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Gandrīz vienlaikus ar astrono-
miskā rudens iestāšanos Lat-
vijā Stopiņu novada pašdar-
bības kolektīvi pulcējās Ulbro-
kas kultūras namā, lai ar kopī-
gu pasākumu iezīmētu jaunās 
darba sezonas sākšanu. 

Šāds pasākums notika nu jau piek-
to gadu pēc kārtas, un šoreiz tika 
aizsākta jauna tradīcija  – pasāku-
ma organizāciju uzticēt kādam 
konkrētam kolektīvam sadarbībā 
ar Ulbrokas kultūras namu un 
Stopiņu novada domi. Šogad pa-
sākumu organizēja sieviešu koris 
“Madara”. Pasākuma tematiskais 
kods – “Jūra krāc, un vēji pūš”.

Jau ienākot kultūras namā, 
bija dzirdamas jūras viļņu šalkas. 
Ikvienu klātesošo sagaidīja smai-
dīgās kuģa matrozes un brašais 
kapteinis – kora diriģents Imants 
Kalniņš. Ulbrokas kultūras nama 
vizuālais noformējums, pateico-
ties “Madaru” izdomai un čakla-
jām rokām, bija izdevies lielisks 
un neaizmirstams! Zivis, enku-
ri, glābšanas riņķi, kuģi un pat 
ūdenslīdējs – tas viss priecēja ik-
vienu pasākuma dalībnieku. Kuģa 
atiešanas brīdī kapteinis svinīgi 
pacēla kuģa enkuru, un līdz ar to 
pašdarbības kolektīvu jaunā darba 
sezona tika atklāta. 

Vispirms uzmanība tika vērsta 
uz aizvadītajā vasarā notikušajiem 
Vispārējiem latviešu XXV Dzies-
mu un XV  Deju svētkiem. Ko-
lektīvu vadītāji saņēma pateicības 
rakstus gan no Latvijas Nacionālā 

Paldies visiem fotokonkursa aktīvajiem dalībniekiem! Esam 
saņēmuši daudz skaistu un pārsteidzošu fotogrāfiju. Vēl tikai daži 
rudens mēneši un Stopiņu novada fotokonkurss būs noslēdzies. 
Jūsu skaistākās rudens fotogrāfijas gaidīsim līdz pat 5. decembrim, 
kad konkursa žūrija izvērtēs visus darbus un pasniegsim balvas 
labāko fotogrāfiju autoriem. Pēc konkursa visas iesūtītas fotogrāfijas 
varēs apskatīt novada tīmekļa vietnē, un saskaņā ar konkursa 
nolikumu šīs fotogrāfijas būs redzamas novada informatīvajos 
materiālos ar atsaucēm uz fotogrāfiju autoriem.              Stopiņu novada pašvaldība

Cienījamie bērnu vecāki!
Ja jūsu bērniņš stāv rindā uz 

vietu Stopiņu novada pašval-
dības PII “Pienenīte”, Stopiņu 
pamatskolas un Upesleju inter-

nātpamatskolas-rehabilitācijas 
centra pirmsskolas izglītības 
grupās un viņš ir sasniedzis pus-
otra gada vecumu ( neatkarīgi 

Kad jūra krāc un vēji pūš...

Kultūras centra, gan no Stopiņu 
novada pašvaldības. Vita Paulāne 
mīļi apsveica visus klātesošos ko-
lektīvus ar jaunās darba sezonas 
sākšanu un aicināja ikvienu 2. ok-
tobrī plkst. 19.00 Ulbrokas kultū-
ras namā piedalīties jaunā Kultū-
ras centra projekta prezentācijā. 

Un tad bija dejas, dziesmas par 
jūru, laimes aka, dažādas spēles 
un pat dzejas lasījumi. Pēc sprai-
gās dziesmu un deju svētku zīmē 
aizvadītās vasaras šis pasākums 
izvērtās kā uzmundrinošs enerģē-
tiskais impulss jauniem radošiem 
mērķiem. Fotogrāfiju galeriju var 
aplūkot http://www.stopini.lv/pub-
lic/29825.html.

Šogad vairāki kolektīvi svinēs 
savas jubilejas. Jau pavisam drīz – 
26. oktobrī – vokālais ansamblis 
“Ievziedi” savu 15  gadu jubileju 
atzīmēs koncertā “Ievziedi rude-
nī”. 7. decembrī uz 15 gadu jubi-
lejas koncertu aicinās vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Luste”, bet 
14. decembrī uz 40 gadu jubilejas 
koncertu – sieviešu koris “Mada-
ra”. Visi jubilejas koncerti notiks 
Ulbrokas kultūras namā.

Nozīmīgāko Ulbrokas kultūras 
namā plānoto pasākumu vidū jā-
atzīmē aktrises Sigitas Jevgļevskas 
koncerts Lāčplēša dienas vakarā 
un, protams, Latvijas 95.  dzimša-
nas dienai veltītais svētku koncerts. 

Tas notiks sestdien, 16. novembrī, 
un koncertu vadīs aktieris Jānis 
Paukštello. 

Teātra mīļotājus gaidīsim 
12. oktobrī uz melodramatisko ko-
mēdiju “Viņi dejoja 100  vasaras”. 
Mūziķi un aktieri  – I.  Akuratere, 
D. Gaidelis, I. Grunte un R. Vazdi-
ka – kopā ar jums dosies virtuālā 
ceļojumā, kurš aizvedīs gan uz Rī-
gas 30.  gadu bohēmu, gan hipiju 
laiku, gan tālāku nākotni. Dzīve 
iet pa spirāli, notikumi un kaislī-
bas atkārtojas, cilvēki cieš, ilgojas, 
meklē mīlestību un lielo dzīves 
jēgu visos laikos līdzīgi. Tāpēc šis 
gandrīz vai psihoterapijas seanss 
nāk kā aicinājums  – ķer mirkli, 

dzīvo pilnasinīgi šeit un tagad.. 
Izrādē skanēs I. Kalniņa, J. Ku-

lakova, I.  Baušķenieka, R.  Paula, 
H. Sīmaņa, J. Riekstiņa, U. Stabul-
nieka u.  c. komponistu dziesmas 
ar izcilāko latviešu dzejnieku tek-
stiem. Scenārija autore un režisore 
ir R. Vazdika.

Savukārt Ziemassvētku priekš-
vakarā 21.  decembrī Ulbrokā vie-
sosies Baltinavas teātris “Palādas” 
ar izrādi “Ontans i Zīmassvātki”. 
Redzēsim, kā Annas vedekla cen-
tīsies sarīkot īstus senču Ziemas-
svētkus, lai visi mazbērni zinātu, 
kā tos pareizi svinēt. Taču pašā Zie-
massvētku vakarā senču tradīcijās 
ielauzīsies mūsdienu realitāte, bet 
viss beigsies labi, un svētki izdosies! 

Pirms teātra izrādes – 21. de-
cembra pēcpusdienā – pirmo reizi 
tiks aizdedzinātas gaismiņas Zie-
massvētku eglītē Līgo parkā. Arī 
šajā pasākumā atcerēsimies mūsu 
senču Ziemassvētku laika tradīci-
jas. Protams, tāpat kā citus gadus, 
svētku eglīšu gaismiņas aizdegsim 
arī atsevišķos ciematos. 

Mīļi gaidīsim ikvienu intere-
sentu šajos un vēl daudzos citos 
pasākumos Stopiņu novadā!

Liels paldies sieviešu korim 
“Madara” un neatvairāmajam 
kapteinim par saviļņojošo sezo-
nas atklāšanas pasākumu! Veik-
smīgu sezonu visiem novada 
pašdarbības kolektīviem! Mēs ar 
jums lepojamies! 

Inta Kalniņa,
Stopiņu novada kultūras 

dzīves vadītāja 

Par pašvaldības un valsts līdzfinansējumu bērniem no 
pusotra gada vecuma privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklējumam vai bērna uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja apmaksai, ja pašvaldība nenodrošina bērnu ar 

vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Piesakies uz līdzfinansējumu

Turpinājums 2. lpp.      

Sācies rudens un fotokonkursa pēdējā kārta
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24.  septembrī Ulbrokas vi-
dusskolā tika atklāta lingvis-
tikas klase – ar valodu apmā-
cības programmu aprīkotus 
20 datorus. 

Ulbrokas vidusskola ir otrā skola 
Latvijā, kurā ir izveidota šāda valo-
du mācību klase, pirmā šāda klase 
tika izveidota 2012. gadā Grobiņas 
vidusskolā. Valodu mācību pro-
gramma ir uzstādīta bez maksas ar 
Kanādas vēstniecības Latvijā atbal-
stu. Programmas izstrādātājs ir Ka-
nādas uzņēmums “Robotel”, Latvijā 
šo uzņēmumu pārstāv “Certes.lv”.

Valodu mācību programma pa-
plašina iespējas augstākā kvalitātē un 
īsākā laika posmā iemācīties sveš-
valodu. Kā rāda Lietuvas pieredze, 
ar šīs programmas palīdzību valodu 
var iemācīties sešu mēnešu laikā pa-
matlietotāja līmenī valodas izman-

tošanai ikdienā. Lietuvā ar šo pro-
grammu ir aprīkotas 25 skolas visā 
valstī un valodu apguve, izmantojot 
šo programmu, ir iekļauta valsts bu-
džetā. Latvijā ir plānots ar valodu 
apguves programmu aprīkot vai-
rākas skolas, lai šādas klases būtu 
pieejamas katrā reģionā. Ulbrokas 
vidusskolā notiks Latvijas skolu 

pedagogu apmācība darbam ar 
valodas apguves programmu, lai 
pēc tam to varētu ieviest mācību 
procesā savās skolās. Ulbrokas vi-
dusskolas skolēniem jau no 1. kla-
ses būs iespēja mācīties svešvalo-
das, izmantojot šo programmu.

Inese Skrastiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

no tā, vai tas ir septembrī, ok-
tobrī, decembrī utt.), jums ir 
iespēja saņemt pašvaldības un 
valsts līdzfinansējumu privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
apmeklējumam vai bērna uz-
raudzības pakalpojuma snie-
dzēja apmaksas nodrošināšanai 
līdz Ls 160 no dienas, kad jūsu 
bērns ir sasniedzis pusotra gada 
vecumu. Pašvaldības līdzfinan-
sējums ir līdz Ls 100 un valsts – 
līdz Ls 60 (summa ir atkarīga no 
jūsu līguma ar privāto PII vai 
bērna uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja pakalpojuma izceno-
jumiem).

Ar valsts līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtību jūs va-
rat sīkāk iepazīties 2013.  gada 
16. jūlija MK noteikumi nr. 403 
“Kārtība, kādā tiek aprēķināts 
un piešķirts valsts atbalsts bēr-
niem no pusotra gada vecuma 
līdz obligātai bērna sagatavo-
šanas pamatizglītības ieguves 
sākšanai, ja bērns saņem šo 
pakalpojumu privātā izglītības 
iestādē”: http://likumi.lv/doc.
php?id=258794.

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) mājaslapā ievietots 
materiāls, kur sniegtas atbildes 
uz desmit iedzīvotāju biežāk uz-
dotajiem jautājumiem par valsts 
atbalstu un MK noteikumiem: 
http://www.varam.gov.lv/lat/buj.

Lai saņemtu pašvaldības un 
valsts līdzfinansējumu, bērna 
vecākiem Stopiņu novada domē 
jāiesniedz iesniegums, kā arī 
līguma ar privāto PII vai bērna 
uzraudzības pakalpojuma snie-
dzēju kopija. Stopiņu pašvaldī-
ba līdz katra nākamā mēneša 
5.  datumam sniegs ziņas IZM 
par bērniem, kuri ir reģistrēti 
pašvaldības PII rindā, netiek 
nodrošināti ar vietu un ir iz-
vēlējušies apmeklēt privāto PII 
vai saņemt bērna uzraudzības 
pakalpojumu līdz laikam, kad 
pašvaldība piedāvā vietu paš-
valdības pirmsskolas izglītības 
iestādē vai grupās.

Iesnieguma veidlapa pieeja-
ma (mājaslapā www.stopini.lv 
jūs varat to atrast pie ikvienas 
izglītības iestādes, kas realizē 
pirmsskolas izglītības program-
mas apguvi):
• “Pienenīte”  – dokumenti:  
http://www.stopini . lv/pub-
lic/31134.html; bērnu reģistrāci-
jas rinda: http://www.stopini.lv/
public/31219.html;
• Stopiņu pamatskolas PII gru-
pas: http://www.stopini.lv/pub-

lic/31690.html;
• Upesleju internātpamatsko-
las-rehabilitācijas centra PII 
grupas: http://www.stopini.lv/
public/31281.html.

Vēršu jūsu uzmanību, ka 
līdz 2014.  gada janvārim bēr-
na uzraudzības pakalpojumus 
var sniegt ikviena fiziska per-
sona, kas nav bērna tēvs vai 
māte (piereģistrējoties kā darba 
ņēmējs un saņemot MK notei-
kumos atrunātās izziņas). MK 
noteikumi ir spēkā līdz janvā-
rim, nākamajos normatīvajos 
aktos valsts var noteikt arī ci-
tādas prasības, bet uz šodienu 
tā var būt gan vecmāmiņa, gan 
kāda cita fiziska persona, ku-
rai jūs uzticētu sava bērniņa 
 uzraudzību.

Līdzfinansējuma saņemša-
nas periodā bērns paliek rindā 
uz vietu pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādē vai grupās, 
līdzfinansējuma piešķiršana 
tiek pārtraukta brīdī, kad bēr-
niņam tiek nodrošināta vieta 
pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestādē, kurā bērns stāv 
rindā. Šāds līdzfinansējums 
Stopiņu pašvaldībā bija pieej-
ams arī līdz šim, tikai ir veik-
tas izmaiņas līdzfinansējuma 
saņemšanas nosacījumos  – uz 
līdzfinansējumu var pretendēt 
arī tie vecāki, kuru bērnam 
pusotrs gads aprit arī pēc pirmā 
septembra, kā arī nav noteikts 
termiņš, cik ilgi ir jābūt reģis-
trētam rindā uz vietu (tātad  – 
tas var būt gads, var būt arī mē-
nesis vai nedēļa u.  c. termiņi). 
Iepriekš līdzfinansējumu varēja 
saņemt par bērnu, kurš uz mā-
cību gada sākumu (1.  septem-
bri) ir sasniedzis pusotra gada 
vecumu un šo pusotru gadu arī 
stāv rindā uz pašvaldības PII. 
Vēlreiz atgādinu, ka šie nosacī-
jumi vairs nav spēkā. 

Atgādinu, ka joprojām spē-
kā esoša ir iespēja slēgt trīspu-
sējās vienošanās līgumu (paš-
valdība, privātā pirmsskolas 
izglītības iestāde un viens no 
bērna vecākiem) par bērniņa 
pirmsskolas apmācību līdz sko-
lai privātā pirmsskolas izglītības 
iestādē, pēc kura noslēgšanas 
bērns tiek izrakstīts no rindas 
uz pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības  iestādi.

Ja ir jautājumi vai neskaid-
rības, ja vēlaties konsultēties  – 
lūdzu, zvaniet vai rakstiet: 
vita.paulane@stopini.lv, tālr. 
67910771, mob. tālr. 26455773.

Vita Paulāne, 
priekšsēdētāja vietniece

Piesakies uz līdzfinansējumu
         Sākums 1. lpp.

Goda Pilsone – Biruta Zvaigznīte

Ulbrokas vidusskolā atklāj lingvistikas klasi

Birutas kundze ir cēlusies no 
senas dzimtas Zemgales no-
vadā. Vectēvs bijis muižas pār-
valdnieks pie Dobeles (Auru 
pagastā). Vecmammas radi iz-
pirka muižas zemi un izveidoja 
savu saimniecību turpat Dobe-
les pusē. Birutas tēvs 17  gadu 
vecumā piedalījās cīņās pret 
bermontiešiem par Rīgas at-
brīvošanu 1919.  gada oktobrī. 
Tikai 19  dienas pirms 11.  no-
vembra – Rīgas atbrīvošanas – 
21.–22.oktobra kaujās ceļā 
no Bolderājas viņu savainoja. 
Draudēja kājas amputācija.

II pasaules kara nogalē, sākoties 
Kurzemes kaujām, ģimene tika iz-
dzīta no mājām. Sākās bēgļu gaitas, 
bet ceļš uz Kurzemi jau bija no-
griezts. 1945. gada februārī nav vairs 
tēva, māsiņas un dzimtas māju... 
Varbūt šis posts paglāba ģimeni no 
vēl lielāka posta – no izsūtīšanas.

Pēckara gados Birutas mamma 
strādāja par skolotāju Tērvetes pa-
gastā Annas Brigaderes pamatskolā, 
pēc tam viņu pārcēla uz Jaunauci. 
Biruta pabeidza Auces vidusskolu. 
Skolas gados aktīvi piedalījās paš-
darbības kolektīvos, bija sportiste 
Auces rajona komandā. Jau skolas 
laikā sportojot satika sava dēla Inta 
tēvu, kurš bija atsūtīts agronomijas 
studentu praktikantu sastāvā, taču 
viņu dzīves ceļi šķīrās un Biruta de-
vās mācīties uz Jelgavas akadēmijas 
ekonomikas fakultāti. 

Pēc akadēmijas absolvēšanas, kā 
tajos laikos bija pieņemts, bija jādo-
das uz darbu sadali. Biruta zināja, ka 
kolhozs “Rīts”, kas atradās Ropažos, 
meklēja ekonomistu. Pateicoties 

uzstājīgajam raksturam un veik-
smei, Birutas kundzei izdevās no-
kļūt Ropažos. Tur viņa satika savu 
nākamo vīru un meitiņas Kristīnes 
tēvu. Taču laulībai nebija ilgs mūžs. 
Pēc trīs gadiem sovhozs “Ulbroka” 
meklēja ekonomistu un Birutas 
kundze nolēma pieņemt jaunu iz-
aicinājumu, pārcelties gan strādāt, 
gan dzīvot uz Ulbroku. Ar Birutas 
kundzes gādību tika izveidots jauk-
tais koris “Ulbroka”, kas arī šodien 
priecē novadniekus koncertos un 
piedalās dziesmu svētkos. Ar laiku 
iegūts galvenā ekonomista amats, 
bet mājās viņa vienmēr bija mīloša 
mamma saviem diviem bērniem un 
gādīga meita savai mammītei. 

Pirms 25  gadiem Birutas kun-
dze uzklausīja tēlnieka Ulda Sterģa 
ideju par Līgo parka izveidi. Viņas 
iniciatīva un aktīvā dalība gan orga-
nizatoriskajā darbā, gan sakopšanā 
palīdzēja parkam tapt tādam, kādu 
mēs to redzam šodien. Trauksmai-

najās barikāžu dienās, 1989.  gada 
16.  janvārī Biruta Zvaigznīte bija 
tā, kas parakstīja ceļazīmes un pa-
laida smago tehniku uz barikādēm 
Ulbrokā un Rīgā. Viņa zināja, ka tā 
ir pareizi. 1990.  gadā tika uzteikts 
darbs, taču aktīvā un enerģiskā Bi-
ruta bija gatava jauniem izaicinā-
jumiem. No 2000. gada novembra 
un līdz pat 2009.  gadam viņa va-
dīja Stopiņu novada muzeju, vei-
doja muzeja krājumu, kas deviņu 
gadu laikā pārsniedza vairāk nekā 
1000  eksponātu. 2004.  gadā aizsā-
kās darbs pie vēstures grāmatas par 
Stopiņiem un 2005.  gadā iznāca 
grāmata “Mēs stāstām par Stopiņu 
novadu”. Šobrīd notiek aktīvs darbs 
pie Ulbrokas vidusskolas grāmatas 
tapšanas.

Birutas kundze par sevi klusi 
noteic: “Četrus darbus esmu izdarī-
jusi – Līgo parks, koris, muzejs un 
grāmata.” Taču mēs, visi novadnie-
ki, zinām, ka šie Birutas Zvaigznītes 
darbi ir veidojuši mūsu dzīvi un no-
vada vēsturi. Izsakām pateicību Bi-
rutai Zvaigznītei par viņas darbiem 
un sveicam ar Goda Pilsones titula 
iegūšanu!

Šo skaisto interviju Birutas 
kundze pabeidz ar šādiem vārdiem 
(autors nezināms): “Trīs lietas, 
kas jāvēl sev un citiem – veselība, 
prieks un draugi. Trīs lietas, kas 
katram jāvalda sevī,  – raksturs, 
mēle, uzvedība. Trīs lietas, kas kat-
ram jāattīsta sevī, – labestība, dros-
me, cilvēkmīlestība. Trīs lietas, no 
kurām jāvairās,  – nežēlība, augst-
prātība, nepateicība. Trīs lietas, kas 
katram jāapbrīno,  – dabas skais-
tums, bērni un veci cilvēki.”

Anna Imbrate-Siliņa, redaktore
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18. un 19.  septembrī Ul-
brokas bibliotēkas vadītāja 
Daiga  Brigmane un Sauriešu 
bibliotēkas vadītāja Kristīne 
Cimdiņa piedalījās novadpēt-
niecības konferencē “Lokālās 
kultūras vērtības nacionā-
lās identitātes stiprināšanai”  
Balvos. 

Konferences organizatori Latvi-
jas Nacionālā bibliotēka (LNB) 
un Balvu Centrālā bibliotēka 
(BCB) programmā bija iekļāvu-
šas aktuālus jautājumus, kas sais-
tīti ar novadpētniecības darbu 
bibliotēkās  – materiālu apzinā-
šanu, izpēti, apkopošanu, uzgla-
bāšanu un publiskas pieejamības 
nodrošināšanu.

Interesantu stāstījumu snie-
dza Dr. philol., Rēzeknes Augst-
skolas zinātņu prorektore, Hu-
manitāro zinātņu katedras vadī-
tāja Ilga Šuplinska par latgaliešu 
valodas nozīmi un funkcijām 
mūsdienās, kas bija lielisks pie-
mērs lokālo kultūrvēsturisko vēr-
tību apzināšanā un savas identi-
tātes stiprināšanā.

LNB direktors Andris Vilks 
un Dr. hist., Latgales Pētniecības 
institūta direktors Henriks Soms 
stāstīja par albuma “Terra Mari-
ana 1188−1888” faksimila izdo-
šanu kā lokālās vēstures pētniecī-
bas piemēru, kas bija ļoti kompli-
cēts, kā arī ļoti nozīmīgs process 

grāmatas publiskas pieejamības 
nodrošināšanai Latvijā.

Kultūrvēsturisko vērtību sa-
glabāšanā un nodošanā nāka-
majām paaudzēm nozīmīgs ir 
publiskajās bibliotēkās paveik-
tais novadpētniecības darbs. To 
apstiprināja Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas, kā arī pašvaldī-
bu publisko bibliotēku  – Balvu 
centrālās, Preiļu Galvenās, Lu-
dzas pilsētas galvenās, Rēzeknes 
Centrālās, Latgales Centrālās, 
Bauskas Centrālās un Gulbenes 
bibliotēku – kolēģi, daloties savā 
pieredzē un redzējumā par no-
vadpētniecību jeb lokālo vēsturi.

Plaša diskusija izvērsās par 

novadpētniecības materiālu pub-
liskas pieejamības nodrošinā-
šanu ne tikai katrā novadā, bet 
daudz plašāk. Mūsdienu tehno-
loģijas sniedz iespēju digitalizēt 
agrāk drukātā formātā uzkrātos 
bibliotēku novadpētniecības re-
sursus, mūsdienās apzinātais 
materiāls tiek sagatavots uzreiz 
elektroniskā formātā, tomēr Lat-
vijā nav vienotas pieejas novad-
pētniecības materiālu publiskās 
pieejamības nodrošināšanā. Šo 
jautājumu katra bibliotēka risina 
individuāli ar savu redzējumu un 
pieeju, diemžēl visbiežāk nodro-
šinot resursu pieejamību tikai 
lokāli. Kā viens no risinājumiem 

ir LNB projekts “Zudusī Latvija”, 
kur savu dalību sākusi arī Ulbro-
kas bibliotēka ar projektu “Senās 
mājvietas Stopiņu novadā”, bet 
šajā portālā iespējams parādīt 
vien nelielu daļu no visiem bib-
liotēkas resursiem. Bibliotēku 
novadpētniecības resursu plašas 
publiskas pieejamības nodroši-
nāšanā vēl jāmeklē risinājumi.

Konferencē bija organizēts 
arī Balvu Centrālās bibliotēkas 
apmeklējums un izbraukuma se-
sijas, lai parādītu, kā Viļakas pil-
sētā, Balvu novada Briežuciema 
pagastā un Rugāju novada Laz-
dukalna pagastā tiek uzturētas 
tradīcijas, saglabāts kultūrvēs-
turiskais mantojums un veidoti 
resursi, ko nodot nākamajām 
paaudzēm.

Konferences laikā, kad uz-
turējāmies Balvos un tika ap-
meklētas Balvu un tuvējo nova-
du kultūrvēsturiski nozīmīgas 
vietas un bibliotēkas, varējām 
baudīt latgaliešu sirsnību un 
viesmīlību, kas arī veido priekš-
statu par vēsturisko novadu un 
tā vērtībām.

Konferences dalībnieki sa-
ņēma dāvinājumā grāmatas no 
Rēzeknes Augstskolas, kas būs 
pieejamas Ulbrokas un Sauriešu 
bibliotēkās.

informāciju sagatavoja
Kristīne Cimdiņa un 

Daiga Brigmane

Septembrī, kad rudens dabā 
ienes krāsas, Stopiņu no-
vada bibliotēkās krājums 
papildināts ar latviešu oriģi-
nālliteratūras kolekciju. 

Kolekcija iegūta, piedaloties 
un saņemot atbalstu Latvijas 
Bibliotekāru biedrības un Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 
izsludinātajā projektu konkur-
sā “Latviešu oriģinālliteratūra 
un autori bibliotēkās”. Projekta 
mērķis ir sekmēt vērtīgāko lat-
viešu oriģinālliteratūras izde-
vumu pieejamību publiskajās 
bibliotēkās, veicināt latviešu 
rakstnieku un lasītāju inte-
lektuālo mijiedarbību, sniegt 
iespēju satikt savu lasītāju, sa-
runāties, gūt iedvesmu jaunu 
darbu  radīšanai.

Kolekcijā iekļauta gan daiļ-
literatūra, gan dokumentālā 
literatūra. Ar kolekcijas jaun-
ieguvumu sarakstu bibliotēkās 
var iepazīties Stopiņu novada 
tīmekļa vietnē: http://www.
stopini.lv/public/31170.html 
Ulbrokas bibliotēka un http://
www.stopini.lv/public/35147.
html  – Sauriešu bibliotēka, kā 
arī bibliotēkās klātienē.

Laipni gaidīti Ulbrokas un 
Sauriešu bibliotēkās!

informāciju sagatavoja
Kristīne Cimdiņa

Bibliotēku jaunumi•

Novada vērtības
Stopiņu novada bibliotēku atskats uz novadpētniecības konferenci Balvos

Turpinot tradīcijas un veicinot 
sadraudzību un mieru bērnu 
vidū, arī šogad notika “MTG 
Pasaules Miera kauss” futbolā 
neprofesionāļiem, kurš nori-
tēja 2013.  gada 23.  augustā 
Rīgā, Skonto hallē.

Noteikumi paredz  – par uzva-
rētāju, kas no Latvijas dodas uz 
Stokholmu Zviedrijā, var kļūt 
tikai vienu gadu pēc kārtas. Uz-
varētāju komanda tiek iecelta 
“Zvaigžņu komandas” statusā. 
Tas nozīmēja, ka ikgadējā “MTG 
Pasaules Miera kausā” Latvijā 
šī komanda nepiedalās turnīra 
spēlēs un necīnās par uzvaru, bet 
tas komandai neliedz piedalīties 
turnīra atklāšanas un noslēguma 
“Zvaigžņu spēlēs”. 

Sauriešu jaunieši šogad pie-

krita piedalīties kā “Zvaigžņu 
komanda” un palīdzēt turnīra or-
ganizētājiem, kā arī atbalstīt citas 
komandas, kuras piedalās spēlēs. 
Mūsu jaunieši nopietni gatavojās 
“Zvaigžņu spēlei”, iepriekš sagā-
dāja sev formas ar Stopiņu logo, 
zīmēja plakātus, lai atbalstītu ci-
tus futbolistus. Kad komandas 
“Līkumi” vārtsargs guva divas 
traumas pēc kārtas, mūsu jau-
nieši Pāvels un Vadims palīdzēja 
pabeigt spēli, jo komandai nebija 
maiņas sastāva, kas glāba kritisko 
situāciju. Visi bija labā garastā-
voklī, saliedēti. Noslēgumā visas 
komandas kopīgi devās noska-
tīties filmu, priecājās arī par sa-
rūpētājām dāvanām no turnīra 
organizētājiem.

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas centra vadītāja

Sauriešu dienas centra jaunieši – “Zvaigžņu komanda”

Latviešu 
oriģinālliteratūras 
kolekcija
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Septembrī pašvaldības policijas 
darbinieki devušies uz 119  ie-
dzīvotāju izsaukumiem. Pie ad-
ministratīvās atbildības sauktas 
17  personas. Saņemti un izskatīti 
11 iedzīvotāju iesniegumi. Aizturē-
ti un nodoti Ceļu policijai divi au-
tovadītāji alkohola reibumā. Viena 
persona nogādāta Valsts policijas 
Salaspils iecirknī līdz atskurbšanai. 
Par noziedzīga nodarījuma izda-
rīšanu aizturētas trīs personas un 
nodotas Valsts policijas Salaspils 
iecirkņa darbiniekiem. 

Sākoties mācību gadam, Sto-
piņu novada pašvaldības policijas 
darbinieki katru dienu veic pat-
rulēšanu pie izglītības iestādēm, 
nodrošinot sabiedrisko kārtību. 
Septembrī pie Ulbrokas vidussko-
las divas reizes pamanīti jaunieši, 
kas smēķēja. Ar visiem jauniešiem 
veiktas pārrunas, un gan jaunie-
ši, gan atsevišķos gadījumos viņu 
vecāki saukti pie administratīvās 
atbildības. Pašvaldības policija in-
formē, ka arī turpmāk tiks veiktas 
regulāras patruļas un visi pārkāpu-
mu izdarītāji un nepieciešamības 
gadījumā arī viņu vecāki tiks sauk-
ti pie administratīvās atbildības.

Septembrī konstatēti vairā-
ki gadījumi, kad jaunieši demolē 
konstrukcijas un lieto alkoholu 
bērnu laukumos. Pašvaldības po-
licijas darbinieki, atsaucoties uz 
iedzīvotāju sniegto informāciju, 
ieradušies notikumu vietā, veikuši 
pārrunas ar jauniešiem, pieņēmuši 
paskaidrojumus un aicinājuši ne-
nodarīt postījumus konstrukcijām 
bērnu laukumos. 

Ulbrokā, Institūta ielā, konsta-
tēts nelikumīgs elektrības pieslē-
gums dzīvoklim, kuram atslēgta 
elektrības padeve. Kopā ar PA 
“Saimnieks” darbinieku neliku-
mīgais elektrības pieslēgums tika 
likvidēts. 

Kāds vīrietis Ulbrokā Institūta 
ielas dzīvoklī izsita loga stiklus. Uz 
notikuma vietu tika izsaukti paš-
valdības policijas darbinieki, kas 

konstatēja nodarījumu un apse-
koja teritoriju, lai aizturētu iespē-
jamo vainīgo. Netālu tika aizturēts 
vīrietis, kas savu vainu atzina un 
tika nogādāts Salaspils policijas 
iecirknī.

Pašvaldības policijas darbinieki 
aizturēja meklēšanā esošu personu. 
Pārbaudot no Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes saņemto infor-
māciju, ka Stopiņu novadā varētu 
uzturēties meklēšanā esoša perso-
na, kas izvairās no Rīgas rajona tie-
sas apsūdzības, kurai ir piespriests 
drošības līdzeklis – apcietinājums, 
pašvaldības policijas darbinieki de-
vās uz norādīto iespējamo dzīves 
vietu Vālodzēs. Ierodoties norādī-
tāja vietā un klauvējot pie durvīm, 
saņemta atbilde, ka meklējamais 
šeit neatrodas, bet otrs pašvaldī-
bas policijas darbinieks pamanīja, 
ka no mājas aizmugurē esoša loga 
kāda persona skrien meža virzie-
nā. Vīrietis nereaģēja uz policijas 
darbinieku brīdinājuma saucie-
niem un aicinājumiem apstāties. 
Lai apturētu bēgošo vīrieti, pašval-
dības policijas darbinieki pielietoja 
elektrošoku. Vīrietis tika aizturēts, 
viņam uzlikti roku dzelži. No me-
dicīniskās palīdzības vīrietis at-
teicās un tika nodots VP Salaspils 
iecirkņa darbiniekiem.

Aizturēti divi autovadītāji al-
kohola reibumā un nodoti Ceļu 
policijas patruļai. Viens no aizturē-
tajiem bija motocikla vadītājs, kas 
pēc vairākiem aicinājumiem ap-
stāties tika aizturēts pie Līgo parka. 
Motociklists bija redzamā alkohola 
reibumā. Otrs autovadītājs tika 
aizturēts pēc tam, kad patrulēšanas 
laikā kāds autovadītājs apturēja 
pašvaldības policijas automašīnu 
un lūdza aizturēt vīrieti alkohola 
reibumā, kurš bija izraisījis ceļu sa-
tiksmes negadījumu. Vīrietis tika 
aizturēts, ceļu satiksmes negadīju-
mā cilvēki nebija cietuši.

informācija sagatavota, 
 izmantojot pašvaldības policijas  

materiālus

Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Salaspils iecirkņa 
darbinieki noskaidro attēlos 
redzamā velosipēda īpašnie-
ku, par kuru ir pamatotas aiz-
domas, ka tas varētu būt ie-
gūts nelikumīgā ceļā Stopiņu 
novadā, Ulbrokas apkārtnē. 

Policija aicina rūpīgi aplūkot attēlā 
redzamo velosipēdu, un, ja atpazīs-
tat to kā savu vai kādas citas perso-
nas īpašumu, lūgums zvanīt pa tāl-
runi 67895200 (visu diennakti) vai 
personīgi vērsties Valsts policijas 
Rīgas reģiona pārvaldes Salaspils 
iecirknī Salaspilī, Skolas ielā 7a, pie 
Kārtības policijas nodaļas vecākā 
inspektora Aigara Staņķa (tālrunis 
67895228, 67895200).

Nr. 17 2013.  gada 3.  septembrī. 
izskatīti 57  personas iesniegu
mi. Piešķirta sociālā palīdzība 
Ls  1181,34 (viens tūkstotis 
viens simts astoņdesmit viens 
lats 34 santīmi).
Nr.  18, 2013. gada 17.  septem-
brī. izskatīti 86 personu iesnie
gumi. Piešķirta sociālā palīdzī
ba Ls  4363,44 (četri tūkstoši 
trīs simti sešdesmit trīs lati un 
44 santīmi).
Ar pilnu protokolu tekstu var 
iepazīties Stopiņu novada tī
mekļa vietnē www.stopini.lv  – 
“Pašvaldība” – “Sociālais die
nests”.

Sociālais dienests atgādina, ka 
sociālie darbinieki pieņem ap
meklētājus ārpus domes:
• Dienas centrā “Saurieši” divas 
reizes mēnesī – otrajā un cetur
tajā mēneša pirmdienā plkst. 
12.00–17.00;
• Dienas centrā “Upeslejas” di
vas reizes mēnesī  – pirmajā 
un  trešajā mēneša pirmdienā 
plkst. 12.00–17.00;
• Rumbulā, Gaismas internāt
pamatskolā  1 reizi mēnesī  – 
mēneša pirmajā pirmdienā 
plkst. 15.45–16.45.
ilma Lāčgalve, Stopiņu novada 

sociālā dienesta vadītāja

Noteikt Stopiņu novada domes 
līdzfinansējumu Ls 100 (viens 
simts latu, 00 sant.) apmērā pri-
vātai izglītības iestādei vai bērnu 
uzraudzības pakalpojuma snie-
dzējam. Pabalstu piešķir atbilsto-
ši Ministru kabineta 2013.  gada 
16.  jūlija noteikumu nr. 403 
“Kārtība, kādā tiek aprēķināts 
un piešķirts valsts atbalsts par 
bērniem no pusotra gada vecu-
ma līdz brīdim, kad tiek uzsāk-
ta obligātā bērna sagatavošana 
pamatizglītības ieguvei, ja bērns 
saņem pakalpojumu pie privātā 
pakalpojumu sniedzēja” nosa-
cījumiem bērnam no pusotra 
gada vecuma līdz brīdim, kad 
tiek uzsākta obligātā bērna saga-
tavošana pamatizglītības ieguvei, 
ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai 
tās pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādē, kurā ir deklarēta 
bērna dzīvesvieta, un nesaņem 
pirmsskolas izglītības pakalpoju-
mu pašvaldības izglītības iestādē.

Lai saņemtu pašvaldības 
piešķirto līdzfinansējumu, bēr-
na likumiskajam pārstāvim jā-
iesniedz Stopiņu novada domē 
iesniegums (paraugs pielikumā), 
kurā norāda, kāda veida izglītī-
bas programmas īstenošanas vai 
atbalstīšanas pakalpojumu bērns 
saņem. Privātā izglītības iestāde 
vai bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniedzējs, kurš nodrošina 
bērnam izglītības programmas 
īstenošanu un apgūšanu, slēdz ar 
Stopiņu novada domi līgumu par 
līdzfinansējuma saņemšanu.

Iepirkumu komisijas 
ziņojums
Konstatēts
Stopiņu novada domes “Iepir-
kumu komisijas nolikuma” (ap-
stiprināts Stopiņu novada domes 
26.06.2013. sēdē; protokols nr. 3, 
11.  p.) 4.13.  punkts nosaka, ka 
“Komisija sniedz informāciju 
domei, par iepirkumu procedū-
ru rezultātiem, kuru līgumce-
na ir vienāda vai lielāka par Ls 
10 000”.

Stopiņu novada domes Iepir-
kumu komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks ziņo par šādiem izvēr-
tētiem iepirkumiem, kuru līgum-
cena ir lielāka par Ls 10 000:

1.  Iepirkums “Iekškvartāla 
ielas rekonstrukciju, ietves un 
autostāvvietu izbūve pie daudz-
dzīvokļu ēkas Saurieši 4” (identi-
fikācijas nr. SND 2013/38 (8.1)).

Atbilstoši nolikumā noteik-
tajiem piedāvājumu iesniegša-
nas nosacījumiem tika iesniegti 
3 (trīs) piedāvājumi.

Iepirkumu komisija, izvērtē-
jot iesniegtos piedāvājumus, no-
lēma:

1. Līguma slēgšanas tiesības 
iepirkumā “Iekškvartāla ielas re-
konstrukciju, ietves un autostāv-
vietu izbūve pie daudzdzīvokļu 
ēkas Saurieši 4” (identifikācijas 
nr. SND 2013/38 (8.1)),  piešķirt 
un par uzvarētāju atzīt SIA “V 
Service”, reģ. nr. 40003920717, ju-
ridiskā adrese Riekstu iela 10-18, 
Rīga, LV-1055, ar kopējo līguma 
summu Ls bez PVN 43  855,56 

(četrdesmit trīs tūkstoši astoņi 
simti piecdesmit pieci lati, 56 
sant.),  PVN 21%  Ls 9209,67 (de-
viņi tūkstoši divi simti deviņi lati, 
67 sant.), Ls ar PVN 50  976,87 
(piecdesmit tūkstoši deviņi simti 
septiņdesmit seši lati, 87 sant.). 

Pamatojums: piedāvājums ar 
vismazāko cenu no piedāvāju-
miem, kas atbilst nolikuma pra-
sībām.

2. Slēgt līgumu “Iekškvartā-
la ielas rekonstrukciju, ietves un 
autostāvvietu izbūve pie daudz-
dzīvokļu ēkas Saurieši 4” ar  SIA 
“V Service”, reģ. nr. 40003920717, 
juridiskā adrese Riekstu iela 10-
18, Rīga, LV-1055, ar kopējo lī-
guma summu Ls bez PVN 43 
855,56 (četrdesmit trīs tūkstoši 
astoņi simti piecdesmit pieci lati, 
56 sant.),  PVN 21 %  Ls 9209,67 
(deviņi tūkstoši divi simti de-
viņi lati, 67 sant.), Ls ar PVN 
50  976,87 (piecdesmit tūkstoši 
deviņi simti septiņdesmit seši 
lati, 87 sant.). 

• Izveidot Stopiņu novada Vēlē-
šanu komisiju 7 (septiņu) locekļu 
sastāvā.
• Vēlēšanu komisijas sastāvā ievē-
lēti šādi komisijas locekļi: T. Vil-
ciņa, I.  Lāčgalve, E.  Rozenbaha-
Kalniņa, S. Šteinberga, J. Staške-
vičs, P. Čerdincevs, G. Blīgzna.

Domes sēžu protokoli pilnā re-
dakcijā pieejami Stopiņu no-
vada domes interneta vietnē  
www. stopini.lv.

4. un 18. septembra domes sēdes lēmumi 
(protokols nr. 8 un nr. 9)

Palīdzi atrast 
velosipēda īpašnieku

Ziņo pašvaldības policija, tālrunis 67910901•

Sociālā dienesta sēdes protokoli•
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Konkurss Stopiņu novada 
skolēniem “Līgo parkam  25” 
norisinājās no šā gada janvāra 
līdz maijam, un tajā piedalījās 
trīs Stopiņu novada skolas  – 
Ulbrokas vidusskola, Stopiņu 
pamatskola un Upesleju inter-
nātpamatskola-rehabilitācijas 
centrs. 

Konkursā uzvarēja: 1.–4.  klašu 
grupā pirmo vietu ieguva Ulbro-
kas vidusskolas 1.b klase, 2. vie-
tu  – Ulbrokas vidusskolas 2.a 
klase un 3. vietu ieguva Upesleju 
skolas komanda “Mazā Jugla”. Sa-
vukārt 5.–9.  klašu grupā pirmo 
vietu ieguva Ulbrokas vidussko-
las 7.a klase, 2. vietu – Ulbrokas 
vidusskolas 6.a klase un 3. vietu – 
Upesleju skolas komanda “Spar-
takieši”. Paldies skolēniem un 
pedagogiem par dalību konkursā 

un vēlmi izzināt savu  novadu!
Balvā skolēni saņēma inte-

resantu un izzinošu ekskursiju, 
kas notika 18.  septembrī, kad 
39 skolēni no 2.  līdz 9.  klasei 
devās ekskursijā uz Ventspili. 
Laika apstākļi šajā dienā mūs 
nelutināja, bet Ventspili mēs to-
mēr apskatījām. Ļoti interesanta 
bija viesošanās Ventspils Jaun-
rades namā izvietotajā planetā-
rijā. Skolēniem stundas garumā 
bija iespēja iepazīt Visumu un 
tā uzbūvi. Apskatījām Vents-
pils promenādi, skaistās ziedu 
skulptūras un strūklakas, ar bā-
nīti aizbraucām līdz “Lemberga 
hūtei”, kur drosmīgākie uzkāpa 
kalna galotnē apskatīt brieža 
 skulptūru. 

Tveroties no rudenīgajām 
lietus lāsēm, mums bija iespēja 
viesoties Pārventas bibliotēkā. 

Bibliotēkas ēkai ir futūristiska ar-
hitektūra, bibliotēkā ir trīs stāvi, 
bet nav trepju, un no viena stā-
va uz nākamo var nokļūt, ejot pa 

Septembra beigās ir sākti 
laipas būvniecības darbi Ul-
brokas ezerā, kas noris Ei-
ropas Zivsaimniecības fon-
da līdzfinansēta projektā 
“Ulbrokas ezera apkārtnes 
uzlabošana” (nr.  12-04-ZL19-
Z401101-000001). 

Pašlaik ir norobežota teritorija un 
iedzīti pāļi laipas pamatnei. Pro-

jektā tiks izbūvēta laipa Ulbrokas 
ezerā. Ezera piekrastes teritorijā 
tiks uzstādīti arī soliņi un, lai iz-
vairītos no teritorijas piemēsloša-
nas, blakus soliņiem tiks izvietotas 
atkritumu tvertnes. Visus darbus 
projekta ietvaros plānots pabeigt 
līdz šā gada 1.  novembrim. Pro-
jekts palīdzēs nodrošināt iedzīvo-
tājiem iespēju dzīvot un atpūsties 
tīrā un sakārtotā vidē. Izbūvētā 

laipa ezerā un soliņi gar ezera 
krastu Stopiņu novada iedzīvotā-
jiem, kas aizraujas ar makšķerēša-
nu, dos iespēju izbaudīt pilnvērtī-
gāk savu vaļasprieku, kā arī citiem 
Stopiņu novada iedzīvotājiem un 
ciemiņiem būs iespēja pavadīt 
savu brīvo laiku tuvāk dzīvesvietai 
sakārtotā vidē un kvalitatīvāk iz-
baudīt Ulbrokas ezera ainavu.

Pēc projekta noslēguma laipa 
un soliņi tiks apsaimniekoti no 
pašvaldības līdzekļiem, tā nodro-
šinot projekta rezultātu ilgtspēju.
Ingrīda Birzniece, projektu vadītāja

Saskaņā ar Stopiņu novada do-
mes 2013. gada 7. augusta sēdes 
lēmumu (protokols nr. 6, punkts 
2.2.3) sākta lokālplānojuma iz-
strāde zemes gabalam Kaudzīšu 
ielā 77, Rumbulā, Stopiņu nova-
dā, kadastra nr. 8096 009 0055. 
Lokālplānojuma izstrāde sākta 

pēc SIA “RSGA” (Mārupes iela 4, 
Rīga, LV-1002) iesnieguma, tās 
mērķis ir mainīt atļauto teritori-
jas izmantošanu.

Par lokālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Stopiņu no-
vada domes Attīstības un plāno-
šanas speciāliste Karīna Jansone, 

tālr. 67910546. Priekšlikumus un 
ieteikumus par lokālplānojuma 
izstrādi var sūtīt pa pastu vai ie-
sniegt personiski Stopiņu novada 
domē Institūta ielā  1a, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā, LV-2130, vai sū-
tīt elektroniski uz e-pasta adresi 
karina.jansone@stopini.lv.

Stopiņu novada dome sākusi 
aptauju, lai noskaidrotu iedzī-
votāju viedokli par tūrisma un 
rekreācijas attīstības iespējām 
Stopiņu novadā. Aptauja nori-
tēs visu oktobri.

Stopiņu novada domē noris 
darbs pie Tūrisma un rekreācijas 
plāna izstrādes 2013.–2018.  ga-
dam. Lai topošais dokuments 

atspoguļotu pašvaldības iedzīvo-
tāju redzējumu par tūrisma un 
rekreācijas nozares nozīmi un 
nepieciešamību Stopiņu novadā, 
tiek rīkota aptauja iedzīvotāju 
viedokļa apzināšanai. Elektronis-
ki anketas ir atrodamas pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē www.stopini.
lv, kur tās var arī lejupielādēt un 
izdrukāt, ja aizpildīšana elek-
troniski nešķiet pietiekami ērta. 

Papīra formātā aptaujas anketas 
ir pieejamas Stopiņu novada bib-
liotēkās, dienas centros un nova-
da domē. Aptaujas norises laiks 
ir no 2013.  gada 1.  oktobra līdz 
1. novembrim.

Aicinām iedzīvotājus būt at-
saucīgiem un piedalīties sava no-
vada nākotnes plānošanā!

Stopiņu novada 
pašvaldība

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes sākšanu

Uzlabo Ulbrokas ezera apkārtni

Izzinoša ekskursija uz Ventspili

Piedalies aptaujā par tūrisma attīstību novadā

Starptautiskajā Veselības nedēļā arī Stopiņu novadā no 7. līdz 13. oktobrim 
notiks Veselības nedēļa, kurā būs iespēja sacensties dažādos sporta veidos.
Veselības nedēļā Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zālē notiks sa
censības pieccīņā 1.–31. oktobrī, 10. oktobrī Veselības skrējiens Ulbrokas 
sporta kompleksa stadionā un 12. oktobrī Nūjošanas pasākums Siguldā.

Veselības nedēļas programma
Pieccīņa (Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zālē)
• Spiešana guļus ar savu svaru uz maks. reižu skaitu
• Pietupieni ar savu svaru uz maks. reižu skaitu
• Vilkme ar savu svaru uz maks. reižu skaitu
• Atspiešanās no līdztekām uz maks. reižu skaitu
• Pievilkšanās
Vecuma grupas: 1) jaunieši līdz 18 gadiem, 2) vīrieši.
Visi rezultāti mēneša beigās tiks summēti un noskaidrots labākais. 
Sacensības norisināsies USk trenažieru zālē 1.–31. oktobrī. 
Atbildīgais – trenažieru zāles instruktors Deniss, tālr. 28274082.

Veselības skrējiens (Ulbrokas sporta kompleksa stadionā) 
10. oktobrī plkst. 18.00 
Vecuma grupas
• 4–6 gadu vecumam, distance zēni/meitenes 330 m
• 7–10 gadu vecumam, distance zēni/meitenes 660 m
• 11–15 gadu vecumam, distance zēni/meitenes1650 m
• 16–29 gadu vecumam, distance siev. 1650 m, vīr. 2970 m
• 30–45 gadu vecumam, distance siev. 1650 m, vīr. 2970 m
• 46–55 gadu vecumam, distance siev. 1650 m, vīr. 2970 m
• 56 gadi un vecāki, distance siev./vīr. 1650 m
Atbildīgais par sacensību organizēšanu Ainārs Vaičulens, 
tālr. 28711252.

Nūjošana (Sigulda)
12. oktobrī plkst. 12.00
Sacensību dienā Ulbroka–Sigulda–Ulbroka tiks organizēts transports, 
izbraukšana no DC “Ulbroka” 12. oktobrī plkst. 9.00.
Pieteikšanās līdz 11. oktobrim DC “Ulbroka” pie Andas Višķeres vai 
pa tālr. 28373398.

Apbalvošana 
1.–3. vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām un mazām pārsteiguma 
balvām.

Sacensības organizē Stopiņu novada dome sadarbībā 
ar Latvijas tautas sporta asociāciju. 

Sacensību galvenais tiesnesis Ainārs Vaičulens, tālr. 28711252.
Uz tikšanos Veselības nedēļā!

Ainārs Vaičulens, sporta organizators

Visus sportot gribētājus aicinām piedalīties 
Veselības nedēļā 
Stopiņu novadā no 7. līdz 13. oktobrim

spirālveida pandusu, kas vijas gar 
ēkas sienām.

Lai arī bijām salijuši, tas ne-
spēja traucēt dienas jauko no-

skaņojumu. Paldies visiem par 
izturību! 

Inese Skrastiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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7. septembrī Upesleju internāt-
pamatskolas-rehabilitācijas 
centra sporta laukumā ģime-
nes tikās sporta dienā, lai sa-
censtos dažādās nopietnās un 
nenopietnās disciplīnās.

Ģimeņu sporta diena Upeslejās 
ir sena tradīcija, kas vieno spor-
tiskās ģimenes. Gan lieli, gan 
mazi sacentās futbolā, volejbolā, 
milzu futbolā, basketbola soda 
metienos, zābaka mešanā, sie-

vu nešanā kalnā, loku šaušanā, 
šaušanā ar indiāņu trubiņu. Paši 
mazākie, kuriem vēl nebija pieci 
gadi, sacentās stafetē, lienot cauri 
tunelim un metot bumbiņu gro-
zā. 10 gadus sasniegušie un jau-
nāki bērni pārvarēja šķēršļu joslu 
ar riteni, mazākie šo uzdevumu 
veica kopā ar vecākiem. Spēcī-
gākie puikas izmantoja iespēju 
vingrot ielu vingrotāju vadībā. 
Liela jautrība valdīja ģimeņu sta-
fetē, kur rezultāts bija atkarīgs no 

katra dalībnieka. Kamēr mam-
mas salasīja izbērtos santīmus, 
bērni jau gaidīja milzu kedās, bet 
tēti, brāļi un māsas vilka mugurā 
milzu pamperus, ar kuriem bija 
jāpieveic pēdējie ģimeņu stafetes 
metri. 

Grūti noteikt, kura bija la-
bākā vai sportiskākā ģimene,  – 
uzvarētāji bija visi! Sakām lielu 
paldies visām ģimenēm par pie-
dalīšanos un atsaucību!

Paldies arī visiem sporta spē-

ļu organizācijā iesaistītajiem  – 
sporta kompleksa kolektīvam, 
Upesleju dienas centra kolektī-
vam un visiem brīvprātīgajiem, 
kas nodrošināja šīs dienas veik-
smīgo norisi!

Sporta dienas fotogalerija:  
ht tp : / /w w w.stopini . lv /pub-
lic/35102.html?t=foto.

Ainārs Vaičulens, 
sporta organizators,

Inese Skrastiņa, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

3.  septembrī Baldonē, slēpošanas 
trasē “Riekstu kalns”, notika Pierī-
gas novadu 2013. gada sporta spē-
ļu sacensības vieglatlētikas krosā, 
kurās Stopiņu novadu pārstāvēja 
pieci dalībnieki. Kopumā sacensī-
bās startēja piecas Pierīgas novadu 

komandas piecās vecuma grupās.
Pierīgas novadu sporta spēles 

turpināsies oktobrī ar sacensībām 
šautriņu mešanā, basketbolā un 
peldēšanā.

Ainārs Vaičulens,
 sporta organizators

Stopiņu novada handbola 
sieviešu, vīriešu un jaunie-
šu komandas šajā sezonā 
startēs kārtējā Latvijas 
handbola čempionātā, kura 
atklāšana notiks 27.  sep-
tembrī plkst. 18.30 Ulbro-
kas sporta kompleksā. Tur 
12.–13. oktobrī norisināsies 
Starptautisks handbola tur-
nīrs “Stopiņu sieviešu hand-
bolam 15”. 

Pierīgas novadu 2013.  gada 
sporta spēlēs jau startējuši 
mūsu novada vieglatlēti, kas 
3. septembrī sacentās krosā vī-
riešu un sieviešu konkurencē 
un izcīnīja godalgotas vietas. 
Pierīgas novadu sporta spēlēs 
startēs Stopiņu novada vīriešu 
basketbola komanda vecuma 
grupā 35+, novada labākie pel-
dētāji dažādās disciplīnās un 
vecuma grupās, novada vīriešu 
volejbola komanda un arī zo-
lītes spēlētāji pārstāvēs Stopi-
ņu novadu Pierīgas komandu 
 sacensībās.

Stopiņu novada vīriešu 
basketbola komanda šajā sezo-
nā turpinās sacensties Dubult-
amatieru līgas spēlēs vecumu 
grupā 35+. Vīriešu futbola ko-
manda piedalīsies Rīgas telpu 
futbola čempionātā. 

Vīriešu hokeja komanda 
“Vilki” sākusi sezonu ar uzva-
ru, pirmajā spēlē ar 3:2 pārspē-
jot komandu “Latvijas gāze”. 
HK “Vilki” piedalās hokeja 
turnīrā “Žoltoka kauss”, kurš 
drīz noslēgsies. 

Ulbroka/FS “Masters” flor-
bola vīriešu, jauniešu un bērnu 
komandas startēs Latvijas flor-
bola čempionātā.

Stopiņu novada vīriešu vo-
lejbola komanda startēs Latvi-
jas tautas asociācijas Ziemas 
čempionātā vecumu grupā 
40+.

Džudo sekcijas bērni un 
jaunieši individuāli startēs da-
žādos starptautiskos turnīros 
gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Veiksmīgus startus un la-
bus rezultātus jaunajā sezonā 
visiem sportistiem vēl Ulbro-
kas sporta komplekss un Stopi-
ņu novada pašvaldība!

Aelita Veipa, 
Ulbrokas sporta kompleksa 

direktore 

“Uznes mani kalnā!” un citas disciplīnas

Mūsējiem godalgas vieglatlētikas krosā

Ulbrokas 
sporta 
kompleksa 
jaunā sezona

Stopiņu novada komandas dalībnieku rezultāti
Normunds Siliņš – 1. vieta 2. grupā (30–39 g. v.) 
Diāna Šika – 2. vieta 2. grupā (30–39 g. v.)
Mārtiņš Višņevskis – 3. vieta 1. grupā (16–29 g. v.)
Sandris Šika – 4. vieta 2. grupā (30–39 g. v.) 
Atis Verdenhofs – 8. vieta 1. grupā (16–29 g. v.)
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Senās mājvietas Stopiņu novadā•
Ne vienmēr 21.  gadsimta laika 
dimensijās mājvieta ir saistīta ar 
pamatvērtībām labākajā nozī-
mē. Raksta sadaļa “Kultūraina-
viskās viensētas” un izpētes pro-
jekts “Senās mājvietas Stopiņu 
novadā” iezīmē vidi, kas laika 
gaitā ir manījusi sākotnējo ieceri 
un praktisko pielietojumu. 

Tās ir ēkas, kas pielāgotas dzī-
vošanai dažādu sociālo grupu 
pārstāvjiem un tagadnes skatī-
jumā kalpo par pagaidu mītni. 
Stopiņu novada nekustamais 
īpašums glabā vien sen radītos 
vietu nosaukumus “Līdumnie-
ki” un “Rozes”. Savukārt īpašums 
“Saulīte” atklājas ar apzinātu un 
jaunu laika vēstījumu, domājot 
gan par to, kas bijis, gan to, kas 
ir šobrīd, gan to, kas vēl tikai būs.

“.. teikt, ka te kaut kur
ir robeža vai mala
un ka te vai tur
kaut kas jānodala ..”

(Imants Ziedonis)

Māju nosaukums “Līdumnieki” 
vedina domāt, ka ēka pieredzējusi 
daudzu ļaužu likteņus. Ēka gan 
atrodas meža ceļa malā, un nekas 
vairs neliecina, ka šeit būtu bijuši 
vareni tīrumi vai lauksaimnie-
kiem darbīga vide. Divstāvu koka 
ēka ar bēniņu izbūvi celta 19. gs. 
otrajā pusē un 20.  gs. 30.  gados 
apmesta. Jumtgales nošļaupums 
vedina domāt, ka senākajos laikos 
tur varēja būt fahverka motīvs.

Tāpat kā jumta iesegums ar viļ-
ņoto šīferi, tikpat nemierīgi “viļņo-
jošs” ir ēkas dvēseles stāvoklis – iek-
šējā dzīve. Tagad tā ir sociālā ēka, kur 
ļaudis nāk un iet, ja dzīves apstākļi 
uzlabojas. Viena problēma – kopīgs 
mājoklis, kur neviens īsti neiesaistās 
tā uzlabošanā, kaut vai sevis dēļ. Sak, 
gan jau kāds cits aiz manis sakops.

Ēkas apjomā izceļas kāpņu 
telpa, kurai kāds asprātis augšgalā 
uzlicis lielo pulksteņa ciparnīcu kā 
atgādinājumu, ka Laika rats ir ne-
pielūdzams, tāpat kā ēkas mūža il-
gums. To var redzēt zem nokritušā 
apmetuma, kur pavīd dēļu karkass, 
kas piesegts tik ar papi. Pirmajā 
stāvā kādreiz ir bijuši logu slēģi, lai 
vēlās vakara stundas ļaudis varētu 
pavadīt mierīgi. Veco kāpņu ele-
gantais liekums ir kā atgādinājums 
par ēkas mūža ilgumu, bet zudušie 
virpotie margu balustri liecina, ka 
20. gs. ir ieviesis savas korekcijas. 

“Līdumnieku” gaitas turpi-
nās, šoreiz jau 21. gadsimtā. 

“Lai pavisam nepalieku 
es bez dvēseles. Tu jau 
atbildību nes tāpat kā es” 

(Imants Ziedonis)

Kultūrainaviskās viensētas

Cilvēks vienmēr gaida brīnumu 
vai rada pats, lai panāktos tam 
tuvāk. To gribam katrs, bet ne 
katram lemts. Stopiņu apkaimē 
20.  gs. sākumā kādreiz dzīvoja 
saimnieks, es viņu nezinu, bet 
domās tādu redzu, jo toreiz īste-
not savu sapni meža vidū, nevie-
nam neskartā vietā, vajadzēja gan 
gribasspēku, gan garaspēku.

Pa izdangāto meža ceļu vedot 
būvmateriālus un attīrot būvvie-
tu, lai paceltos šis staltais divstā-
vu nams, kuram deva romantis-
ku nosaukumu “Rozes”, turpat 
tālāk pāri pagalmam arī kūtiņa, 
kā nu bez tās. Leknajā pļavā ganī-
jās gotiņas, bet mežs bija kā sargs 
rimtajam dzīvesveidam.

Ēkas aprises uzrāda tolaik Lat-
vijā tik populāro funkcionālisma 
stilu, bet tās siluets un fasādes lieci-
na par profesionāla arhitekta klāt-
būtni. Divstāvu mūra ēka piesaista 
uzmanību gan ar līmeņu dažādību, 
tā vecinot silueta spēles, gan ve-
randas izbūvi, kas tagad gandrīz 
aizmūrēta. Funkcionālismam tik 
raksturīgais plašais stiklojums ta-
gad izveidojis situāciju, kad iedzī-
votāji cīnās ar siltuma problēmām. 
Laika zobs skāris jumta iesegumu, 
kur vietām tas piesegts ar vecajām 
skārda plāksnēm, bet vietām ar 
viļņoto šīferi. Domājams, ka ēka 
celta 20. gs. 30. gados un tāda pa-
stāvējusi ilgi, līdz, iegūstot sociālās 

mājas statusu, pamazām zaudējusi 
pašcieņu,  – tik samocīta tagad ir 
tās fasāde. Vai likteņa lemta vai cil-
vēku neizdarības dēļ. Vien vajadzē-
tu pielikt darbīgas rokas – nokrā-
sot un salabot fasādi, iestiklot dažu 
labu logu, lai tie skumji neraudzī-
tos pagātnē. Ēkai ir aizsākts veidot 
cokolam ziemas “mētelīti” – apšu-
vumu ar silikāta ķieģeļiem. Kāpnes 
vēl ir saglabājušas seno greznību, 
pat “pendeļdurvis” virinās, plīts 
mūrīši silda kā senāk, tik sāni no-
melnējuši no sodrējiem.

Pavisam nedaudz vajag, lai 
šāds funkcionālisma brīnums 
meža vidū ar skaisto vārdu “Rozes” 
atdzimtu un uzplauktu no jauna.

“Bet katrs ir bijis sevi 
pazaudējis un sevi atkal 
meklējis. Atkal meklēšana 
laikam ir īstā dzīve, citas 
dzīves īstenības man nav” 

(Imants Ziedonis)

Nekustamā īpašuma ēka “Saulī-
te” celta ap 1929. gadu kā vasaras 
māja ārpus pilsētas  – vasarnīca, 
divām ģimenēm, iespējams, ve-
cākiem un viņu bērniem. Tagad 
tā būs vienģimenes māja. Objekts 
sarežģīts, jo tehniski sliktā stā-
voklī. “Vienu brīdi pat gribējām 
atteikties no šī projekta, bet pieņē-
mām šo izaicinājumu,” stāsta Mi-
kus Grende, SIA “FF” arhitekts.

“Problēma bija ar cakaino tor-
ni, tobrīd tā laika apkārtējā ainavā 
viņš izskatījās labi un nenomāca 
vidi, jo ēka atradās uz vienu hek-
tāru liela gruntsgabala. Tagad, kad 
gribam šajā vietā uzcelt vēl sešas 
nelielas mājas, tas izskatās pārāk 
aktīvs, tāpēc nolēmām, ka neatjau-
nosim to sākotnējā izskatā. Sagla-
bāsim ideju par torni, bet padarī-
sim to vieglāku, turklāt ēka taču jā-
siltina. Ja toreiz tā bija koka karka-
sa māja, ar zāģu skaidu pildījumu 
un vēlāk apmesta, tad skaidrs, ka 
šos daudzos gadus, kad to pielāgo-
ja komunālajiem dzīvokļiem, cieta 
ne tikai cilvēki, dzīvojot šaurībā, 
bet arī pati ēka strauji novecoja. 
Jā, tornis savā kopējā tēlā izskatī-
sies vieglāks, tam pirmajā stāvā ir 
balsti, bet otrajā stāvā terase, tad 
gruntsgabals elpos, tas nebūs “no-
spiests” zem torņa aktivitātes.

Pamati ēkai arī nebija īsti dro-
ši  – veidņi, kuros sagāzts iekšā 
viss, kas tobrīd laukos bija pa rokai 
(būvgruži). Vieta gan laba, māja 
nav sēdusies. Bēniņi bija apaļkoku 
konstrukcijā, kuri mums izskatījās 
bojāti, bet, kad kārtīgi apskatījām, 
izrādījās, ka tas nav pelējums, bet 
gan veco amatnieku stiķis  – tie 
bija noziesti ar māla masu. Līdz ar 
to māja savā konstrukcijā mums 
atklāja daudz ko jaunu. Jumts bija 
ieklāts ar skārda plāksnēm, toreiz 
tā daudzviet darīja. Tāpat izrādās, 

ka ēkas kreiso spārnu izveidoja 
nevis padomju laikā, bet tai jau 
sākotnēji bija piebūvēta veranda, 
kuru 20. gs. 40. gados apmeta.

Domājam, ka galvenā ieeja būs 
no Austrumu ielas, bet ieeja ar tor-
nīti būs no dārza puses. Rekons-
truējot mēs domājam par ainavis-
ki kopējo skatu, kad uzbūvēsim 
vēl sešas nelielas mājas. Jau 20. gs. 
60. gados, kad ēkai tik tuvu piebū-
vēja daudzstāvu dzīvojamo ēku, 
neglābjami aizgāja bojā daži ai-
naviskie skatupunkti. Saglabāsim 
ēkai vēsturiskās atsauces – pirmajā 
stāvā logiem būs slēģi, saglabāsim 
logu vērtņu dalījumu, protams, 
izgatavojot analogas kopijas. Pag-
raba telpu pastiprināsim ar ķieģeļu 
kolonnu, kur monolīta betona lē-
jums uz metāla sliedēm ir ieliecies. 
Atjaunosim lieveņus, stūra rustus. 
Izveidosim ēku apmetumā, cokola 
daļa būs gluda, bet dekoratīvo ele-
mentu – starpstāvu dzegu – sagla-
bāsim. Jaunais ēkas variants būs 
ekoloģiski ekonomisks. Šādā aina-
viski interesantā vidē citādi nemaz 
nedrīkst būt.”

Materiālu sagatavoja un ar Miku 
Grendi sarunājās Vita Banga, Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas Rīgas reģionālā valsts 
inspektore, mākslas zinātniece, ne
skaitāmu publikāciju un grāmatu 
autore un līdzautore

SAULĪTE

SAULĪTE
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BIBLIOTĒKĀS
ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
Literāri tematiska izstāde “Cilvēks ir 
pats savs spēks. Avots un zvaigzne” 
(A.  bels), veltīta rakstnieka Alberta 
bela 75. dzīves jubilejai.
18.  oktobrī plkst. 18.00 Ulbrokas 
kultūras nama izstāžu zālē Ulbrokas 
un Sauriešu bibliotēkas aicina uz li
terāru vakaru “Ceļotājs laikā – Pauls 
bankovskis”. tikšanās laikā draudzī
ga un intelektuāla saruna par lite
ratūras aktualitātēm, jaunradi un 
priekšlasījumi, tverot, jūtot un iezī
mējot laika mūsdienīgo plūdumu.

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
24. oktobrī un 31. oktobrī – “kas no
tiek bibliotēkā?”, iepazīt bibliotēku 
nāks Stopiņu pamatskolas Pii saga
tavošanas grupas.

DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
Datorkursi pieaugušajiem trešdie
nās plkst. 18.00–20.00 un piektdie
nās plkst. 16.00–18.00.
Sestdienās plkst. 12.00 stikla ap
gleznošanas nodarbības.
oktobrī dienas centra darbinieki 
un brīvprātīgā jauniete no Moldā
vijas Diāna Rotaru ar prezentāciju 
par Moldāviju un informāciju par 
programmu Jaunatne darbībā un 
brīvprātīgo darbu dosies uz Upesle
ju un Ulbrokas dienas centriem un 
Stopiņu pamatskolu.
teterevu fonda finansētā projektā 
“Stopiņu novada māmiņu radošā 
izglītošanās biedrībā “Māra””, oktobrī 
Ulbrokas un Sauriešu dienas centru 
radošo nodarbību apmeklētāji do
sies pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Skujenes pagastu uz Ģimeņu at
balsta rokdarbu studiju, Āraišu ama
tu māju un Āraišu ezerpili.
5., 12. un 26. oktobrī plkst. 10.00 no
darbības projekta “Mediācija – kon
fliktu atpazīšanas un risināšanas 
veids” ietvaros, semināru vada  – 
Laila Uzule. Projektu finansē Stopi
ņu novada dome. 
24. un 31. oktobrī plkst. 18.00 aici
nām bērnus un skolēnus uz nodar
bībām  – lekciju un semināru ciklā 
“Ripo vesels”, organizē biedrība “Mi
sija par ģimeni”, nodarbības vada 
Nils Ratinieks. Projektu finansē Sto
piņu novada dome.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
No 8.  oktobra fotoizstāde “Priekš
metu filozofija”, autors Agnis Šmits, 
apskatāma Upesleju kultūras centrā.
No 20.  oktobra fotoizstāde “Ģime
nes sporto”, apskatāma Upesleju 
dienas centrā.
Pirmdienās: Vēderdejas plkst. 18.00–
20.00. Šahs, dambrete 15.00–20.00.
otrdienās: Vingrošana senioriem 
15.30–16.30 un 16.30–17.30. Galda 
teniss senioriem 16.00–20.00. “Dari 
ko vari” – rokdarbi bērniem 16.00–
20.00.
trešdienās: Vēderdejas 18.00–
20.00. Šahs, dambrete 15.00–20.00.
Ceturtdienās: Vingrošana senioriem 
15.30–16.30 un 16.30–17.30. Galda 
teniss senioriem 16.00–20.00. Flo
ristika interesentiem 17.00–19.00.
Piektdienās: Šūšanas nodarbības 
“Audumi interjerā” no 17.00–20.00, 
projektu finansē Stopiņu novada 
dome. Galda teniss 17.00–20.00. 
“Dari ko vari” praktiska nodarbība 

bērniem 17.00–20.00
Sestdienās: “Jauno tenisistu skoli
ņa” 12.00–14.00, projektu finansē 
Stopiņu novada dome. Galda teniss 
senioriem pēc 14.00.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
No 24.  septembra līdz novembra 
vidum dekupāžas kursi.
Skolēnu brīvlaikā: 28. oktobrī spor
ta diena bērniem; 29. oktobrī māks
las diena.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
No 3.  oktobra un turpmāk katru 
ceturtdienu plkst. 18.00 notiks flo
ristikas nodarbības profesionālas 
floristes vadībā. 
12.  oktobrī Stopiņu novada nūjo
tāju došanās uz Siguldu uz ikgadē
jo nūjotāju tikšanos. izbraukšana 
plkst. 9.00 no Ulbrokas dienas cen
tra. brauciens tiek organizēts sadar
bībā ar Ulbrokas sporta kompleksu. 
transports būs nodrošināt, lūdzam 
pieteikties laikus dienas centrā vai 
pa tālruni 28373398.
trešdienās plkst. 18.00 notiks stikla 
apgleznošanas radošās nodarbības 
jaunajām māmiņām un sievietēm. 
Nodarbības notiek projektā “Sto
piņu novada māmiņu radošā izglī
tošanās biedrībā “Māra””, projektu 
finansē teterevu fonds. 
Nūjošanas nodarbības – katru otr
dienu un ceturtdienu plkst. 12.30–
14.00.
Sestdienu rītos plkst. 9.30–14.00 
rotu gatavošana no pērlītēm, plas
tikas un citiem materiāliem.

SPORTS
Starptautiskajā veselības nedēļā 
visā Latvijā Veselības nedēļa arī 
Stopiņu novadā 7.–13. oktobrī. Pro
grammā: Ulbrokas sporta komplek
sā (USk), trenažieru zālē pieccīņa 
1.–31. oktobris, USk, stadionā Vese
lības skrējiens 10.  oktobrī, Sigulda, 
pasākums Nūjošanā 12. oktobrī. Ve
selības nedēļas programma: http://
www.stopini.lv/public/35159.html.

12–13.  oktobrī Starptautisks hand
bola turnīrs “Stopiņu sieviešu hand
bolam 15” Ulbrokas sporta kom
pleksā.

Ulbrokas/FS “Masters” virslīgas mā
jas spēles Ulbrokas sporta kom
pleksā
19.  oktobrī plkst. 19.00 Ulbroka/FS 
“Masters”–Fk “Rīga”
27.  oktobrī plkst. 15.00 Ulbroka/FS 
“Masters”–Rubene
2. novembrī plkst. 15.00 Ulbroka/FS 
“Masters”–bauska
3. novembrī plkst. 15.00 Ulbroka/FS 
“Masters”–Madona

Stopiņu novada sieviešu handbola 
komandas mājas spēles Ulbrokas 
sporta kompleksā
26.  oktobrī plkst. 15.00 Stopiņu 
NHk–Sk “Latgols”, Ulbrokas Sk

Stopiņu novada vīriešu handbola 
komandas mājas spēles Ulbrokas 
sporta kompleksā
19.oktobrī plkst. 15.00 Stopiņu 
NHk–Hk “Vaiņode”, Ulbrokas Sk.

Vīriešu basketbola komandas “Sto
piņi”, vecuma grupa 35+ mājas spē
les Ulbrokas sporta kompleksā
16.  oktobris plkst. 20.15 bk 
“Stopiņi”–“Rūja un Dēli”

Pasākumi oktobrī•
5. oktobrī plkst. 13.00 

Ulbrokas kultūras namā 
Stopiņu novada 

Pensionāru biedrība 

aicina svinēt 
Starptautisko veco

 ļaužu dienu. 
transports: Saurieši 12.10, Upesle
jas 12.15, Līči 12.20, Dreiliņi 12.30; 

Ulbroka 12.45. Līdzi ņemt labu 
garastāvokli un groziņu. 

Visi mīļi gaidīti.

12. oktobrī plkst. 19.00 
Ulbrokas kultūras namā 
melodramatiska komēdija 

“Viņi dejoja 
100 vasaras”.

Ceļojums laikā un telpā ar jautrām 
un ne tik jautrām dziesmām. 

Scenārijs un režija – Raimonda 
Vazdika. Piedalās: Ilze Grunte, Rai

monda Vazdika, Dainis Gaidelis, 
ieva Akuratere. Pirms izrādes un tās 

starpbrīdī darbosies kafejnīca.
Pēc izrādes – krāsainā rudens 
ballīte kopā ar grupu “kolibri”.

Ieeja Ls 2. Pensionāriem un 
represētajiem Ls 1. 

ieeja tikai uz balli Ls 2.
biļešu tirdzniecība – pasākuma 
dienā Ulbrokas kultūras namā.

19. oktobrī plkst. 13.00 
Ulbrokas kultūras namā 

dokumentālās filmas 
demonstrācija par fonda

 “Sibīrijas bērni” 
organizēto 

braucienu uz Sibīriju 
šā gada jūlijā.
 Režisore Dzintra Geka.

kopā ar brauciena dalībniekiem 
pārvarēsim milzīgos attālumus un 
laiku, kas mūs šķir no tālās sāpīgās 

vēstures notikumiem. Varēsim 
ieraudzīt pazīstamas sejas svešā 
vidē un izjust prieku par to, ka 

esam savās mājās Latvijā.
ieeja brīva, laipni aicināti!

25. oktobrī plkst. 19.00 
Ulbrokas kultūras namā 

vokālā ansambļa 

“Sagša” 
draudzības koncerts.

 ieeja brīva.

26. oktobrī plkst. 13.00 
Ulbrokas kultūras namā 

vokālā ansambļa “Ievziedi” 

15 gadu 
jubilejas koncerts 
“Ievziedi rudenī”.

 ieeja brīva.

Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolai - 15

2013. gada 8. novembrī
Ulbrokas kultūras namā

16.30  izstādes atklāšana
17.00  koncerts "brīnišķā pasaule"

19.30 - absolventu salidojums 
(sīkāka informācija pa tālruni 

67910948)

Kultūras pasākumi

...no tālumiem visiem
tikai šis tālums

vistālākais
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

mūsu kolēģim Jānim Piebalgam, 
dēlu aizsaulē aizvadot.

Stopiņu ambulances kolektīvs

Aicinām sekot līdzi 

aktualitātēm 

Stopiņu novadā. 

Ienāc 

www.
stopin

i.lv

Piesakies “Jaunumiem” un 

katru nedēļu uzzini par 

aktualitātēm novadā 

savā epastā.

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Mēs ejam un ņemam, ko dzīve dod,

Mēs atdodam visu, ko spējam..

Dzidra Taškāne, Sergejs Karavajevs, Viktors Lovins, 
Malda Griņuka, Anatolijs Ivanovs, Jānis Ozoliņš, 

Ivans Pavlovs, Vilnis Miļeiko, Nikolajs Antoņēvičs, 
Janīna Kecko, Ausma Ābele, Alma Reķe.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

•

Līdzjūtības•

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Kā uzvilkts pulkstenis – tāds mūžs tev Laimas likts,

Šī mazā pasaule ap tevi griežas visa,
Tu, gaismas kāpnes tās, pa kurām augšup tikt,

Kur zelta saules loks un lielā laika risa.

Jasmīni Bērziņu, Moniku Līdumu, Ņikitu Ļuščinu, Jāni Leimani, 
Ēriku Čipoti, Jēkabu Dežurovu, Līgu Grundi, Ņikitu Mihaļčuku, 

Daniilu Ņikuļinu, Viktoriju Okoņečņikovu.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Tik nevaldāmi gadi steidzas,

Ka gandrīz vētras spērnus gūst,
Lai līdzi tikt tev viņiem veicas,

Lai esi tas,kas nepiekūst.

Jeļenu Martinovu, Andri Misiku, Helēnu Misūni, 
Nataliju Samsonovu, Jekaterinu Šarkovu, Zigu Vēveri, 
Valentīnu Aņikejenko, Valdu Audzi, Jevgeņiju Krūzi, 

Raimondu Liepiņu,Valentīnu Mučicinu, Kārli Trokšu, 
Viktoru Zvaigzni, Nadeždu Mamikinu, 

Irinu Kolosovu, Olimpiadu Maisjuku.
Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!


