,  
Ulbrokas sporta kompleksa direktore 
speciāli Tēvzemītei

Stopiòu novadâ sporto arî vasarâ
Rīts, kas ļauj man sākt savu ceļojumu 

pa zinību ostām. Rīts, kas palicis man 
atmiņā. Rīts, kas pilns ar uztraukumu, 
sajūsmu, prieku, bailēm un vēl daudzām 
citām sajūtām, kas tajā rītā sajaukušās 
vienā lielā kūlenī.

Šis ļoti samudžinātais, jaukais rīts bija 
1999. gadā 1. septembris. Diena, kad mēs 
1992. gadā dzimušie, sākām iet skolā, 
sākām ceļu uz augšu.

Tiesa gan, pēc šīs dienas dzīve mainī
jās. Ar katru gadu mūs skola audzināja 
par patstāvīgiem, drošākiem, gudrākiem 
cilvēkiem.

Gādīgie vecāki no paša sākuma mani 
mudināja mācīties. Tas bija grūti, jo vien
mēr gribējās iziet ārā vai paspēlēt un pa
skatīties televizoru. Tam laika man bija 
maz.

Kopā ar vecākiem katru gada sākumu 
braucām uz bērnu un jauniešu centru 
Daugmale un izvēlējāmies pulciņu, kurā 
atlikušo mācību gadu es praktizēšos. Da žus 
gadus tas pat bija ne viens vien pulciņš.

Intensīvi apmeklēju tautas dejas un 
skolas kori.

Ar dejām piedzīvoju daudzus svarīgus 
notikumus. Kā, piemēram, apmeklējām un 
pie dalījos starptautiskos svētkos. Braucām 
koncertēt uz Lietuvu un Poliju, kur ne ti
kai sniedzām mūsu priekšnesumu, bet arī 
jauki izklaidējāmies. Piedalījāmies lab
darības pasākumos, arī dziesmu un deju 
svētkos.

Laikam ejot, mācības man bija pirmajā 
vie tā un vairs nesagādāja grūtības. Pie 
brī vā laika trūkuma pieradu un sāku aiz
rauties ar mākslu, kas, man liekas būs 
mans hobijs.

Griezies un velies, ripo un skrien ar 
sirdi un dvēseli pa saulaino skolas ta
ku. Sākumā ar puņķiem un asarām, ar 
slinkumu un kreņķiem, bet vēlāk jau ar 
azartu, ar visu sevi.

Tagad, atskatoties uz noieto ceļu, sa
ku, ka tas bijis grūts, tas bijis ražīgs un 
nozīmīgs, bet, skatoties vēl uz priekšu, 
varu teikt, ka ceļš tālāk būs viegls, ja vien 
šajos iepriekšējos deviņos gados iegūtās 
zināšanas, patstāvību un drosmi mācēsim 
pielietot, ja zināsim, ko vēlamies mēs 
paši, ne kāds no apkārtējiem, tad ceļš būs 
viegls.

Paldies skolai, paldies par otrās dzīves 
skolas pamatiem.

Sintija KoļESņIKoVA,   
9.b klase

Uz deviòiem skolas gadiem 
atskatoties
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Druka: SIA Nipo NT 
Tirāža: 1500 eks. Bezmaksas. 
Iznāk reizi mēnesī. 
Nodots iespiešanai 2008.gada 7. jūlijā.

*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Bērni ir puķes pasaules dārzā,
Kas uz laiku ir uzticēti –
Mūsu milestībai un kopšanai,
Bet, kas attīstās un aug –
pēc viņu pašu vien zināmiem un
Nesatricināmiem likumiem.

  Kristianu Kecko
  Paulu Loretu Kokinu
  Ronju Mišeli Piešiņu
  Robertu Rožkalnu

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILĀRUS!
 
Var aizpalot gadi,
Sirds nemiera pilna mūžam būs
jo dzīve ir nemiers, 
Un nemierā skaistuma veldze!

 70 – Mariju Martinovu
  Pāvelu Koroļkovu
 75 – Ziedoni Krūzi
  Jāni Pūci
  Jeļenu Taraskēviču
 80 – Nataļju Alijevu
  Vilmu Ozoliņu
  Intu Rēdlihu
 85 – Jeļenu Lipšāni

Vēlam veselību un saulainus 
turpmākos gadus! 

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!

Vienai dzīvei vieni vārti,
Saules gaismai atvērti.
Žēl, ka nezinām cik ilgi,
Tiks tie vaļā turēti. 

  Boriss Ovsjaņikovs
  Alberts Začs
  Ņina Rutkovska
  AntoņinaMaļinova
  Inguna Lazdiņa
  Tatjana Novičenoka
  Eleonora Goldmane
  Raisa Salmiņa
  Aleksejs Šavļinskis

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem! 

SVEICAM ZELTA KĀZU 
JUBILEJĀ!

 
ALEKSANDRU UN TATJANU 

BOĻŠUNOVUS

jums šodien visi tikai laimes vēl,
Un tikai saules pilnas dienas 

rokas liek.
Bet dzīvē rūpju ir daudz vairāk,
Un dienas apmākušās vairāk tiek.
Un tamdēļ vēlam jums stipru izturību,
Kas palīdz smejot dzīves likstām pāri iet.
Un katru novakaru uzveikt spēj ar gribu,
Un citu sirdīs daļu saules liet.

K K K

LŪCIJU  
UN  

GUNĀRU  
ISAKUS

Mēs tautas mūžzaļais koks, 
Vien caur mīlas svētumu zara
Mājas, zeme un ģimenes loks,
Tas ir mūžīgais vērtību logs,
Kas caur gadiem un likteņiem staro.

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – 
Es esmu pie jums 

/ā.Elksne/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 
skumju brīdī esam kopā ar Lailu 
Kundziņu māmiņu mūžībā aizvadot.

Stopiņu novada domes kolektīvs

Lîdzjûtîba

Sestdien, 26.jūlijā no plkst. 8.00–15.00
Ulbrokā, Līgo parkā Latvijas Antīko Automobīļu 

klubs sadarbībā ar Stopiņu novada domi rīko 

Senlietu tirdziņu
Programmā: Retro automobiļu izstāde; Izbrauciens 
ar vienīgo Latvijā antīko autobusu «Federal»; Rīgas 

domes vokālās grupas «Dominante» (koncerta 
sākums ap 12.00). Ieeja Ls 0,50. 

Vakara izskaņā plkst. 21.00 zaļumballe. Ieeja Ls 2. 
Pensionāriem un represētajiem Ls 1.

Paziņojums!
Stopiņu novadā tiks veikta 
suņu, kaķu vakcinācija  
pret trakumsērgu.
Maksa par vienu dzīvnieku – 6,00 Ls.  
Datumi un laiki:
29.08. pl.18.00-19.00 –  «Upeslejās» pie autobusa 

pieturas.
29.08. pl.19.30-20.30 –  Līčos pie veikala.
30.08. pl.18.00-19.00 –  Sauriešos pie autobusa 

pieturas.
30.08. pl.19.30-20.30 –  Ulbrokā pie veikala «Elvi».
31.08. pl.18.00-19.00 –  Dzidriņās pie ūdenstorņa.
31.08. pl.19.30-20.30 –  Vālodzēs pie kafejnīcas 

«Edgars».
1.09. pl.18.00-19.00 –  Dreiliņos pie kafejnīcas 

«Zirneklītis».
1.09. pl.19.30-20.30 –  Cekulē pie veikala.
Būs pieejama arī kompleksā vakcīna – 15,00  Ls. 
A.Klevinskis — tel. 29409338.

Sestdien, 2.augustā, plkst. 20.00
Ulbrokā, Līgo parkā

Jelgavas Adolfa Alunāna teātris 
ar komēdiju  

«Mirandolīna»
Ieeja Ls 3. Pensionāriem un 

represētajiem Ls 1,50.

19.jūlijā
ViSlatVijaS repreSēto 

SalidojuMS ikšķilē
Izbraukšana:  

Novada dome – 10.30; Līči – 10.35; 
Upeslejas – 10.45; Saurieši – 10.55


