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Ulbrokas mūzikas un mākslas 
skolas akordeonisti Ieva Rūtiņa, 
Artūrs Ostrovskis, Kaspars Rei-
nis, Kaspars Seržans, Henrijs Vī-
gants un skolotāja Anita Rieksta 
mēnesi pēc Starptautiskā kon-
kursa Pērnavā, savas akordeona 
spēles iemaņas 27.  novembrī 
demonstrēja II Latvijas mūzikas 

skolu audzēkņu akordeonistu an-
sambļu un kameransambļu kon-
kursā Madlienā. Savā kategorijā 
kvintets ieguva I vietu un kon-
kursa kopvērtējumā (piedalījās 
33 ansambļi) mūsu akordeonis-
tiem arī godpilnā I vieta. Žūri-
jas gods konkursā bija uzticēts 
komponistam Valtam Pūcem, 

kurš pēc konkursa teica, ka tagad 
komponēs arī akordeona mūziku, 
kā arī akordeona spēles profesio-
nālēm Edītei Brūniņai un Lindai 
Rozentālei. 

Mēs lepojamies ar saviem 
akordeonistiem, un paldies sko-
lotājai par nesavtīgo darbu. Ap-
sveicam!

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 
atkal laureāti!

Ulbrokas kultūras nams vēstu-
riski veidojies 20. gs. 50. gados, kad 
Latvijas lauksaimniecības mehani-
zācijas un elektrifikācijas zinātniski 
pētnieciskajam institūtam piede-
rošā mašīnu traktoru tehniskās 
apkopes stacija un noliktava tika 
pārbūvēta par kultūras nama zāli. 
Zāle ar nelielu foajē bija savienota 
ar Institūtam piederošo zinātnis-
kās bibliotēkas ēku. Caurstaigāja-
mā telpa, kas ved uz kultūras nama 
zāli, saglabājusies joprojām, kaut 
arī institūta biblotēkas ēkā kopš 
1998.  gada saimnieko Ulbrokas 
mūzikas un mākslas skola. Telpa 
ar lieliem viena stikla logiem ilgus 
gadus kalpoja kā saimniecības lietu 
glabātuve, 2003. gadā par pašvaldī-
bas līdzekļiem tā tika izremontēta 
un aprīkota ar izstāžu telpai pie-
mērotu apgaismojumu, inventari-
zēta un reģistrēta zemes grāmatā 
kā izstāžu telpa. 2008. gadā savesta 
kārtībā arī apkures sistēma. Pašlaik 
tā kalpo kā neliela izstāžu zāle, bet 
to iespējams izmantot tikai gada 
siltajos mēnešos, jo plašie vienas 
rūts logi nespēj nodrošināt siltumu 
un mākslas darbu eksponēšanai ne-
pieciešamo mitrumu, sākot no ok-
tobra vidus līdz aprīļa vidum. Tieši 
rudens un ziemas mēneši ir aktīvā-
kais kultūras dzīves pasākumu laiks 
kultūras namā: Lāčplēša dienas pa-
sākums, 18. novembra Valsts svētku 
koncerts, Ziemassvētku koncerti, 
Jaungada nakts karnevāls, kā arī 
citi pasākumi, Ulbrokas mūzikas 
un mākslas skolas koncerti un iz-
stādes, citu Latvijas mūzikas skolu 
koncerti, viesmākslinieku koncerti 
un izstādes, Tautas lietišķās mākslas 
studijas “Ulbroka” izstādes, teātru 
viesizrādes, pasākumi bērniem, re-

presēto sarīkojumi, Ulbrokas pen-
sionāru padomes sarīkojumi, Sto-
piņu novada pašdarbības kolektīvu 
un viņu draugu koncerti, atpūtas 
vakari (balles), jauniešu diskotēkas. 
Visi šie pasākumi ir ļoti apmeklēti, 
vidēji 100–200 cilvēku. 

Realizējot projektu “Logu no-
maiņa Ulbrokas kultūras nama 
izstāžu zālē”, ir veikta Ulbrokas 
kultūras nama izstāžu zāles vien-
kāršota renovācija, nomainot lo-
gus un veicot logu aiļu apdari. 
Lai realizētu projektu, Stopiņu 
novada būvvaldē tika iesniegts 
pieprasījums izsniegt ēkas vien-
kāršotas renovācijas apliecināju-
ma karti. Tika salīdzinātas cenas, 
lai noskaidrotu pašreizējo tirgus 
cenu un izdevīgāko piedāvāju-
mu paredzamajiem darbiem, kur 
kritēriji bija mazākā cena un pie-
dāvātās garantijas. Projekta ko-
pējās izmaksas, pamatojoties uz 
veikto cenu salīdzinājumu, bija 
Ls 2000. Stopiņu novada Dome 
nodrošināja līdzfinasējumu Ls 815 
apmērā (tai skaitā PVN 420 un 
25 % no projekta attiecināmajām 
izmaksām – Ls 395). No Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai projekta īstenošanai pie-
saistīti Ls 1580. Stopiņu novada 
Dome nodrošināja 100 % projekta 
priekšfinansējumu no projekta ko-
pējām izmaksām. 

Izstāžu zāles pieejamība rudens 
un ziemas mēnešos sniegs iespēju 
bagātināt Ulbrokas kultūras nama 
sniegtos pakalpojumus ar tema-
tiskām izstādēm, pasākumiem 
atbilstošām radošam aktivitātēm 
bērniem utt., kā arī ļaus vienlaikus 
piedāvāt divus pasākumus – kultū-
ras nama zālē un izstāžu zālē.

EIROPAS SAVIENIBAS 
EIROPAS LAUKSAIMBNIECIBAS FONDA 

LAUKU ATTĪSTĪBAI (ELFLA)
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
 veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Atklāta projektu konkursa ietvaros 
“Stopiņu Salaspils partnerības” teritorijā 

realizēts projekts (Nr. 10-04-ll39-l413101-000004)
“LOGU NOMAIŅA STOPIŅU NOVADA ULBROKAS 

KULTŪRAS NAMA IZSTĀŽU ZĀLĒ”
Projektu realizē Stopiņu novada pašvaldība.

Projekta koordinatore – Inta Vilšķērsta.
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Ik gadu pelēcīgi rudenīgais 
novembris ir pašapziņas un 
pašnoteikšanās mēnesis, kad 
sirdī, domās spējam vienoties 
atmiņu cīņām, kad tautiskās 
tradīcijas un paslēptā dzīves 
gudrība meklējama folkloras 
zinībās, kad pavisam tuvu ir 
Latvijas valsts dzimšanas die-
na. Vienlīdz Ulbrokas bibliotē-
kā pulcējas lasīšanas tradīciju 
piekritēji no tuvākiem un tālā-
kiem ciematiem. Ziemeļvalstu 
bibliotēkas nedēļas lasījums 
jau tradicionāli notiek Svētku 
nedēļā, laikā starp saules rietu 
un tumsas iestāšanos.

Gandrīz vienlaikus visās da-
lībvalstīs – Latvijā, Igaunijā, Dāni-
jā, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā un 
Islandē – tiek izslēgts mākslīgais 
apgaismojums, iedegta sveču gais-
ma un uzsākts sena mitoloģiska 
teksta (1643) priekšlasījums.

Vienu no senākajiem senis-
landiešu mitoloģiskajiem tek-
stiem atdzejojis Uldis Bērziņš, 
kas ir arī “Krēslas stundas” viesis, 
teksta “Zintnieces pareģojums” 
skaidrotājs un seno vārsmu pau-
dējs. Vecāko jeb Vārsmu Eddu, 
kā ziemeļu mantojuma dārgu-
mu, Uldis Bērziņš latviskojis un 
skaidro kā dzīvās patiesības un 
noslēpumu vēstījumu, atklājot cil-
vēka, virs(zem)zemes un pasaules 
mistisko mijiedarbību.

Mazliet tālākā nākotnē – ra-
došā grupa, kuras sastāvā ir Latvi-
jā zināmi mākslinieki un režisori 
(Lilija Dinere, Viktors Rutulis, 
Arnis Siliņš u. c.), šo mitoloģisko 
vēstījumu iecerējusi multimediā-
lam projektam, kurā apvienosies 
modernā deja, mūzika, folkloras 
vārsmu dziedājums latviešu un 
senskandināvu valodās.

Tā klausoties, nemanot, kul-
tūrvēsturiskais vēstījums izskan. 
Nepamet sajūta, ka “Zintnieces pa-
reģojums” ir pretstatījums moderna-
jiem mūsdienu tekstiem vai arī tajā 
rodama zināma līdzība ar fantāzijas 
literatūru, kur problēmas risinājums 
tiek meklēts cilvēka garīgajā pasaulē 
un pārdabisku spēku ietekme kalpo 
kā veids mērķa sasniegšanai.

Maģisko palīgu, bez kura nav 
iespējams atrisināt konfliktu cīņā 
starp labo un ļauno, mēģinām at-
minēt kādā no latviešu brīnum-
pasakām. Zināmākas un daudz 
saprotamākas ir latviešu folklorā 
iekļautās atziņas, kaut arī sagla-
bātas novecojušas valodas formas:

“Vienam tēvam bija dēls  – 
ne lielāks, ne mazāks par trim 

sprīžiem. Viņš iesauca dēlu par 
Sprīdīti. Pats Sprīdītis nu gan 
bija gatavs pundurītis, krupītis, 
tomēr dūša tam bija kā milzim. 
Viņš pats teica: “Ja man, tādam 
mērenam vīrelim, dūša neturēsies, 
kur tad aiztikšu?” (Latviešu tautas 
brīnumu pasaka. “Sprīdītis”).

Tā meklējām saskaņu starp 
mītisko un patstāvīgo, starp 
teiksmaino un reālistisko. Tā 
ieklausījāmies un izzinājām zie-
meļvalstu mitoloģiskās tradīci-
jas, kur “Zintnieces pareģojums” 
gan saturiskajā, gan vēstījuma 
ziņā ieņem centrālo vietu starp 
Eddā apkopotām dziesmām, lai 
sniegtu skaidrojumu par pasaules 
un cilvēces rašanos, lai skaidrotu 
Visuma uzbūvi un tikpat cilvēkam 
būtiskus jautājumus – gadalaiki, 
laikapstākļi, piedzimšana, dzīve, 
nāve, karš un miers.

Paldies Uldim Bērziņam, kas 
izjusti un patiesi, vienkārši un 
saprotami skaidroja mītisko vēs-
turi, norādot uz satura lingvistis-
ko vērtību, fonētisko enerģiju un 
universālo patiesību.

Paldies lasītājiem, interesen-
tiem un radošo profesiju pār-
stāvjiem par dalību, sirsnību un 
vēlmi piedalīties “Krēslas stundas” 
pasākumā.

Paldies poļu delegācijai – ES 
Mūžizglītības programmas Come-
nius aktivitātes “Reģionālās part-
nerības” sadarbības partneriem 
un projekta “Grāmata ir mūsu 
draugs – pieaugušo un skolēnu la-

sīšanas izglītības un prasmju attīs-
tīšana” iniciatoriem, kas Ulbrokas 
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 
pasākumā piedalījās pirmo reizi.

Stopiņu novada tīmekļa vietnē 
Ulbrokas bibliotēkās galerijā skatā-
ma pasākuma foto versija: http://
www.stopini.lv/public/31163.html

Daiga Brigmane, Stopiņu 
novada Ulbrokas bibliotēkas 

vadītāja 

Biedrība “Stopiņu Salaspils 
partnerība” 5. novembrī devās 
ciemos pie Madonas novada 
fonda, kur mūs laipni uzņēma 
fonda administratīvā vadītāja 
Jogita Baune.

Brauciens tika organizēts “Sto-
piņu Salaspils partnerības” vie-
tējās rīcības grupas pārstāvjiem 
un potenciālajiem projektu pie-
teicējiem (kopumā bijām 27  ie-
interesēti cilvēki), lai iepazītos 
ar LEADER projektu ieviešanas 
un uzturēšanas pieredzi Madonas 
novada fonda attīstības stratēģijas 
darbības teritorijā.

Madonas novada fonds dar-
bojas jau no 2007.  gada un ir 
uzkrājis jau ievērojamu pieredzi 
LEADER + un LEADER projek-
tu īstenošanā, kas mūsu “Stopiņu 
Salaspils partnerībā” tikko uzsā-
kušies. 

Madonieši mums piedāvāja 
ļoti plašu un daudzpusīgu prog-
rammu. Vispirms ciemojāmies 
biedrībā “Jātnieku sporta klubs 
“Pakavs”, kur realizēti jau vairāki 
LEADER ELFLA projekti Reitte-
rapijas pakalpojumu sniegšanai 
iedzīvotājiem. Visus aizkustināja 
draudzīgie poniji un saimnieču 
stāstījums par pašaizliedzīgo dar-
bu reitterapijā. Staļļu saimnieces 
laipni dalījās pieredzē, kas bija 
ļoti noderīga biedrības “Zirgi 
cilvēkiem” vadītājam, jo “Stopiņu 
Salaspils partnerības” attīstības 
stratēģijas īstenošanas teritorijā 
arī apstiprināts projekts “Reitte-
rapijas pakalpojumu sniegšana 
iedzīvotājiem”. 

Tālāk devāmies uz Dzelza-
vas pagastu, kur mūs sagaidīja 
Dzelzavas pagasta priekšsēdētājs 
Elmārs Vaskis, un iepazīstināja 
ar dažādiem ES projektiem un 
finanšu piesaistes iespējām paš-
valdību teritoriju sakopšanā, dzī-
ves vides uzlabošanā. Viesojāmies 
Dzelzavas pagasta sabiedriskajā 
centrā, kas svaigi izremontēts un 

aprīkots ar uzbrauktuvi un liftu, 
lai cilvēki ratiņkrēslos varētu brīvi 
apmeklēt šo centru. Aprīkojums 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
šai centrā iegādāts par LEADER 
projektu līdzekļiem. 

Tālāk ceļš mūs aizveda uz 
Lazdonas pagastu Sieviešu klu-
biņu “Smaidas”, kas darbojas jau 
6  gadus un realizējis ne vienu 
vien projektu. LEADER projektu 
konkursu ietvaros veikts telpu 
remonts un aprīkojuma iegāde 
sieviešu klubiņa darbībai. Visas 
daiļā dzimuma pārstāves apbūra 
Lazdonas rokdarbnieču veidotās 
rotas, un ne viena vien no mums 
mājup devās ar kādu jaunu, skais-
tu brošu vai kaklarotu. 

Madonā plašajā Madona spor-
ta centrā mūs sagaidīja biedrības 
“Samuraji” karatē treneris un 
pastāstīja par LEADER projektu, 
kura ietvaros tika iegādāti mīkstie 
paklāji karatē nodarbību zālei. 

Visbeidzot jau mājupceļā 
viesojāmies Kalsnavas pagasta 
jauniešu centrā, kurā darbojas 
biedrība “Kalsnavas jaunieši”, kas 
ar LEADER projekta palīdzību 
veikusi telpu remontu. Remonts 
pagaidām veikts tikai pirmajā stā-
vā, taču jauniešu biedrība darbo-
jas arī 2.  stāvā, ko remontē un 
aprīko pašu spēkiem un ir iespēja 
paplašināt savu darbību arī trešajā 
bēniņu stāvā. 

Mājupceļš pagāja nemanā-
mi ātri, jo neviens no brauciena 
dalībniekiem nesnauda, bet gan 
aktīvi dalījās iespaidos un idejās, 
kas radušies, vērojot to, ko pa-
veikuši ļaudis Madonas novadā. 
Veidojās jauni kontakti, gan starp 
Stopiņu un Salaspils novadu ak-
tīvajiem iedzīvotājiem, gan starp 
cilvēkiem, kuri darbojošies tepat 
vienas pašvaldības teritorijā, bet 
līdz šim nebija radusies iespēja 
tuvāk iepazīties, parunāt. 

Santa Podgaiska, “Stopiņu 
Salaspils partnerības” 

administratīvā vadītāja

Mazs Zaķīt`s, mazs Kaķīt`s 
Uz ceļa satikās
Un brīnījās...!

Satiksimies un 
pārsteigsim cits citu

31. decembra naktī uz 
1. janvāri no plkst. 1.01
Ulbrokas kultūras namā

Jaungada nakts karnevālā

“Pūkainā ballīte”
Gadumijas etiķete: 

apģērbā ietverti balti, 
svītraini, pūkaini elementi, 

kā arī 
maskas visplašākajā 

tematiskajā daudzveidībā!
Zaķu un kaķu masku 
īpašniekiem – īpašas 

pasākuma dalībnieku un 
mūziķu ovācijas! 

•	 Ieeja – Ls 1 (pensionāriem 
un represētajiem – Ls 0,50)
•	 Iespējams rezervēt 
galdiņu pa tālruni 26443230 
(no 27. decembra)
(Kafejnīca nedarbosies)

Mītiskais un teiksmainais 
“Krēslas stundā” Ulbrokas bibliotēkāBraucam ciemos
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	■ Apstiprināt adreses maiņu 2 īpašumiem.
	■ Piedāvā īrēt dzīvojamo platību 

1 personai.
	■ Nolemj uzstādīt ceļazīmi Peldu ielas un 

Institūta ielas krustojumā.
	■ Stopiņu novada Dome piekrīt slēgt īres 

līgumu ar 2 personu.
	■ Apstiprināta un piešķirta adrese 

Institūta iela 2A “Latvenergo” iesniegumā 
minētajai zemes vienībai. 
	■ Uzdots likvidēt patvaļīgas būvniecības 

sekas 1 personai.
	■ Apstiprināt zemes ierīcības projektu 

3 īpašumiem.
	■ Detālplānojuma projekta apstiprināšana 

1 īpašumam.
	■ Piešķirt dzīvojamo telpu 3 personām.
	■ Atteikt piešķirt vienreizējo pabalstu 

3 personām.
	■ Apstiprināt zemes gabala atdalīšanu 

1 zemes īpašumam.
	■ Atteikts piešķirt pabalstu dzīvojamās 

telpas īres maksai 2 personām.
	■ Anulēt deklarēto dzīves vietu 

4 personām.
	■ Īres līgums netiks pagarināts ar 

1 personu.
	■ Atteikt vienreizēju pabalstu dzīvokļa 

remontam 1 personai.
	■ Dokumentus pievienot Vispārējā kārtībā 

nodrošināmo personu rindas reģistram 
1 personai.
	■ Piešķirt vienreizējo pabalstu 1 personai.
	■ Atbalstīt projektu “ZUPAS VIRTUVE” 

izveidošanu.
Piešķirt finansējumu projektam “ZUPAS 
VIRTUVE” no Stopiņu novada Domes 
sociālā budžeta līdzekļiem.
Noteikt projekta “ZUPAS VIRTUVE” 
darbības laiku no 1.  11.  2010. līdz 
31. 12. 2010.
Noteikt projekta “ZUPAS VIRTUVE”:

àà zupas daudzums vienai personai vienā 
izdales reizē 1 litrs;
àà maizes daudzums vienai personai vienā 
izdales reizē 100 g;
àà personu skaits vienā reizē – 50 personu;
àà zupas izdales biežums  – 3  reizes nedēļā, 
pirmdienās, trešdienās, piektdienās;
àà zupas izdales vietas: Ulbroka, Saurieši, 
Upeslejas, Cekule, Līči;
àà Sociālajam dienestam izstrādāt kārtību par 
zupas izdali trūcīgajām un mazturīgajām 
personām;
àà lai nodrošinātu sanitāro normu 
minimumu izpildi  – piesaistīt zupas 
izdalei ciematos personu, kurai ir 
noformēta medicīniskā grāmatiņa un 
ir iesaistīta darba praktizēšanas iemaņu 
apgūšanai sadarbībā ar ESF;
àà atbildīgais par projekta realizāciju  – 
Stopiņu novada Domes Sociālais dienests.

Slēgt līgumu ar SIA “AURA A” par 
produkcijas (zupas) izgatavošanu un 
piegādi projekta “ZUPAS VIRTUVE” 
vajadzībām, par summu 1  personai 1  litrs 
Ls 1,03, tai skaitā PVN, par laika posmu no 
1. 11. 2010. līdz 31. 12. 2010.
	■ Izmaksāt pašvaldības pabalstu 

vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs 
pirmskolas programmas apguvei, 4  bērnu 
vecākiem.

	■ Atteikt izmaksāt pašvaldības pabalstu 
vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs 
pirmskolas programmas apguvei, 2  bērnu 
vecākiem.
	■ “Pirmām kārtām nodrošināmo personu 

rindas” reģistru aktualizēt un izteikt personu 
rindas kārtas numuru 15 personām.
	■ “Vispārējā kārtībā nodrošināmo personu 

rindas” reģistru aktualizēt un izteikt personu 
rindas kārtas numuru 19 personām.
	■ Uzņemt 2  bērnus Upesleju 

internātpamatskolas rehabilitācijas centra 
pirmsskolas izglītības grupā.
	■ Personai, kura ir atzīta par politiski 

represēto personu, izmaksāt vienreizējo 
pabalstu 60,00 LVL (sešdesmit latu, 00 sant.) 
apmērā.
	■ Piešķirt līdzfinansējumu Ls 150 apmērā 

biogrāfiskās grāmatas izdošanai.
	■ Saskaņā ar Stopiņu novada domes 

Sociālā dienesta informāciju Rumbulas 
teritorijā dzīvojošām personām izmaksāt 
vienreizējos pabalstus šādā kārtībā: 
àà Getliņu izgāztuves zonā esošajām 

mājsaimniecībām – katrai mājsaim-
niecībai izmaksāt vienreizējo pabalstu 
Ls  60,00 (sešdesmit latu, 00 sant.) 
apmērā; 

àà pārējām Rumbulas teritorijā eso-
šajām mājsaimniecībām  – katrai 
mājsaimniecībai izmaksāt vienreizējo 
pabalstu 40,00 LVL (četrdesmit latu, 00 
sant.) apmērā.

	■ Piešķirt līdzfinansējumu privātās 
izglītības iestādei vecākiem, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada 
izglītības iestādēs pirmskolas izglītības 
programmas apguvei, 1 bērnu vecākiem.
	■ Atjaunot zemes nomas līgumu 

20 personām.
	■ Piešķirt zemi nomā 5 personām.
	■ Atļaut īpašuma tiesību reģistrāciju 

zemesgrāmatā 3 personām. 
	■ Piešķirt vienreizējo pabalstu 50 

(piecdesmit) latu apmērā 1 personai. 
	■ Atteikt nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojuma 2 personai.
	■ Apstiprināt par iepirkuma procedūras 

“Papilddarbi pie noslēgtā līguma par Juglas 
sanatorijas internātpamatskolas 6.  korpusa 
renovācijas būvdarbiem” uzvarētāju: SIA 
“Armostil”, reģ. nr. 40003663840, K. Ulmaņa 
gatve  2, Rīga, LV  1004, ar piedāvājuma 
summu kopā Ls 13 206,53 bez PVN, kopā ar 
PVN Ls 15 979,90.
	■ Uzdot Stopiņu novada iepirkumu 

komisijai veikt iepirkuma procedūru 
likuma noteiktajā kārtībā Ziemassvētku 
paciņu iegādei pašvaldības administratīvajā 
teritorijā dzīvojošajiem bērniem. Vienas 
paciņas vērtību noteikt līdz Ls 2,70 (divi lati, 
70 sant.), t. sk. PVN.
	■ Pārtraukt iepirkuma procedūru atklāto 

konkursu “Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pienenīte” rekonstrukcijas būvdarbu 
realizācija”, Iepirkuma identifikācijas 
Nr.  SND 2010/28(8.1.). Veikt iepirkuma 
dokumentācijas precizēšanu atbilstoši 
Eksperta slēdzienam un izsludināt iepirkuma 
procedūru “Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pienenīte” rekonstrukcijas būvdarbu 
realizācija” no jauna.

2010. gada 3. septembrī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 21 

Dienas kārtībā:
1. Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 70 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:  

1) pabalstu medikamentu iegādei 8 maznodrošinātām personām par summu Ls 135,88;
2) pabalstu medikamentu iegādei 2 Rumbulas bīstamās zonas iedzīvotājiem par summu Ls 

315,80;
3) vienreizēju materiālo palīdzību 3 personām par summu Ls 90;
4) dzīvokļa pabalstu 6 maznodrošinātām ģimenēm par summu Ls 180;
5) trūcīgas ģimenes statusu 18 ģimeņu 58 personām;
6) ēdināšanas pabalstu 2 trūcīgām personām par summu Ls 30;
7) maznodrošinātas personas statusu 4 ģimeņu 8 personām;
8) pabalstu skolas piederumu iegādei 47 maznodrošinātu ģimeņu bērniem par summu 

Ls 1410;
9) 50  % atlaidi no dienas maksas PII “Pienenīte” 14  audzēkņiem no maznodrošinātas 

ģimenes;
10) 50 % atlaidi no dienas maksas PII “Sauriešu” grupas 4 audzēkņiem no maznodrošinātas 

ģimenes;
11) pabalstu soc. rehabilitācijas pasākumiem 1 maznodrošinātai personai par summu Ls 60;
12) pabalstu sakarā ar ārstēšanos slimnīcā 2 maznodrošinātām personām par summu Ls 50;
13) pabalstu briļļu iegādei 2 maznodrošinātām personām par summu Ls 40;
14) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 1 maznodrošinātai personai par summu Ls 8,56;
15) pabalstu zobu labošanai, protezēšanai 5 maznodrošinātām personām par summu Ls 145;
16) izsniegt izziņu medicīnisko pakalpojumu atvieglojumiem 2 maznodrošinātām personām;
17) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 5maznodrošinātām ģimenēm par summu Ls 300;
18) piešķirt brīvpusdienas 15 Ulbrokas vidusskolas skolniekiem no maznodrošinātām 

ģimenēm;
19) piešķirt brīvpusdienas 4 Stopiņu pamatskolas skolniekiem no maznodrošinātām ģimenēm;
20) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 84. vidusskolas skolniekam no maznodrošinātas ģimenes,
21) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas 88. vidusskolas skolniekam no maznodrošinātas ģimenes;
22) piešķirt brīvpusdienas 2 Rīgas Purvciema vidusskolas skolniekiem no maznodrošinātas 

ģimenes;
23) piešķirt brīvpusdienas 4  Rīgas Š.  Dubnova Ebreju vidusskolas skolniekiem no 

maznodrošinātas ģimenes;
24) piešķirt brīvpusdienas 2 Rīgas sākumskolas “Valodiņa” skolniekiem no maznodrošinātas 

ģimenes;
25) piešķirt brīvpusdienas 1  Rīgas Herdera vidusskolas skolniekam no maznodrošinātas 

ģimenes. 
KOPĀ: Ls 2765,24 

Divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci lati 24 santīmi

2010.gada 17. septembrī
SD SĒDES PROTOKOLS Nr. 22 

Dienas kārtībā: 
1. Iesniegumu izskatīšana: izskatīti 68 personu iesniegumi
Nolēma piešķirt:
Maznodrošinātām personām izvērtējot ienākumus:

26) pabalstu medikamentu iegādei 8 maznodrošinātām personām par summu Ls 184,21;
27) pabalstu medikamentu iegādei 8 Rumbulas b. zonas iedzīvotājiem par summu Ls 653,70;
28) vienreizēju materiālo palīdzību 8 mazn. personām par summu Ls 254;
29) dzīvokļa pabalstu 11 maznodrošinātām ģimenēm par summu Ls 330;
30) GMI pabalstu 7 maznodrošinātām ģimenēm uz 6 mēnešiem par summu Ls 2303,34;
31) trūcīgas ģimenes statusu 17 ģimeņu 60 personām;
32) ēdināšanas pabalstu 3 trūcīgām personām par summu Ls 45;
33) maznodrošinātas personas statusu 6 ģimeņu 18 personām;
34) pabalstu skolas piederumu iegādei 32  maznodrošinātu ģimeņu bērniem par summu 

Ls 960;
35) 50 % atlaidi no dienas maksas PII Pienenīte 4 audzēkņiem no maznodrošinātas ģimenes;
36) 50  % atlaidi no dienas maksas PII Sauriešu grupas 3  audzēkņiem no maznodrošinātas 

ģimenes;
37) pabalstu soc.rehabilitācijas pasākumiem 1 maznodrošinātai personai par summu Ls 60;
38) pabalstu pakalpojuma aprūpe mājās nodrošināšanai3  personām uz 3  mēn. par summu 

Ls 300,81;
39) piešķirt malku 1 trūcīgai ģimenei 6m3;
40) pabalstu briļļu iegādei 1 personai par summu Ls 20;
41) pabalstu kurināmā iegādei 6 maznodrošinātām ģimenēm par summu Ls 360;
42) pabalstu med. pakalpojumiem no 1 mazn. personai par summu Ls 7;
43) Izsniegt izziņu medicīnisko pakalpojumu atvieglojumiem 5 personām;
44) piešķirt brīvpusdienas 6 Stopiņu pamatskolas skolniekiem no mazn. ģimenes;
45) piešķirt brīvpusdienas 10 Ulbrokas vidusskolas skolniekiem no maznodrošinātām 

ģimenēm;
46) piešķirt brīvpusdienas 1 Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skoln. no maznodr. ģim. 
47) piešķirt brīvpusdienas 2 Mālpils prof. teh. skolas audzēkņiem no maznodr. ģimenes.;
48) piešķirt brīvpusdienas 2 Rīgas 84 vidusskolas skoln. no mazn. ģimenes;
49) piešķirt 50 % atlaidi no dienas maksas 1 Rīgas 270 PII audzēknim no mazn. ģimenes;
50) piešķirt 50 % atlaidi no dienas maksas 1 Rīgas 256 PII audzēknim no mazn. ģimenes;
51) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas Kultūras vidusskolas audzēknim no mazn. ģimenes;
52) piešķirt brīvpusdienas 1 Poļu vidusskolas audzēknim no mazn. ģimenes;
53) piešķirt brīvpusdienas 2 Rīgas Purvciema vidusskolas audz. no mazn. ģimenes;
54) piešķirt brīvpusdienas 1  Rīgas Pārdaugavas prof. vidusskolas audzēknim no mazn. 

ģimenes;
55) piešķirt brīvpusdienas 1 Rīgas Tirdzniecības tehnikuma audz.no mazn. ģimenes.

KOPĀ: Ls 5478,06
Pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi lati 

6 santīmi
2010. gada 1. oktobrī

27. OKTOBRA UN 
11. NOVEMBRA SĒDES 

(PROTOKOLI NR. 37, NR. 38) LĒMUMI
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2010. gada novembris

Evija Kubile, vadītājas  
vietniece metodiskajā darbā

“Nāk rudens izgreznot 
Latviju,

Bet nepūlies, necenties tā,
Mums viņa ir visskaistākā

Tik un tā.”
(M. Zālīte)

Visu novembri dzīvojām 
patriotisko noskaņu gaisot-
nē. Manuprāt, patriotisms tā 
ir mīlestība pret savu zemi, 
pret valsti, kurā dzīvojam. 
Šī mīlestība ir visu laiku, bet 
īpaši šai patriotisma tēmai 
pieskaramies novembrī un 
maijā, kas Latvijai īpaši nozī-
mīgi. Jau otro gadu pēc kār-
tas kā jauku tradīciju mūsu 
iestādē savu dāvanu Latvijai 
dzimšanas dienā organizējam 
zīmēšanas festivālu, kurā pie-
dalās mūsu iestādes vecāko un 
sagatavošanas grupu pārstāvji 
kopā ar savām skolotājām. Šī 
gada zīmēšanas festivāla moto 
bija “Mana Latvija”!

Lai dažādotu zīmēšanas fes-
tivāla grupu pārstāvju zīmētos 
darbus un bērni uzzinātu kaut ko 
jaunu un interesantu par zemi, 
kurā dzīvo, divu nedēļu garumā 
vecāko un sagatavošanas grupu 

bērni kopā ar savām grupu sko-
lotājām veica projekta darbu par 
Latviju. Katrai grupai bija izvē-
lēta sava tēma, par kuru, iesais-
tot grupas vecākus, tika savākti, 
apkopoti un prezentēti materiāli 
zīmēšanas festivāla laikā. Bērni 
zīmēja tēmu, kura tika izvēlēta, 
veicot projektu. Piemēram, dažas 
no tēmām: “Latvijas sirds – Rīga”, 
“Rīgas torņi”, “Latvju raksti un 
to nozīme”, “Profesijas Latvijā”, 
“Latvijas daba” u. c.

Bērni ar milzīgu atbildības iz-
jūtu zīmēja savu Latviju! Katrs no 
zīmēšanas festivāla dalībniekiem 
strādāja ar sev izvēlēto zīmēšanas 
tehniku. Kad festivāla dalībnieki 
savus darbiņus bija beiguši, katras 

grupas skolotāja tos noformēja ar 
jau sagatavotu, dabas materiāliem 
aplīmētu rāmīti. Un tad uz vie-
nas no mūzikas zāles stiklotajām 
sienām izveidoja bērnu darbu un 
grupu veidoto projektu izstādi. 
Milzīgs bija bērnu pārsteigums un 
pieaugušo gandarījums un prieks 
par jaunatklāto galeriju. Esam no-
lēmuši arī nākamajā mācību gadā 
novembrī organizēt šādu pasāku-
mu. Tā būtu jauka dāvana Latvijai 
dzimšanas dienā!

Šī gada Latvijas dzimšanas 
dienas koncertu veidojām kopā 
ar mūzikas skolas audzēkņu 
priekšnesumiem. Lai koncerts 
būtu interesants gan pašiem, gan 
mūzikas skolas audzēkņiem un 

pedagogiem, mazie pirmsskolēni 
braši runāja dzejoļus un skanīgi 
dziedāja, iepriecinot visus kon-
certa dalībniekus svētkos!

Ar sirsnīgām, gaišām domām 
un laimes vēlējumiem savai tēvze-
mei mūsu iestādes bērni un sko-
lotājas, mūzikas skolas audzēkņi 
un viņu pedagogi dziedāja Latvi-
jas valsts himnu. Savu vēlējumu 
Latvijai izteica PII vadītāja Lelde 
Sturme. Caur mūsu tautas dzies-
mu, pasaku, teiku, rotaļu un deju 
bērni mūsu pirmsskolas iestādē 
mācās mīlēt savu dzimto zemi, 
novadu un mājas! 

Mīļš paldies mūzikas skolas 
audzēkņiem un viņu pedagogiem, 
kā arī mūsu pirmsskolas izglītības 

iestādes bērniem un pirmsskolas 
skolotājām, kuras piedalījās svēt-
ku koncerta un zīmēšanas festivā-
la sagatavošanā un organizēšanā! 
Liels paldies mūzikas un mākslas 
skolas direktorei Vitai Pinnei par 
sadarbību, atsaucību un atbalstu, 
veidojot svētku programmu! Pal-
dies visiem iestādes vecākiem par 
atbalstu grupu skolotājām, apko-
pojot materiālus projektam par 
Latviju!

Jau pienācis Ziemassvētku gai-
dīšanas laiks. Mūsu “Pienenīte” 
saposta ziemas rotā. Galdus rotā 
Adventes vainagi, kas ienes klusu, 
gaišu un svinīgu noskaņu.

Lai svētku prieks ienāk ikvie-
nā mājā, sirdī un domās!

Gaidot Latvijas dzimšanas dienu

Valsts svētku atskaņas Stopiņu novadā
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Pirmsskolas skolotāja  Mai-
ja Putniņa

Pirmsskolas izglītības iestā-
des “Pienenīte” sagatavošanas 
grupas “Lācēni” bērni kopā ar 
vecākiem un skolotājām M. Put-
niņu un K. Blažģi oktobra mē-
neša sākumā devās pretī skais-
tajam un krāsainajam rudenim, 
dodoties ekskursijā uz Tērvetes 

dabas parku ciemos pie ragani-
ņas, kura izveda cauri rudenīga-
jam pasaku mežam. Bērni rūķu 
ciemā, starp mazajām koka mā-
jiņām, redzēja rūķus, kā arī, šur 
tur ieraudzīja gan mazas, gan 
lielas sēnes. Iepazinās ar visva-
renāko raganu, kura vārīja tēju 
uz ugunskura un ar to pacienāja 
bērnus. Viņa parādīja savu māju 
uz vistas kājas un melno kaķi. 

Tāpat arī redzēja vella māju un 
citus mošķus, kuri bija paslē-
pušies kokos, Skopuļa būdiņu 
un pašu lielo Lutausi. Tā kā 
mūs priecēja un pavadīja labais 
laiks, tad mēs varējām uzkāpt 
skatu tornī un tālu saskatīt ru-
dens daili. Rudens, pašā viducī, 
svinējām rudens svētkus, parā-
dot vecākiem teātra uzvedumu 
“Lācis Ķepainis”, kurā galveno 

lomu uzņēmās spēlēt viens no 
bērnu vecākiem – Māris Naglis. 
Uzvedumā lācis satika gan za-
ķus, pie kuriem vāca burkānus 
ziemas krājumiem, gan ežus, ar 
kuriem lasīja sēnes, gan vāveri, 
gan kaķi, ar kuru makšķerēja zi-
vis. Un, protams, arī satika vilt-
nieci lapsu, ar kuru kopā čiepa 
vistas. Lai kā lācis centās, viņš 
palika tukšām ķepām, turklāt 
suņi sakoda kažoku. Tad lācis 
satika gudrās peles, kuras pa-
mācīja lāci, ka vajadzēja vienu 
darbu darīt kārtīgi un līdz ga-
lam. Peles aicināja gan lāci, gan 
citus savus draugus  – bērnus, 

skolotājas un vecākus doties uz 
gadatirgu. Gadatirgum bērni, 
kopā ar vecākiem, bija sagata-
vojuši pašu gatavotas preces. 
Pirmie pārdevēja lomā iejutās 
bērni, savukārt vecāki bija pir-
cēji, un pēc tam otrādi. Un, kā 
jau īstā gadatirgū, bija iespēja 
gan pakaulēties par kādu pre-
ci, gan mēģināt kādu apmānīt, 
iedodot mazāk naudas. Taču 
bērni bija ļoti uzmanīgi, skaitīja 
naudiņu, un viņus nevarēja tik 
viegli apmānīt. Svētku izjūta bija 
gan vecākiem, gan skolotājām. 
Bet, protams, vislielākie rudens 
prieki bija bērniem.

Vai Stopiņu novadā ir kāds, 
kurš nezinātu, kas ir Lāčplēša 
diena? Pastāstīšu jums par ar-
mijas pulkvedi Pāvelu Bermon-
tu, kurš ir dzimis 1884. gadā. 
Domāju, daudzi no jums jau 
zinās šo stāstu, bet tomēr es to 
atkārtošu vēl vienu reizi. 

Pāvels Bermonts 1919. gada 
12. jūnijā ieradās Jelgavā pie vācu 
ģenerāļa Golca, kura armijai, pa-
matojoties uz Strazdu muižas lī-
gumu, bija jāatstāj Latvija. Taču 
Golcs nepildīja līguma noteikumus 
un jau 26. septembrī noslēdza sle-
penu līgumu ar Bermontu. Mērķis 
bija iekarot Latviju. Bermonta ar-
mijā bija 50 000 vīru, 40 000 no 
tiem bija vācieši. 6. oktobrī tika 
dota pavēle uzbrukt Rīgai (9. ok-
tobrī Bermonts sevi nosauca par 
kņazu Avalovu). Uzbrukums sākās 
8. oktobrī. Latvijas valdība tādu 
notikumu gaitu nebija paredzē-
jusi – cīnīties pret ienaidnieku ar 
50 000 vīru. Latvijas armijā bija 
tikai 544 virsnieki un 10 662 ka-
reivji. Bermontieši ātri nonāca 

Daugavas kreisajā krastā. Latvijas 
armija atkāpās uz labo krastu, iz-
grieza Daugavas tiltus. Rīgā sākās 
liels satraukums, jo bermontiešu 
ienākšana Pārdaugavā bija reāls 
drauds Rīgai. Tieši šis ienaidnieka 
tuvums izraisīja milzīgu patriotis-
mu. Par padošanos neviens nedo-
māja. Organizēja jaunas karavīru 
vienības, uz kurām Daugavmalas 
ierakumos devās studenti un pat 
skolnieki no skolas sola. Latvie-
šu tauta cēlās kājās, lai pretotos 
bermontiešiem. Daugavā iebrauca 
arī angļu un franču karakuģi, kas 
sākumā izturējās neitrāli, bet, kad 
bermontieši sāka arī tos apšaudīt, 
15. oktobrī atklāja uguni uz Bol-
derāju un Daugavgrīvas cietoksni. 
Latviešu karavīriem radās iespēja 
pārcelties pāri Daugavai un ieņemt 
Daugavgrīvu un Bolderāju. Sākās 
Rīgas atbrīvošanas cīņas. 4. no-
vembrī Rīgas 6. kājnieku pulks ie-
ņēma Anniņmuižu un Bolderāju. 
Sevišķi asiņainas kaujas notika pie 
Sudrabkalniņa. Cīņā pret skaitliski 
lielāku un labāk apbruņotu preti-
nieku, latviešu karavīri cīnījās ar 

Pārdomas par Lāčplēša dienu

“LĀCĒNU” GRUPAS PIEDZĪVOJUMI RUDENĪ

lielu sajūsmu un varonīgu garu. 
Latvijas armija cīnījās par mūsu 
zemes atbrīvošanu no ienaidnieka, 
bet bermontieši bija algotņu bars. 
Bermontu armija sīvās kaujās tika 
sakauta un atkāpās.

Bet kā norisinājās pasākums 
pie Lāčplēša pieminekļa, pie Ul-
brokas vidusskolas? 

Sākumā jau viss sākās ar gai-
dīšanu, jo zaļais autobuss ieradās 
pārāk ātri, bet īstenībā viņam tad 
arī vajadzēja ierasties. Vecāki cilvē-
ki sarunājās, savukārt skolēni laiku 
tērēja, spēlējot noķeršanas spēli. 
Tad bija vairākas runas, par ku-
rām domāju plašāk netiks vēstīts. 
Pasākuma kulminācija bija lieliska. 
Tā beidzās ar skaistu mūziku un 
maziņiem vulkāniņiem, kas sā-
kumā bija ļoti zemu, bet nedaudz 
vēlāk tie uzcēlās līdz apmēram 
viena metra augstumam. Pēc tam 
jau bija došanās mājās, vai nu arī 
filmas “BERMONTIĀDA” skatī-
šanās.

Es ar lielu nepacietību gaidīšu 
nākamo gadu, lai atkal nosvinētu 
Lāčplēša dienu.

Deniss Ovčarenko, 
dienas centrs “Upeslejas”
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N.p.k. Klienta nosaukums Pieteikuma numurs Projekta nosaukums Projekta 
statuss

Attiecināmās 
izmaksas

Publiskais 
finansējums

Aktivitātes 
kods (rīcības 
kods)

1 Pašvaldība Stopiņu novada 
Dome

10-04-LL39-L413201-000001 Skaņu dzīvespriekam. Apstiprināts 2 471,07 1 853,30 L4132.01

2 Pašvaldība Stopiņu novada 
dome

10-04-LL39-L413101-000001 Ēnu izglītībai un kultūrai. Apstiprināts 2 471,07 1 853,30 L4131.01

3 BDR Ulbrokas mūzikas un 
mākslas skolas atbalsta 
biedrība “BUMMS”

10-04-LL39-L413201-000002 Radošā modes, stila un šūšanas darbnīca. Apstiprināts 2 000,00 1 799,99 L4132.01

4 BDR Biedrība “ZIRGI 
CILVĒKIEM”

10-04-LL39-L413101-000003 Reitterapijas pieejamība invalīdiem Rīgas tuvumā. Apstiprināts 11 089,00 9 980,10 L4131.01

5 Pašvaldība Stopiņu novada 
Dome

10-04-LL39-L413201-000004 Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana. Apstiprināts 553,72 415,29 L4132.01

6 BDR “Mūsu Saule” 10-04-LL39-L413201-000003 Saulkalnes daudzdzīvokļu namu teritorijas 
labiekārtošana.

Apstiprināts 7 996,39 7 196,75 L4132.01

7 Pašvaldība Stopiņu novada 
Dome

10-04-LL39-L413101-000004 Logu nomaiņa Stopiņu novada Ulbrokas kultūras nama 
izstāžu zālē

Apstiprināts 1 652,89 1 239,67 L4131.01

8 Pašvaldība Stopiņu novada 
Dome

10-04-LL39-L413101-000002 Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana 
Stopiņu novadā.

Apstiprināts 4 958,68 3 719,01 L4131.01

9 Pašvaldība Stopiņu novada 
dome

10-04-LL39-L413201-000005 Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša 
aprīkojuma iegāde.

Apstiprināts 1 239,67 929,75 L4132.01

10 Pašvaldība Stopiņu novada 
Dome

10-04-LL39-L413201-000007 Teritorijas labiekārtošana pie Stopiņu novada Ulbrokas 
mūzikas un mākslas skolas un kultūras nama

Apstiprināts 1 723,14 1 292,35 L4132.01

11 BDR Amatieru kolektīvu 
biedrība “RAKSTI”

10-04-LL39-L413201-000006 Tautas tērpu un koncerttērpu iegāde sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai Stopiņu un Salaspils novadu 
lauku iedzīvotājiem

Apstiprināts 14 154,26 12 738,85 L4132.01

12 BDR Biedrība “ZIRGI 
CILVĒKIEM”

10-04-LL39-L413201-000008 Kokapstrādes darbu mācību darbnīcas iekārtošana Noraidīts   0,00 L4132.01

LL39 - Stopiņu un Salaspils partnerība
Kārta: 1 Izsludinātais finansējums I kārtā: 51 861,49

Apstiprināto projektu publiskais finansējums: 43 018,36

Pārpalikums: 8 843,13

27.  10.  – Pie Ulbrokas ezera 
tika pārbaudīti vairāki makšķernie-
ki par makšķerēšanas noteikumu 
ievērošanu.

28.  10.  – Pēc Valsts policijas 
Saulkrastu policijas iecirkņa Krimi-
nālpolicijas darbinieku telefoniska 
lūguma vairākkārtīgi tika apsekota 
kāda adrese, kurā varētu uzturēties 
persona, pret kuru ierosināts krimi-
nālprocess par bērna nolaupīšanu.

9.11. – Tika saņemta telefonis-
ka informācija par to, ka Saurie-
šos kādam daudzdzīvokļu nama 
dzīvoklim ir izsists logs. Notikuma 
vietā, tika noskaidrota vainīgā per-
sona, aizturēta un nodota Valsts 
policijas Salaspils policijas iecirkņa 
darbiniekiem.

11. 11. – Tika saņemta infor-
mācija par ģimenes skandālu Sau-
riešos. Ierodoties notikuma vietā, 
konflikts tika atrisināts pārrunu 
ceļā.

Tika veikta Stopiņu novada te-
ritorijas apsekošana ar mērķi no-
skaidrot, kā tiek ievērotas Latvijas 
valsts karoga likuma normas. 

14.  11.  – Tika saņemta in-
formācija par ģimenes skandālu 
Dzidriņās. Ierodoties notikuma 
vietā, skandāla rīkotājs uz pietei-
kuma pamata tika nogādāts uz 
Valsts policijas Salaspils iecirkni, 
jo ir agresīvs un var nodarīt kai-
tējumu sev un apkārtējiem.

15. 11. – Pie Ulbrokas ezera 
nodega viena plastmasas sausā 
tualete.

18. 11. – Tika veikta Stopiņu 
novada teritorijas apsekošana ar 
mērķi noskaidrot, kā tiek ievēro-
tas Latvijas valsts kroga likuma 
normas.

21.  11.  – Stopiņu novada 
pašvaldības policijas iecirknī 
ieradās taksometra vadītājs, jo 
divi jaunieši negribēja maksāt 
par braukšanu. Tika noskaidrots, 
ka jauniešiem nav naudas, un, tā 
kā jaunieši bija alkohola reibu-
ma stāvoklī, uzvedās agresīvi un 
draudēja taksometra vadītājam, 
jaunieši tika nodoti Valsts poli-
cijas Salaspils policijas iecirkņa 
darbiniekiem.

23.  11.  – Tika saņemta in-
formācija par ģimenes skandālu 
Upeslejās. Ierodoties notikuma 
vietā, skandāla rīkotājs uz raks-
tiska pieteikuma pamata tika 
nogādāts uz Valsts policijas Sa-
laspils iecirkni.

24.  11.  – Nodrošinot sa-
biedrisko kārtību, tika sniegts 
atbalsts Rīgas apgabaltiesas 
zvērinātam tiesu izpildītājam 
tiesas sprieduma izpildes laikā 
Rumbulā.

Tika sniegts atbalsts Valsts 
policijas Cēsu iecirkņa Krimi-
nālpolicijas darbiniekiem, kas 
veica sankcionētu kratīšanu 
garāžu kooperatīvā.

Pēc Stopiņu novada Domes 
saistošajiem noteikumiem pie 
administratīvās atbildības sauk-
tas 16 personas un pēc Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa  – 11  personas. 

Ziņas sagatavotas pēc 
Stopiņu novada pašvaldības 

policijas materiāliem

ZIŅO – 67910901 (26. 10. 2010.–25. 11. 2010.)

PAZIŅOJUMS
Stopiņu novada Dome 2010. gada 27. oktobrī ir pie-
ņēmusi lēmumu “Apstiprināt Stopiņu novada Domes 
Saistošos noteikumus “Detālplānojuma Stopiņu nova-
da nekustamajam īpašumam “Upeskalni” (kadastra 
nr. 8096-001-0112), grafiskā daļa un tā teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”” (prot. Nr. 37, 
1.4. p.). Ar detālplānojumu var iepazīties Stopiņu 
novada būvvaldē, Institūta ielā 1A, Ulbrokā.

Stopiņu novada Dome ar 
2010. gada 10. novembra lē-
mumu nolēmusi izstrādāt Sto-
piņu novada teritorijas plāno-
juma grozījumu projektu.

Stopiņu novada iedzīvotāji 
un nekustamā īpašuma īpašnieki 
līdz 2011. gada 3.  janvārim var 
iesniegt Stopiņu novada Domei 
priekšlikumus un ieteikumus 
teritorijas plānojumu grozījumu 
izstrādei. Adrese Institūta 1a, Ul-
broka, Stopiņu novads, LV 2130, 
kontaktpersona: Stopiņu novada 
būvvaldes vadītājs Andris Rībenis, 

tālrunis 67911328, adrese Institū-
ta 1a, 6. kab., Ulbroka, Stopiņu 
novads, apmeklētāju pieņemšana 
pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 
un no 14.00 līdz 19.00, ceturt-
dienās no 9.00 līdz 13.00 un no 
14.00 līdz 18.00. Ar spēkā esošo 
Stopiņu novada teritorijas plā-
nojumu var iepazīties Stopiņu 
novada 1.  stāva koridora telpās 
vai Stopiņu novada Domes viet-
nē www.stopini.lv. Lēmums par 
teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu tiks pieņemts Stopiņu 
novada Domes sēdē 2011. gada 
12.  janvārī.

Par Stopiņu novada teritorijas 
plānojuma grozījumiem

“…dziesma no gaismas,
ko izstaro mana sirds...”
(Kristīne Dina Bitēna. Gaišā)

Gaišums un sirsnīgums, mī-
lestības trauslums un svinīgums 
uzrunāja ikvienu, kas piedalījās 
komponista Atvara Sirmā au-
torkoncertā Ulbrokas kultūras 
namā. Dziļi izjusts un starojošs ir 
it viss, kam pieskāries komponis-
ta un viņa dzīvesbiedres aktrises 
Kristīnes Dinas Bitēnas jūtīgi ra-
dītais pārdzīvojums. Emocionāli 
dvēseliska un jūtīga ir attieksme 
gan pret apkārtējiem cilvēkiem, 
gan sociālo un dabisko vidi, gan 
pret sevi.

Dzejoļi kā lūgšanas un dze-
joļi kā dziesmas ir kā latviešu 

tautas mīlestības zīme, kas 
simbolizē atvērtību pasaulei, 
atklājot smeldzi, prieku, sajūs-
mu un sniedz līdzpārdzīvojuma 
un svētku izjūtu. Paldies par 
to!

Esam pateicīgas par doto 
iespēju iepazīt, iemīlēt kora 
dziesmas, ko sadarbībā ar 
komponistu Atvaru Sirmo at-
skaņoja Stopiņu novada sie-
viešu koris “Madara” – diriģents 
Imants Kalniņš un kormeistare 
Zane Kažēna, kā arī vērot Ču-
čumuižas Rūķu priekus un ne-
rātnības, ko kuplināja Ulbrokas 
mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņu muzikālais sniegums. 

Sieviešu kora “Madara” 
vārdā – Daiga Brigmane 

SIA “Damsijas”
reģ. nr. 40003875540
Brīvības gatve 223, Rīga, LV 1039
A/s “Hansabanka”
konts Nr. LV03HABA0551014974338
HABALV22

Ieva Zīriņa,
SIA “Damsijas” lietvede
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Aicinām bibliotēkas lietotājus, interesentus un radošo profesiju pārstāvjus atbalstīt Ziemassvētku 
radošās dāvanu meistardarbnīcas norisi

ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ un SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
ceturtdien, 9. un 16. decembrī, no plkst. 16.00 līdz 20.00

Jūsu radošo domu un ieceri atbalstīs d/c “Ulbroka” vadītāja Anda Višķere un 
d/c “Saurieši” vadītāja Aija Šibajeva, piedāvājot iespēju veidot mākslinieciski 
elegantas ziepes. 

Atvērsim sirdis labiem darbiem un līdzcilvēku priekam, 
iepriecinot Stopiņu novada bez apgādniekiem esošos pensionārus, 

redzes un ar pārvietošanās grūtībām skartus invalīdus.
Paldies!

Informācija Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkās.

No 12. līdz 16. novembrim Ulbrokas vidusskolā un pagasta bibliotēkā notika Comenius Regio 
partnerības projekta “Grāmata ir mūsu draugs – pieaugušo un skolēnu lasīšanas izglītības un 
prasmju attīstīšana” pirmā konference, kurā piedalījās sadarbības partneri no Polijas (Urzad Gminy 
un Gminna Biblioteka pārstāvji) un Stopiņu novada Domes, Ulbrokas bibliotēkas un vidusskolas 
projekta dalībnieki. 

Esam veiksmīgi izvēlējušies 
projekta tematu, jo arī Latvijā 
2010. gads ir pasludināts par lasī-
šanas gadu. Mūsu projekta mērķis 
ir veicināt cilvēkos vēlmi lasīt grā-
matas, kā arī attīstīt sadarbību starp 
vietējām un reģionālajām pārvaldes 
institūcijām un sniegt iespēju pieda-
līties izglītības politikas veidošanā. 
Sadarbībā ar Polijas partneriem 
attīstīsim un apmainīsimies ar la-
bas prakses piemēriem, izstrādāsim 
priekšlikumus un ieteikumus, lai 
palīdzētu uzlabot izglītības piedā-
vājumu jauniešiem. Bibliotēku pār-
stāvji dalīsies pieredzē savā ikdienas 
darbā, un kopīgi veiksim nelielus 
pētījumus par iedzīvotāju lasīšanas 
paradumiem.

Pirmā konferences diena iesā-
kās ar ļoti jauku “Krēslas stundas” 
pasākumu Ulbrokas bibliotēkā ar 
dzejnieka un atdzejotāja Ulda Bērzi-
ņa piedalīšanos. Poļu viesi izbaudīja 
vakarēšanas tradīciju, kas veicināja 
kopības izjūtu un savstarpēju kul-
tūras izpratni. Pasākuma dalīb-
niece Maija Kokina dalījās savos 
iespaidos: “Lasījums “Zintnieces 
pareģojums” autora Ulda Bērziņa 
izpildījumā notika patīkamā un 
mājīgā atmosfērā. Likās, ka kopā 
ir sanākuši vecie draugi, bet ar no-
lūku uzzināt kaut ko jaunu garīgajā 
pasaulē. Autors apbūra klātesošos 
ne tikai ar savu balsi, bet arī ar 
simtiem noslēpumainu vārdu un 
daudznozīmīgiem komentāriem. 
Klausītāju auditorija liecināja par 
to, ka diemžēl grāmatu lasīšana 
šodien ir vecāku cilvēku prioritāte. 
Bet bija patīkami redzēt arī mūsu 
skolas skolēnus. Pasākums Ulbrokas 

bibliotēkā parādīja, cik liela nozīme 
ir pagasta bibliotēkai pagasta cilvēku 
dzīvei.”

13. novembrī poļu delegācija 
iepazinās ar Stopiņu novadu, tā 
dienas centriem, kā arī baudīja pus-
dienas vietējo uzņēmēju krodziņā. 
Meteoroloģiskais laiks diemžēl ne-
lutināja ne mūs pašus, ne ciemiņus, 
bet tas nespēja mazināt prieku par 
iepazīšanos ar Vecrīgu un tās jaukās 
atmosfēras baudīšanu.

Projekta partneriem tika dota 
iespēja apmeklēt Rundāles pili, kā 
arī Bauskas novadā esošo Skaist-
kalnes baznīcu un Bruknas muižu. 
Skaistkalnes baznīcā ar ļoti atsau-
cīga klostera mūka palīdzību eks-
kursija tika novadīta poļu valodā. 
Mums pašiem patīkams atklājums 
bija Bruknas muiža, kur atjaunota-
jā 18.–19. gs. kungu mājā atrodas 
“Kalna svētību kopiena”, kas darbo-
jas kā garīgās un fiziskās rehabili-
tācijas vieta atkarībā nonākušajiem 
cilvēkiem. Apskatījām gan muižas 
ēku, gan brīnišķīgi veidoto dārzu, 
kur visi dārza labiekārtošanas dar-
bi tiek veikti ar mājas iemītnieku 
spēkiem. Pēc ekskursijas pa Zem-
gali gan poļu viesiem, gan pašmāju 
projekta dalībniekiem bija iespēja 
noskatīties brīnišķīgu Krievu teātra 
izrādi “Odesa – brīnišķīgā pilsēta”. 
Jāsaka, ka šoreiz pat valodas barjera 
nebija šķērslis, jo priecēja brīnišķī-
ga mūzika, dejas un nenoliedzami 
talantīgo aktieru spēle.

15. novembrī ciemiņi apmeklēja 
Ulbrokas vidusskolu, kur 11. klašu 
skolēni Madara, Māris un Artūrs ie-
pazīstināja ar skolu un izrādīja Sto-
piņu lepnumu – jauno peldbaseinu.

Konferences gaitā 10.  klases 
skolniece Kristīne Vagele prezen-
tēja savu pētījumu “Pārskats par 
attieksmi pret lasīšanu” (projekta 
darbu vadīja sk. Anta Trukšāne). 
Pētījumā tika salīdzinātas 2 vecu-
mu grupu – 6. klašu un vidusskolas 
klašu – lasīšanas ieradumi skolēnu 
izvēles 10 gadu periodā. Neraugo-
ties uz vecuma grupu un periodu, 
skolēni dod priekšroku zinātniskai 
fantastikai, mistērijām, mazāk lasa 
dzeju, vēsturiskos romānus un bio-
grāfiskus darbus.

9. klašu lasītāju pulciņa dalīb-
nieces stāstīja par izlasīto grāmatu 
angļu valodā Different world, kā arī 
prezentēja pašu veidoto plakātu ar 
galvenajiem grāmatu varoņiem.

Ulbrokas vidusskolas bibliote-
kāre Astrīda Cimure stāstīja par 
skolēnu lasīšanas paradumu izpēti 
skolas bibliotēkā 2009./2010. mā-
cību gadā. Pasākums noslēdzās ar 
diskusiju par mūs visus interesē-
jošiem jautājumiem – bibliotēku 
darbu Polijā un Latvijā, lasīšanas 
ieradumiem, piešķirto finansē-
jumu. Pārsteidza tas, ka mūsu 
sadarbības partneru bibliotēkās 
grāmatas tiek lasītas tikai poļu 
valodā, savukārt Ulbrokas bib-
liotēkas vadītāja Daiga Brigmane 
uzsvēra, ka Stopiņu novada lasī-
tāji lasa arī angļu valodā.

Pirmā konference noslēdzās 
uz optimistiskas nots, ļaujot kat-
ram projekta dalībniekam izvērtēt 
iegūto, analizēt izdošanos un iz-
teikt priekšlikumus darba attīstī-
šanai un uzlabošanai.

Anda Zandberga, 
Ulbrokas vidusskola

Piektdien, 10. decembrī, plkst. 19.00, Ulbrokas kultūras namā

Muzikāla komēdija

Z. ZUNDE

Izlasot šādu lugas virsrakstu, ne viens vien padomās – kāda gan omlete var 
sanākt par nieka trim grašiem? Tāpēc ieviesīsim skaidrību uzreiz – šajā lugā 
runa nebūs par kulinārijas brīnumiem, jo tēli, kurus redzēsit uz skatuves, 
nebūs pavāri, bet izrādes veidotāju piedāvājums ir pietiekami intriģējošs – 
“Trīs grašu omlete” dos jums ekskluzīvu iespēju ieskatīties kādas muzikālas 
izrādes tapšanas gaitā, jo šis ironiski smeldzīgais stāsts būs par aktieriem. 
Un jūsu pašu ziņā būs novērtēt, kad šie ar mākslu apsēstie cilvēki ir patie-
sāki – uz skatuves, kur jāskandē svešu cilvēku sadomāti teksti, vai nonākot 
savās ģērbtuvēs, kur var ļaut vaļu privātām emocijām... Un vēl kas – un tas 
ir patiešām būtiski – šim jautrajam gabaliņam ir absolūti laimīgas beigas. 
Jo patiesībā mēs taču visi to vēlamies – lai viss vienmēr beigtos labi! Ja 
kādreiz tā nav, tad ziniet – nekas vēl nav beidzies! 

Muzikālo OMLETI jums piedāvā –  
Zane Jančevska
Aīda Ozoliņa,
Andris Daņiļenko
Zigurds Neimanis
Muzikālo noformējumu veidojis – 
JĒKABS JANČEVSKIS

Ieeja: Ls 1
Pensionāriem un represētajiem 0,50
Darbosies kafejnīca! 

Otrdien, 14. decembrī

•	plkst. 18.00 Ulbrokā, sporta 
laukumā pie novada Domes;

•	plkst. 18.30 Sauriešos;
•	plkst. 18.50 Upeslejās;
•	plkst. 19.20 Līčos
•	plkst. 19.45 Cekulē 

iedegsim gaismiņas Stopiņu novada ciematu eglītēs
un gaidīsim ciemos Ziemassvētku vecīti

kopā ar pazīstamo ģimeni no Francijas – 
krustmāti Agati, tēvoci Cēzaru, mazo puisēnu Dudū, 

nerātno kaķi Herkulesu un 
jauko, draudzīgo suņuku Pifu! 

Pazīstamajos pasaku tēlos iejutīsies Ulbrokas 
bērnu teātra studijas dalībnieki 

(vadītāja Edīte Puriņa). 
Uz tikšanos pie eglītes!

Sestdien, 25. decembrī,
Jaungada eglīte bērniem

•	 plkst. 11.00 Ulbrokas kultūras namā;
•	 plkst. 13.00 dienas centrā “Upeslejas”.

Sirsnīga un muzikāla izrāde ģimenei – bērniem un pieaugušajiem

“Notikums dārzā”
Ruksīša Rosīgā un Suņuka Drosmīgā 
piedzīvojumi īpašā koka audzēšanā.

Rādīsim, kā var noticēt saviem spēkiem, 
rūpēties, izaudzēt, nosargāt un priecāties kopā! 

Atraktīva izrāde kopā ar mīļiem pasaku tēliem un skatītāju 
līdzdarbošanos.

Izrādes ilgums – 35 minūtes.
Ieeja – pasakainā garastāvoklī!

Grāmata ir mūsu draugs
“Trīs grašu omlete”



kas, kur, kad

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Lai prieks un laime,
Šī diena nozīmīgā,
Lai bērniņš top mīlēts un gaidīts –
Šai dienā.
(L. Krūmiņa)

Kirils Krivenoks
Daniils Krivenoks
Aleksandrs Fjodorovs
Annika Līga Valtere
Lizete Briede
Evelīna Guļšina 

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

8 “tĒVZEMĪtE“
2010. gada novembris

SVEICAM JUBILĀRUS!

Rudeni, rūgto pīlādžu laiks,
Rudeni, esi pret mani maigs,
Ļauj man gar peļķēm smaidot iet garām,
Labu domāt un labu darīt. 
(Ā. Elksne)

70 – Marutu Arāju
  Zinaidu Dorožko
  Silviju Krauzi
  Dzidru Līcīti
  Ņinu Siliņu
75 – Gunāru Isatu
  Ludmilu Podoļevu
  Guntu Romanovsku
  Zinaidu Troščenko
80 – Austru Skutkēviču 
85 – Mariju Karasjovu
  Aleksandru Laptevu
  Mihailu Ostanin
  Antoņinu Pētersoni
  Stefaniju Safronovu

Lai stipra veselība, dzīvesprieks un dvēseles gaišums
ir ceļa biedrs vēl ilgus gadus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ
Tāds dīvains klusums šodien priedēs,
Tur dzenis priedei sāpi laukā kaļ,
Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ. 
(A. Vējāns)

Kaspars Ļemešonoks
Teresa Antonoviča
Daļa Daļikatnaja
Jekaterina Andrijenko
Vladimirs Ņeustrujevs
Vaclavs Dangels

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

ATGĀDINĀJUMS LAUKU APVIDUS ZEMES IZPIRCĒJIEM.
Visiem lauku apvidus zemes izpircējiem, kuri ir saņēmuši lēmumu 
par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, jānoslēdz zemes 
izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku 
un zemes banka” līdz 2010. gada 30. decembrim (arī tad, ja 
lēmumā, ar ko zeme piešķirta īpašumā par samaksu, norādīts 
cits termiņš šāda līguma noslēgšanai). Bankas adrese Elizabetes 
iela 41/43, Rīga, tālrunis 67774388.
Minētais termiņš neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai 
viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezul-
tātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes 
platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz 
zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas.

Linda Čakše, 
Stopiņu novada Domes zemes ierīkotāja, tālr. 67910506

Institūta iela 1A, Stopiņu novads, Rīgas rajons, LV 2130
Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktore: Kristīne Markevica, tālr.: 67910518
E-pasts: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada Domē sekretārei,
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Makets: Sana Šulce
Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūksala”
Tirāža: 2200 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2010. gada 2. decembrī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

Dzimtsarakstu informâcija
Sagatavoja Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

3. decembrī plkst. 19.00 
Ulbrokas sporta kompleksā 

kāršu spēle “Zolīte”

SLUDINĀJUMS
Stopiņu novada domes pirms-
skolas izglītības iestādē ‘’Pie-
nenīte’’ steidzami vajadzīga: 
pirmsskolas skolotāja (1 slo-
dze) uz aizvietošanas laiku 
līdz 2012. gada decembrim. 
Nepieciešama atbilstoša kvali-
fikācija- augstākā pirmsskolas 
pedagoģiskā izglītība un darba 
pieredzi šajā amatā.
 Lūdzu pieteikties  pie vadītājas  
pieņemšanas laikā  vai  pa te-
lef.; 7910744 , mob.: 26558646 

Sniegi krīt… sniegi  krīt… uzglezno pasakas…
(S. Kaldupe)

Siguldas Tautas teātra aktieri un mūziķi Valda un Dainis Garūti 
piedāvā

 muzikāli poētisku uzvedumu 
“Tā gribas dzīvi apgaismotu!”

 (režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece)

svētdien, 5. decembrī, plkst. 15.00
Ulbrokas kultūras namā

Siguldas Tautas teātris runās dzeju, no kuras smelties spēku, bet 
mūziķi Valda un Dainis Garūti atskaņos P. Čaikovska, L. van Bēt-
hovena, E. Grīga, R. Šūmaņa, F. Lista, R. Vāgnera un Kačīni mūziku. 
Ielaidīsim sevī Ziemassvētku izjūtu – pārdomām bagātu, bet gai-
ša prieka pilnu, pieklusināti skanīgu un… ļoti, ļoti mīļu!

Ieeja brīva!

kultūras pasākumi stopiņu novadā decembrī

ULBROKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI ULBROKAS KULTŪRAS NAMĀ

Pirmdien, 13. decembrī, plkst. 19.00
Ulbrokas kultūras namā

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas
Akordeona klases audzēkņu koncerts

Ieeja brīva

Piektdien, 17. decembrī, plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas
kora klases un kokles klases

pedagogu Birutas Derumas,  
Inas Ekartes un Vitas Pinnes 

audzēkņu koncerts
“Ziemassvētku brīnums”

Ieeja brīva

Trešdien, 22. decembrī, plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas 
koncerts un izstāde 

“Mēs Adventes laikā”
Ieeja brīva

Sestdien, 18. decembrī, 
plkst. 18.00

Ulbrokas kultūras namā

Stopiņu novada dziedošo un 
dejojošo kolektīvu 

Ziemassvētku koncerts
“Ar smaidu pretī 
Ziemassvētkiem” 

Ieeja brīva
Pēc koncerta – balle tā 

dalībniekiem un klausītājiem!

Ieeja ar groziņiem

Svētdien, 19. decembrī, 
plkst. 12.00 un 14.00

Ulbrokas kultūras namā

PII “Pienenīte” tautisko deju 
pulciņa un vokālā pulciņa 

svētku koncerts

“Ziemassvētku 
sapnis”

Trešdien, 29. decembrī, 
plkst. 18.00

Ulbrokas kultūras namā

PRIECĪGAIS 
KONCERTS

Koncertā piedalīsies grupa 
“Em`n`El”:
Linda Lipska – flauta,
Elīza Kasarenoka – flauta,
Eduards Teifurovs – bungas

un bijušās Rīgas 
100. vidusskolas skolēni: 
Aiga Ancāne – flauta,
Arnita Ragauska – saksofons,
Mārtiņš Ruskis – vokāls,
Samanta Vējiņa – vokāls,
Matīss Repsis – piano,
Aleksandrs Tuguševs – piano,
Viesturs Butāns – bass,
Mihails Kovaļovs – ģitāra.

Mūzika – tas ir prieks, kuru mēs 
rodam sevī 

un cenšamies to rast arī jūsos! 

Ieeja par ziedojumiem


