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2013.  gada 18.  oktobrī pie 
dzelzceļa tilta pār upi Mazā Jug-
la pulcējās Stopiņu un Salaspils 
novadu pašvaldību pārstāvji, 
iedzīvotāji un atbildīgo iestāžu 
pārstāvji, lai atklātu Valsts kul-
tūras pieminekļa plāksni, kas 
apliecina tilta iekļaušanu valsts 
aizsargājamo kultūras piemi-
nekļu sarakstā kā vietējas nozī-
mes industriālo pieminekli.

Pirms plāksnes atklāšanas Stopi-
ņu novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pumpurs īsumā pastāstīja 
par tilta tapšanas vēsturi. Lēmums 
sākt līnijas Rīga–Ērgļi–Madona–
Lubāna būvniecību tika pieņemts 
1928. gada vasarā “Latvijas Dzelz-
ceļa” virsvaldē. Sākumā veica izpē-
ti, un jau pēc diviem gadiem sākās 
būvniecība. Interesanti, ka, veidojot 
dzelzceļa uzbērumu, netika pielie-
toti mehāniskie līdzekļi  – grants 
tika vesta ar ratiem zirgu pajūgos. 
Plānotajā dzelzceļa līnijas izvieto-
jumā zemes īpašniekiem tika atsa-
vināta josla dzelzceļa līnijas izbū-
vei  – 15  metru platumā dzelzceļa 
līnijai un 60 metru platumā vietās, 
kur bija paredzēta staciju izbūve. 
1932.  gadā celtnieki sāka būvēt 
pirmos pamatus un betona nostip-

rinājumus tiltam pār Mazās Juglas 
upi, toreiz pie Saleniekiem. Visā 
dzelzceļa līnijā bija 58  būves, no 
tām četri metāliska kaluma dzelz-
ceļa tilti un 28 dzelzsbetona tilti. 

Dzelzsbetona konstrukcijas 
tiltam būvēja Čehoslovākijas fir-
ma. Kopējās tilta izmaksas bija 
141  600  latu. Pirmās tilta pār-
baudes ar vilciena sastāvu noti-
ka 1933.  gada 9.  februārī, un jau 
1935. gada 26. novembrī dzelzceļa 
līnija Rīga–Ērgļi līdz Suntažiem 
tika atklāta. Dzelzceļa līniju no 
Suntažiem līdz Ērgļiem pabeidza 
vēlākos gados. Pa jaunizbūvēto lī-
niju ar pirmo vilcienu svinīgo brau-
cienu veica toreizējais satiksmes 
ministrs Ē.  Eidenbergs. Dzelzceļš 
tika būvēts bagātajiem Vidzemes 
novadiem, lai tie savu produkciju 
varētu nogādāt Rīgā, jo salīdzinā-
jumā ar autotrans portu dzelzceļa 
satiksme izmaksāja mazāk. J. Pum-
purs salīdzināja toreizējo dzelzceļa 
līnijas būvniecību ar šobrīd plāno-
to projekta “Rail Baltic” realizāciju, 
kas notiek salīdzinoši daudz lēnāk 
un sarežģītāk. 

Valsts kultūras pieminekļu Rī-
gas reģiona nodaļas vadītājs Jānis 
Asaris atzīmēja, ka šis ir tikai sep-
tītais tilts, kas iekļauts valsts aiz-

sargājamo pieminekļu sarakstā un 
vienīgais  metāla kopņu konstruk-
ciju tilts, tāpēc ir īpaši nozīmīgi sa-
glabāt industriālo būvju paraugus.

Salaspils novada domes priekš-
sēdētājs Raimonds Čudars atzīmē-
ja, ka tiltam ir vēl viena īpašība, ko 
nevar atņemt: vienojošā, tilts vien-
mēr vieno divas puses – cilvēkus, 
ceļus un šajā gadījumā arī divus no-
vadus. Salaspils pašvaldība jau iesā-
kumā atsaucās Stopiņu novada do-
mes aicinājumam atbalsta vēstulei 
par tilta saglabāšanu, pēc tam kad 
2012.  gada februārī bija saņemta 
vēstule no AS “Latvijas Dzelzceļš” 
par plānoto tilta nojaukšanu. 

Tuvākā nākotnē Stopiņu un 
Salaspils pašvaldības ir vienojušās 
meklēt Eiropas fondu finansējumu 
tilta sakārtošanai un uzturēšanai. 
Šobrīd Stopiņu novada pašvaldība 
ir uzlikusi jaunu dēļu segumu tilta 
vidus un sānu daļām gājēju kus-
tības nodrošināšanai, jo ikdienā 
tilts ir galvenais upes šķērsošanas 
posms vietējo ciemu iedzīvotājiem.

Tilta un apkārtnes sakopša-
nā jau vairākus gadus iesaistās arī 
Upesleju ciema iedzīvotāji. Biedrī-
ba “Koordināta”, kuru vada Upesle-
ju iedzīvotājs alpīnists Jānis Ķime-
nieks, sadarbībā ar Stopiņu novada 

domi ir organizējis vairākas tilta 
sakopšanas talkas, labiekārtojis tilta 
apkārtni, uzstādot atkritumu ur-
nas. Tilta konstrukcijas nereti no-
der arī industriālā alpīnisma pras-
mju apgūšanai un aktīvās atpūtas 
cienītājiem. 

Šobrīd Stopiņu novadā atro-
das divi valsts kultūras pieminekļi, 
kas ir reti sastopami citur Latvijas 
teritorijā,  – 2012.  gadā kultūras 
pieminekļa statusu ieguva guļbū-
ves kapličas ēka Ulbrokas kapos, 
kas celta 1849. gadā, un 2013. gadā 

Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi 
dzelzceļa līnijā Rīga–Ērgļi iekļauts 
valsts aizsargājamo kultūras piemi-
nekļu sarakstā kā vietējas nozīmes 
industriālais piemineklis.

Inese Skrastiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzelzceļa tilts pār Mazo Juglu – viens no retajiem 
industriālajiem kultūras pieminekļiem Latvijā

Ziedi, mana Tēvu zeme,
Sarkanbaltiem ziediņiem.
Te saulīte zeltu sēja,
Latvju zemi mīlēdama.

No kreisās: Raimonds Čudars, Salaspils novada domes priekšsēdētājs, 
Jānis Pumpurs, Stopiņu novada domes priekšsēdētājs, Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada domes deputāte, Vita Banga, VKPAI inspektore, Jānis 
Asaris, VKPAI Rīgas reģiona nodaļas vadītājs

Mēs katrs veidojam savu valsti. Ja mēs paši 
būsim labestīgi un strādāsim ar cieņpilnu 
attieksmi, tad savu ikdienu padarīsim 
sirsnīgāku!

Jānis Pumpurs, 
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

Celies, saulīt, rītos agri,
Neliedz sava gaišumiņa!
Lai mūs’ mazai tēvu zemei
Gara gaismas nepietrūka.

Sveicu visus 
novada iedzīvotājus 
Latvijas Republikas 
proklamēšanas 
95. gadadienā!
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Dainis Viesturs dzīvo Ulbrokā  
un kopš 1969.  gada strādā 
LLU Lauksaimniecības tehni-
kas zinātniskajā institūtā. 

Kā visi jaunieši toreiz  – gadu die-
nējis armijā. No 1990.  gada strā-
dājis arī LLU Tehniskajā fakultātē 
par pasniedzēju, bijis un joprojām 
ir vairāku fakultātes padomju un 
komisiju loceklis. 2008.  gadā, kad 
pienācis pensijas vecums, aizgājis no 
pasniedzēja darba un tagad turpina 
strādāt institūtā tepat Ulbrokā gal-
venokārt kā zinātniskais konsultants 
dažādos projektos. Esot pensijā, uz 
daudzām lietām var skatīties citādi. 

Pēc tam kad Latvija atguva ne-
atkarību, kopš 1998. gada 10 gadus 
strādājis par institūta direktoru. In-
stitūts pastāv kopš 1960. gada, šajā 
laikā sešas reizes ir reorganizēts, 
tostarp neatkarības laikā trīs reizes. 
Institūta darbības virziens mainījās 
90. gadu sākumā, līdz tam bija jādo-
mā, kā Padomju Savienībai ražoto 
lielo tehniku piemērot Latvijas aps-
tākļiem. Tagad institūts strādā pie 
tā, lai pareizāk un labāk izvēlētos 
tehniku no lielā piedāvājuma, jo šo-
dien var nopirkt 30–40 dažādu ra-
žojumu traktorus. Aktuāli ir arī at-
jaunojamās enerģijas izmantošanas 
jautājumi. Institūta nākotne pašreiz 
ir akreditācijas komisijas ziņā, jo 
oktobra vidū notika kārtējā institū-

ta starptautiskā akreditācija, kas no-
tiek reizi sešos gados. Pēc slēdziena 
saņemšanas būs zināms, vai darbs 
turpināsies kā līdz šim. Bažas rada 
valdības vispārējā politika par to, ka 
Latvijā ir par daudz zinātnisko insti-
tūciju un ir tendence tās samazināt.

Sestdienas, svētdienas un vasa-
ras Dainis pavada Suntažos, kur ir 
viņa tēva mājas. Nekāda lielā lauk-
saimnieciskā darbība tur nenotiek, 
kā viņš saka: “Esmu sliktais dīvāna 
zemnieks, apļauju savus hektārus 
un apkopju mežus.” 2004. gadā sāk-
tie maksājumi par lauku uzturēša-
nu labā lauksaimnieciskā stāvoklī 
ir bijis pēdējais brīdis, kad vēl varēja 
daudz ko saglabāt. Bijušie kolhoza 
lauki 13 gadus bija pamesti, aizau-
guši ar nelieliem kokiem. Kad sākta 
pļavu apļaušana, pļaujmašīnā līdzi 
bijis arī zāģis nelielo koku nozāģē-
šanai. Tā kā kaimiņam ir bites, tad 
lauki netiek iznomāti lielajiem zem-
niekiem, lai saglabātu tīru vidi un 

izvairītos no miglošanas, kas nāk 
līdzi aktīvajai lauksaimniecībai. Ap-
kārt saimniecībai praktiski visas ze-
mes ir iznomātas, bet trīs saimnieki 
meža ielokā vēl turas, tomēr ilgi jau 
tā vairs nevarēs, visu pamazām pār-
ņem lielsaimniecības.

Tagad jau mazāk, bet, kad bija 
vairāk spēka, dzīvojot uz vietas Ul-
brokā, Dainis vienmēr aktīvi ir pie-
dalījies pasākumos. Patīk kultūras 
dzīve, tas, kā novads ir sakopts, pa-
mazām sakārtoti un noasfaltēti ceļi, 
labiekārtojas ciemati, uzcelta jauna 
kapliča. Bieži vēlu dodoties mājās no 
darba, ir patīkami, ka ir kārtība, – de-
viņos vakarā nav bail staigāt. “Kā tas 
panākts, es nezinu, bet tas ir patīka-
mi,” tā Dainis Viesturs.

Sarunu noslēdzam ar vēlējumu 
mūsu novadam: “Noturēties savā 
patstāvīgajā statusā, jo mazam un 
bagātam novadam ir daudz priekš-
rocību, un turpināt pozitīvo attīstī-
bu, lai cilvēkiem šeit būtu labi.”

Paldies Dainim Viesturam par 
paveikto Stopiņu novada dzīvē! 

Ar šo sarunu noslēdzam stāstus 
par Stopiņu novada Goda Pilso-
ņiem 2012.  gadā. Šā gada 16.  no-
vembrī, Latvijas valsts 95.  prokla-
mēšanas gadadienai veltītā kon-
certā, sveiksim 2013. gadā atzinībai 
izvirzītos kandidātus.

Inese Skrastiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Goda Pilsonis – 
Dainis Viesturs

Rudenīgajā 26.  oktobra pēc-
pusdienā Ulbrokas kultūras 
namā bija jaušams pavasara 
tuvums, jo zālē reibināja iev-
ziedu rūgteni saldā smarža. 
Ansamblis “Ievziedi” savu 
15  gadu jubileju atzīmēja ar 
skaistu koncertu “Ievziedi  
rudenī”. 

Koncerta apmeklētājus priecēja 
jubilāru skaistās dziesmas, jau-
nie tērpi, možais noskaņojums 
un gaisā virmojošā svētku sajūta. 
Šobrīd viņas ir desmit dziedošas 
dāmas  – Daina, Maiga, Saiva, 
Ligita, Ilona, Margarita, Anna, 
Zinta, Ināra un Ausma  –, kuras 
Andra Jansona vadībā apgūst 
jaunas dziesmas un priecē savus 
klausītājus. Koncertā skanēja 
arī ansambļa pirmās vadītājas 

 Vijas Gaveckas īpaši šim ansam-
blim sacerētā kompozīcija “Ievu 
putenis”. Koncertu kuplināja 
solists Ingus Kokins, līnijdeju 
dejotājas un senioru ansamblis 
 “Ulenbroks”. 

Ar dzejas rindām un klusuma 
brīdi pieminējām ansambļa dvē-
seli – pavasarī viņsaulē aizgājušo 
Olgu Urču un dzejnieci Astrīdu 
Tabūni, ar kuras vārdiem izska-
nēja dziesma “Raunas Staburags”. 

Paldies ansamblim “Ievziedi” 
par skaisto koncertu un par aktī-
vo dalību novada kultūras dzīvē! 
Lai enerģija un dzīvesprieks arī 
turpmāk izstaro katrā jūsu uzstā-
šanās reizē! 

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/29825.html

Inta Kalniņa, 
kultūras dzīves vadītāja

Līdz ar pēdējām dzeltensār-
tajām kļavu lapām un rudens 
vēstījumu par pirmajām sal-
nām mūsu iestādē, kā vien-
mēr, darbs rit pilnā sparā. 

Pēdējais mēnesis ir pagājis neieras-
tā gaisotnē  – zem jubilejas zīmes. 
Šogad 16.  oktobrī apritēja 40  gadi 
kopš iestādes dibināšanas. Ik pēc 
pieciem gadiem mēs kolektīvā at-
zīmējam šo svinīgo notikumu. Ša-
jos svētkos sanākam kopā ar mūsu 
pašvaldības iestādēm, cilvēkiem, ar 
kuriem sadarbojamies, lai visi ko-
pīgi atskatītos uz jau aizgājušajiem 
PII “Pienenītes” darba gadiem, lai 
gūtu gandarījumu par kopīgo ie-
guldījumu mūsu PII “Pienenītes” 
darbā un attīstībā. Mēs visi, iestādes 
darbinieki, piedalāmies iestādes ra-
došajā procesā, savstarpējā komu-
nikācijā, bērnu sagatavošanā sko-
lai un personības veidošanā. Mēs, 
kopīgi strādājot, veidojam iestādes 
tēlu, iekšējo un ārējo vidi, uzturam 
pozitīvo gaisotni, kā arī nesam šo 

iestādes vārdu pasaulē.
Mēs nesam lielākās pirmsskolas 

izglītības iestādes slavu Latvijā, bet 
tajā pašā laikā esam uzņēmušies arī 
tikpat lielu atbildību vadīt šo iestādi, 
rūpējoties par kvalitatīvu izglītību, 
drošību un piesaistot profesionālus 
darbiniekus ar augstu atbildības iz-
jūtu un mīlestību pret bērniem. 

Kopumā iestādē uz šo brīdi 
strādā 116  darbinieki, no kuriem 
55 ir pedagogi, 18 no tiem ir ar ma-
ģistra grādu, 24 pedagogi ir ieguvu-
ši 2.  un 3.  kvalitātes pakāpi peda-
goģiskajā darbā, savu profesionālo 
kompetenci pierādot ESF projektā 
“Pedagoga darba kvalitāte konku-
rētspējas apstākļos”.

Pēdējo gadu laikā esam piedalī-
jušies vairākos Pierīgas, Stopiņu no-
vada un arī Eiropas mēroga projek-
tos, kas paplašināja mūsu pedagogu 
pieredzi, deva jaunas iespējas un 
zināšanas. Arī dzīves ritms, gadiem 
ejot, šķiet, kļūst straujāks. Prasības 
no varas un sabiedrības kļūst augs-
tākas. Arī mēs sev esam izvirzījuši 

augstus mērķus – tiekties būt ideāla 
pirmsskolas iestāde.

Pirms pieciem gadiem runājām 
par skaistiem attīstības plāniem, 
par modernu, mūsdienīgu iestā-
des piebūvi, bet jau šodien varam 
lepoties gan ar savu jauno piebūvi, 
modernu aprīkojumu, gan ar savu 
bagātību – talantīgiem audzēkņiem 
un darbiniekiem. Pagājušā mācību 
gada sākumā tikāmies, lai atklātu 
iestādes jauno piebūvi, vecā fasāde 
šodien tiek atjaunota. Iestāde strādā 
visu gadu bez pārtraukuma, esam 
apmierināti gan ar materiālo bāzi, 
mācību līdzekļiem, gan ar visām 
sociālajām garantijām, ko sniedz 
mūsu darba devējs. Par to jāpateicas 
Stopiņu novada domei, tās vadībai. 
Mēs esam lepni izrunāt šo iestādes 
garo nosaukumu: Stopiņu novada 
domes pirmsskolas izglītības iestā-
de “Pienenīte”, jo tas izsaka iestādes 
piederību vietai un laikam. Esmu 
uzsvērusi, ka bērnus neaudzina 
lietu un materiālā pasaule, bet gan 
skolotāji, viņu palīgi. Tas nav nejau-

ši, ka 15 no PII “Pienenīte” bijuša-
jiem audzēkņiem tagad ir arī mūsu 
iestādes darbinieki, mūsu novada 
iedzīvotāji. 

Lielā kolektīvā nav viegli ra-
dīt kopības izjūtu un ģimenisku 
atmosfēru, taču kopīgie brīži, Zie-
massvētki, 8. marts, Līgo svētki, ik-
gadējās darbinieku ekskursijas visus 
saliedē. Tāpat ir vērojams, ka sāk 
veidoties darbinieku interešu pulci-
ņi, ansamblis, garo distanču skrējēji, 
vingrošanas atbalstītāji, tā rādot arī 
piemēru mūsu audzēkņiem. 

Mūsu iestādes darbs nebūtu 
iedomājams bez Stopiņu novada 
domes, bez vecāku un citu iestāžu 

atbalsta gan ikdienas darbā, gan 
darbā pie dažādiem projektiem, kā 
arī šīs dienas pasākumā. Šajā jubile-
jas reizē es vēlu saviem kolēģiem un 
arī jums, lai vienmēr būtu kāda gai-
ša doma un jauna ideju dzirksts, lai 
vienmēr atrastos labi uzmundrinā-
juma vārdi grūtos brīžos. Lai jums 
pietiktu spēka un mīlestības, ar ko 
dalīties. Lai mūsu audzēkņi nāktu 
ar prieku katru rītu un vēl ilgi pēc 
iestādes beigšanas atcerētos mūs ar 
labiem vārdiem. Lai mums kopā iz-
dodas turpmākā sadarbība, attīstība 
un jaunu mērķu piepildījums! 

Lelde Sturme,  
PII  “Pienenīte” vadītāja

“Pienenītes” 40 gadu jubileja

“Ievziediem” – 15
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Ar lielisku koncertu un cirka 
izrādi kā dāvanu skolotājiem 
Ulbrokas vidusskolas spor-
ta hallē 4.  oktobrī noslēdzās 
Gaismas internātpamatsko-
las, Berlīnes Cirka skolas un 
Ulbrokas vidusskolas skolēnu 
kopīgais projekts.

Projekta aktivitāšu laikā skolēni 
apguva dažādas iemaņas, kas ne-
pieciešamas cirka priekšnesumu 
izpildīšanā. Berlīnes Cirka skolas 
pedagogu vadībā izveidotā priekš-
nesumu izrāde notika Berlīnē un 
Latvijā. 10  Gaismas skolas un trīs 
Ulbrokas vidusskolas skolēni Gais-
mas skolas pedagogu Ināras Ka-
zakas un Gitas Skrodes pavadībā 
vienu nedēļu ciemojās Berlīnē, kur 
skolēni apguva cirka mākslas pa-
matus un iemācījās dažādus priekš-
nesumus kopīgajai cirka izrādei.

Mājup viņi atgriezās kopā ar 
jauniegūtajiem vācu draugiem un 
vēl vienu nedēļu turpināja treni-
ņus Gaismas skolā. No treniņiem 
brīvajā laikā vācu bērni cieši sa-
draudzējās ar projektā iesaistītajiem 

Gluži kā dabā šajā rudenī 
saulainās dienas mijas ar vē-
sākām, tā arī Gaismas skolā 
spraigas aktivitātes pilnām 
dienām seko laiks, kad notiek 
nepārtraukts ikdienas mācī-
bu un audzināšanas darbs. 

4.  oktobrī noslēdzās kopprojekts 
kopā ar Berlīnes Cirka skolas 
bērniem, kura laikā Gaismas un 
Ulbrokas skolu skolēni apguva 
uzstāšanās prasmes dažādos cir-
ka numuros, vingrojot gaisā, vei-
cot trikus, veidojot akrobātiskus 
priekšnesumus un piramīdas, iz-
spēlējot dažādas intermēdijas.

Rudens periodā noslēgums ir 
arī kopprojektiem ar Garkalnes, 
Vangažu un Upeslejas skolām. Ie-
saistoties šo projektu aktivitātēs, 
skolēni mācību ekskursijās apguva 
jaunas zināšanas Līgatnes dabas 
takās, Pūres šokolādes ražotnē un 
Rīdeļu dzirnavās. 

Skolēni izpētīja arī savas skolas 
tuvāko apkārtni un sagatavoja pre-
zentācijas par to, kādas pārmaiņas 
skārušas vidi, kurā pavadām savu 
ikdienu, kāda izskatās jaunizveido-
tā promenāde gar Daugavas krastu, 

kā attīstījies uzņēmums “Getliņi”. 
23.  oktobrī skolas zālē skanēja 

Ojāra Vācieša dzeja un dziesmas 
ar dzejnieka tekstiem  – veltījums 
dzejniekam viņa jubilejas gadā. 
Katra klase bija sagatavojusi priekš-
nesumus, ko kopā skaistā literāri 
muzikālā kompozīcijā sakārtoja 
skolotāja Ē.  Kalniņa. Visi bija sa-
posušies atbilstoši saviem priekš-
nesumiem. Kopā paveiktais radīja 
patiesu svētku sajūtu visiem klāt-
esošajiem.

Klāt rudens brīvlaika nedēļa, kad 
bērni būs mājās pie savām ģimenēm, 
bet skolotāji gatavos jaunus mācību 
uzdevumus turpmākajam darba 
cēlienam. Līdz ar košajām rudens 
lapām pa vējam aizdejo oktobris 
un tūlīt jau klāt būs novembris, kad 
katrs aizdegsim gaismiņu mūsu va-
roņiem Lāčplēša dienā, katrs savā 
sirdī noteikti domāsim labas domas 
par mūsu valsti tās 95.  dzimšanas 
dienā. Sagaidīsim šos svētkus, atbil-
dīgi veicot ikvienu ikdienas darbiņu, 
izjūtot gandarījumu par kopīgi sa-
sniegtajiem rezultātiem. 

Regīna Grebežniece, 
Gaismas skolas ārpusklases 

darba organizatore 

Gaismas skola rudens darbu ritmā

Oktobra pēdējās nedēļās Sau-
riešu bibliotēkā viesojās sen-
gaidīti un mīļi ciemiņi – Stopiņu 
pamatskolas pirmsskolas izglī-
tības iestādes vecāko grupiņu 
“Zīļuki” un “Taurenīši” bērni un 
audzinātājas. Viesus sagaidīja 
gaišas un mājīgas bibliotēkas 
telpas, smaidīgās bibliotekāres 
Kristīne un Aija un gudrā pūce 
Šarlote, kura palīdz izglītot jau-
nos bibliotēkas lasītājus.

Tā kā lielākā daļa bērnu atzina, ka 
bibliotēkā ir pirmo reizi un vēlas 
to izzināt, bija svarīgi visu apskatīt 
savām acīm. Lai nebūtu jāstaigā ar 
kājām, nolēmām braukt ar vilcieni-
ņu – Čukbānīti. Bibliotekāre pārta-
pa par lokomotīvi, bērni sakabinā-
jās vagoniņos, sastāvu noslēdzošais 

bija konduktors  – grupas audzi-
nātāja. Tū-tū – aiziet! Ceļojums pa 
bibliotēku varēja sākties. Līču loču, 
mazās galviņas grozījās uz visām 
pusēm, lai visu redzētu, iegaumētu. 
Čukbānītis apstājās pieturās ar īpa-
šiem nosaukumiem: “Pasaule”, kur 
dzīvo pieaugušo cilvēku grāmatas, 
“Datori”, “Lasītāju apkalpošanas 
vieta”, “Bērnu stūrītis”. 

Kad bijām visu apskatījuši, 
mums kopīgi gribējās par to pa-
runāt. Bibliotekāre, demonstrējot 
dažādas grāmatas, žurnālus, avīzes, 
rosināja uz sarunu par bibliotēkas 
darbību un grāmatu nozīmi cilvē-
ku dzīvē. Mazie bibliotēkas apceļo-
tāji aktīvi klāstīja par tikko redzēto, 
izteica savus spriedumus par grā-
matām. Vairāki gudrinieki bija ātri 
sapratuši, kas notiek bibliotēkā un 

kā tā darbojas – un viņi savās zinā-
šanās aizrautīgi dalījās ar pārējiem. 
Jā, patiešām – bibliotēkas grāmatas 
lasa daudzi cilvēki, tāpēc bibliotēkā 
grāmatas var tikai aizņemties uz 
laiku un tās pēc izlasīšanas jānes 
atpakaļ. Dzīvespriecīgā un atrak-
tīvā sarunā gandrīz ikviens gribēja 
izstāstīt par lasīšanas paradumiem 
savās mājās: kādus žurnālus bērni 
skatās, kādus laikrakstus viņi zina, 
vai pieaugušie lasa, kuram vecāki 
vai brāļi un māsas lasa priekšā. Jā-
atzīmē, ka uz jautājumu, vai kāds 
arī pats prot lasīt, bija vairākas ap-
liecinošas atbildes.

Praktiskajā uzdevumā, izman-
tojot īpaši sagatavotas darba lapas, 
bērniem vajadzēja palīdzēt pasaku 
varoņiem Zīļukam vai Taurenītim 
atrast ceļu atpakaļ uz bibliotēku, lai 
nokļūtu savā Bērnu stūrīša grāmatu 
plauktā, jo pastaigājoties viņi bija no-
maldījušies. Malači, visi tika cauri la-
birintam un tā palīdzēja Zīļukam un 
Taurenīšiem atgriezties savā vietā!

Turpinot sadarbību ar pirms-
skolas izglītības iestādi, mācību 
gada laikā bērni, viesojoties biblio-
tēkā, atraktīvās nodarbībās padziļi-
nās zināšanas par bibliotēkas darbu 
un tās piedāvātajām iespējām.

Gaidām bibliotēkā jaunos la-
sītājus un viņu vecākus!

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/31143.html

Aija Sausiņa, 
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre

Šogad Latvijas siltais rudens 
mudināja vienus no rudens 
skaistākajiem svētkiem – Sko-
lotāju dienu – aizvadīt dzelte-
nā un omulīgā “pieneņu pļa-
vā” – PII “Pienenīte”.

Nu jau vairākus gadus Skolotāju 
dienai veltītais pasākums notiek 
kādā no Stopiņu novada izglītī-
bas iestādēm. Šogad Stopiņu no-
vada domei un Ulbrokas kultūras 
namam izveidojās ļoti veiksmī-
ga sadarbība ar PII “Pienenīte” 
draudzīgo un radošo kolektīvu. 
Kad rudenīgi krāsaini uzpostajā 
iestādes zālē bija sapulcējušies 
pasākuma apmeklētāji, visus pa-
tīkami pārsteidza Smilšu kino 
demonstrētais priekšnesums. Tā 
noslēgumā mazs bruņurupucītis, 
mājot visiem ar ziedu, Stopiņu 
pašvaldības vārdā sveica visus 
klātesošos Skolotāju dienā. Pēc 
šī saviļņojošā mirkļa apsveiku-
ma vārdus teica arī Stopiņu no-
vada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pumpurs un viņa vietniece Vita 
Paulāne. Par pārsteigumu bija 
padomājis arī PII “Pienenīte” 
kolektīvs, to paužot krāsainā un 
atraktīvā muzikā priekšnesumā. 
Savukārt “Pienenītes” vadītāja 
Lelde Sturme ne vien apsveica 
visus klātesošos svētkos, bet arī 
aicināja apskatīt iestādes jauno 
skolotāju istabu. 

Šogad Skolotāju dienas pasā-

kuma muzikālais kodols bija vīru 
vokālā ansambļa “Ka tik ne tā” un 
dāmu vokālā ansambļa “Spīdala” 
uzstāšanās. Dzirdējām pazīsta-
mas un ne tik pazīstamas melo-
dijas, taču, spriežot pēc skaļajiem 
aplausiem, koncerts visiem pati-
ka un radīja pozitīvas emocijas. 
Vakara gaitā visus pasākuma 
viesus emocionāli uzmundrināja 
Latvijas Nacionālā teātra aktieris 
Ainārs Ančevskis.

Vēlreiz liels paldies PII “Piene-
nīte” kolektīvam, kas bija parūpējies 
par to, lai vakars aizritētu rudenīgi 
daudzkrāsainā telpu rotā. Paldies 
ikvienam, kurš rūpējās par pasāku-
ma dalībnieku uzņemšanu, sagaidī-
šanu un vakara norises veiksmīgu 
īstenojumu! Paldies iestādes vadītā-
jai Leldei Sturmei par viesmīlību un 
iniciatīvu pasākuma organizēšanā! 
Visu pasākuma dalībnieku vārdā – 
sirsnīgs sveiciens PII “Pienenīte” 
skaistajā 40 gadu jubilejā! 

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/35273.html?t=foto

Inta Kalniņa, Stopiņu novada 
kultūras dzīves vadītāja

“Zīļuki” un “Taurenīši” grib zināt, kas notiek bibliotēkā Rudens lapu krāsainajā virpulī…

Cirks Berlīnē un Ulbrokā
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skolēniem no Gaismas un Ulbro-
kas skolām. Vācu bērni iepazinās 
ar Vecrīgu un Jūrmalu, izbaudīja 
“Lido” atpūtas kompleksa atrakciju 
vilinājumu un peldējās Ulbrokas vi-
dusskolas peldbaseinā.

Koncerta un izrādes galerija : 

http://www.stopini.lv/public / 
35242.html?t=foto

Projekts tapa pēc biedrības 
“Nepaliec viens” iniciatīvas sadar-
bībā ar Gaismas internātpamat-
skolu un Berlīnes Cirka skolu.

Regīna Grebežniece
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Pašvaldības policijas darbinieki tur-
pina novērst nepilngadīgo personu 
smēķēšanu sabiedriskās vietās. Ok-
tobrī pašvaldības policijas darbinieki 
piecus jauniešus saukuši pie administra-
tīvās atbildības un 12 jauniešiem izteikti 
brīdinājumi par smēķēšanu Ulbrokas 
vidusskolas teritorijā. Pašvaldības poli-
cija turpina veikt regulāras pārbaudes 
Ulbrokas vidusskolas, Stopiņu pamat-
skolas un Upesleju internātpamatsko-
las teritorijās, lai cīnītos ar jauniešu 
 smēķēšanu.

Aizturēti nelegālā alkohola lie-
totāji. Ulbrokas centrā aizturēts kāds 
vīrietis, kas, ieraugot pašvaldības polici-
jas darbiniekus, centies kaut ko slēpt ap-
ģērba kabatā. Pie vīrieša atrasta 0,5 l til-
puma pudele ar šķidrumu ar alkoholam 
raksturīgu smaku. Vīrieša personību uz 
vietas nav izdevies noskaidrot, un viņš 
nogādāts Valsts policijas Salaspils iecir-
knī, kur vīrietis paskaidroja, ka nelegālo 
alkoholu iegādājies Rīgā, Centrāltirgū, 
no nepazīstamas personas.

Turpina novērst dzīvnieku pat-
vaļīgu klaiņošanu. Oktobrī vairāki ne-
apzinīgi mājdzīvnieku saimnieki saukti 
pie administratīvās atbildības par nolai-
dīgu izturēšanos pret saviem mīluļiem, 
pieļaujot patvaļīgu suņu klaiņošanu 
novada teritorijā bez kakla siksnas un 
pavadas, kā rezultātā cietuši apkārtējie 
iedzīvotāji un īpaši mazi bērni.

Pašvaldības policijas darbinieki 
aiztur zagli. No veikala “top” saņemta 
informācija, ka kāds jaunietis veikalā 
nozadzis sešus kafijas 500  g iepakoju-
mus un izskrējis no veikala. Pašvaldības 
policijas darbinieki pārbaudīja tuvāko 
apkārtni, un kādas privātmājas lapenē 
pamanīja zem galda guļošu jaunieti, 
bet netālu no lapenes, zemē nomestu 
tumšu somu. Pārbaudot somas saturu, 
tajā atradās minētās zagtās preces no 
veikala. Privātmājas īpašniece paskaid-
roja, ka jaunietis nav viņai zināms. tā kā 
jaunietim nebija personu apliecinošu 
dokumentu, viņš tika nogādāts pašval-
dības policijas iecirknī. Jautājot par noti-
kušo, jaunietis paskaidroja, ka esot bijis 
alkohola reibumā, tāpēc pārlīdis pāri 
sētai un gribējis pagulēt, vēlāk atzina 
arī savu vainu izdarītajā zādzībā veikalā 
“top”. Pieaicināta arī veikala pārdevēja, 
kas atpazina jaunieti. Jaunietis, atrodo-

ties pašvaldības policijas iecirknī, centās 
sev nodarīt miesas bojājumus, kas nav 
savienojami ar dzīvību, policijas darbi-
nieki izsauca Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienesta (NmPD) brigādi, 
kas jaunieti nogādāja slimnīcā.

Aizturēti nepilngadīgi jaunieši, 
kas sarīkojuši uzdzīvi bankas atņem-
tā īpašumā un kādā atpūtas kom-
pleksā. Pašvaldības policijas darbinieki 
saņēma anonīmu ziņojumu, ka Rum-
bulā kādā bankas atņemtā īpašumā 
skan skaļa mūzika un jaunieši rīko bal-
līti. Ierodoties notikumā vietā, pavērās 
dramatiska aina. mājā bija pulcējušies 
15  nepilngadīgi jaunieši, kas lietoja al-
koholu, daži bija tādā alkohola reibumā, 
ka nespēja parunāt. Izsaukts NmPD, un 
trīs jaunieši nogādāti slimnīcā, kur vi-
ņiem veikta reanimācija. Visiem jaunie-
šiem noskaidrotas personības, un viņi 
tika nodoti vecāku vai vecāku pārstāvju 
rīcībā. Valsts policija ir ierosinājusi pār-
baudes lietu par notikušo.

No iedzīvotājiem saņemts izsau-
kums uz kādu atpūtas kompleksu, kur 
pusnaktī skanēja ļoti skaļa mūzika un 
klaigas. Atpūtas kompleksa saimnieks 
pašvaldības policijas darbiniekiem pa-
skaidroja, ka šeit notiek dzimšanas die-
nas svinības. Īpašuma saimniekam tika 
aizrādīts par mūzikas skaļumu nakts 
stundās un izteikts brīdinājums par 
saukšanu pie administratīvās atbildības 
par sabiedriskās kārtības neievērošanu. 
Pēc stundas, apsekojot to pašu terito-
riju, pamanīti divi jaunieši, kas centās 
slēpties no pašvaldības policijas darbi-
niekiem, bet tika aizturēti un nogādāti 
policijas iecirkni, kur noskaidroja viņu 
personības un secināja, ka abi jaunieši 
ir nepilngadīgi un ir alkohola reibumā. 
Jaunieši saukti pie administratīvās at-
bildības un vēlāk nodoti savu vecāku 
rīcībā.

Kopumā pašvaldības policijas dar-
binieki oktobrī devušies uz 123  iedzī-
votāju izsaukumiem (tostarp ģimenes 
skandāli  – seši, naktsmiera traucēša-
na – trīs). Pie administratīvās atbildības 
sauktas 44  personas. Par noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanu aizturētas divas 
personas un nodotas Valsts policijas Sa-
laspils iecirkņa darbiniekiem.

Informācija sagatavota, izmantojot  
pašvaldības policijas materiālus

Nr. 19 2013. gada 1. oktobrī. Izskatīti 64 personu iesniegumi. Piešķirta so-
ciālā palīdzība LVL  3241,42 (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit viens lats un 
42 santīmi).
Nr. 20 2013. gada 15. oktobrī. Izskatīti 80 personu iesniegumi. Piešķirta so-
ciālā palīdzība LVL 3815,19 (trīs tūkstoši astoņi simti piecpadsmit lati 19 san-
tīmi).
Nr.  21 2013.  gada 29.  oktobrī. Izskatīti 60 personu iesniegumi. Piešķirta 
sociālā palīdzība LVL1780,53 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit lati 
53 santīmi).
Ar pilnu protokolu tekstu var iepazīties Stopiņu novada tīmekļa vietnē  
www.stopini.lv – “Pašvaldība” – “Sociālais dienests”.

Ar Teterevu fonda un Stopi-
ņu novada domes finansiā-
lu atbalstu Stopiņu novada 
daudzbērnu ģimeņu biedrī-
bā “Māra” aizritējis viens no 
pirmajiem posmiem projek-
ta “Stopiņu novada jauno 
māmiņu radošā izglītošanās 
biedrībā “Māra””, kura ietva-
ros notika stikla apgleznoša-
nas nodarbības Ulbrokas un 
Sauriešu dienas centros.

Jau no septembra vidus katru ne-
dēļu dienas centros stikla apglez-
nošanas nodarbībās piedalījās 
aptuveni 90  dalībnieku  – sākot 
jau ar jaunajām māmiņām, ku-
ras nereti nodarbības apmeklēja 
kopā ar saviem mazajiem ķipa-
riem. Liels skaits bija to māmiņu, 
kuras nodarbībās zīmēja un glez-
noja gan pašas, gan ļāva bērniem. 
Prieks par tām sievietēm, kuras 
uz šīm radošajām nodarbībām 
atnāca atpūsties, izpausties, ie-
mācīties, atstājot ikdienu maliņā.

Sešu nodarbību ciklā tika 
apgleznotas pudeles, stikla sveč-
turīši, burkas, šķīvji, vāzes glā-
zes, flīzes, veidotas stikla glez-
niņas  – vitrāžas. Īpašu paldies 
visu nodarbību dalībnieku vārdā 
vēlamies teikt nodarbību vadītā-
jām Aleksandrai Dobrjanskai un 
Aļonai Šibajevai.

Pateicoties Teterevu fonda at-
balstam, visi, kas ir iesaistījušies 
projekta aktivitātēs, 26.  oktobrī 
devās nelielā pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Skujenes pagastu 
pie biedrības “Ģimeņu atbalsta 
rokdarbu studija”, kura, tāpat kā 
“Māra”, darbojas, dažādos veidos 
atbalstot ģimenes ar bērniem, ak-
tīvi iesaistoties kultūrvides veido-
šanā, rakstot projektus, tā piesais-
tot finanses, kas veicina biedrības 
attīstību. Skujenes pagasta biedrī-
ba īsteno jau otro projektu, kura 
atbalstītāji ir Teterevu fonds.

Mums visiem bija liels prieks 
un pozitīvas emocijas par laipno 
uzņemšanu un sakopto pagasta 
teritoriju. Skujenē mēs apmeklē-
jām un apskatījām biedrības tel-
pas, projektu ietvaros gatavotās 
lelles, šūtos zvēriņus, ar kuriem 
var izrādīt nelielas, bērnu izdo-
mātas pasaku lugas. Ciemojā-
mies arī pie pagasta audējām un 

apskatījām viņu paveikto, kā arī 
apmeklējām nacionālo partizānu 
piemiņas vietu un bunkuru.

Ekskursijas 58  dalībnieki ap-
meklēja arī Āraišu ezerpils mu-
zeju, Līgatni, un noslēgumā lielu 
prieku sagādājām 25 bērniem, ap-
meklējot Rāmkalnu rodeļu trasi, 
jo – kas gan tā būtu par ekskursi-
ju, ja bērni no sirds neizpriecātos.

Paldies visiem, kas ir iesaistī-
jušies biedrības “Māra” projektā 
“Stopiņu novada jauno māmi-
ņu radošā izglītošanās biedrībā 
“Māra””, un gaidīsim jaunus da-
lībniekus iesaistīties gan biedrības 
aktivitātēs, kā arī turpmākajās 
atbalstītā projekta aktivitātēs – ta-
pošanas, mediācijas, zīda apglez-
nošanas nodarbībās. Uz tikšanos!

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/30736.html 

Anda Višķere, Stopiņu 
novada daudzbērnu ģimeņu 

biedrība “māra”

• Atbalstīt izveidotās internetvietnes 
www.tourismstopini.lv pārņemšanu.
IEPIRKUMU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
Konstatēts:
Stopiņu novada domes “IEPIRKUmU 
KOmISIJAS NOLIKUmA” (apstiprināts 
Stopiņu novada domes 26.06.2013. 
sēdē (protokols nr. 3, 11.p.) 4.13. punkts 
nosaka, ka “Komisija sniedz informāciju 
domei, par iepirkumu procedūru rezul-
tātiem, kuru līgumcena ir vienāda vai 
lielāka par Ls 10 000”.
Stopiņu novada domes Iepirkumu ko-
misijas priekšsēdētāja vietnieks ziņo par 
šādiem izvērtētiem iepirkumiem, kuru 
līgumcena ir lielāka par Ls 10 000:
1. iepirkums “Piķurgas ielas un Ošu 
ielas izbūve“ (identifikācijas nr. SND 
2013/42 (8.1))
Atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedā-
vājumu iesniegšanas nosacījumiem tika 
iesniegti 6 (seši) piedāvājumi.
Iepirkumu komisija, izvērtējot iesnieg-
tos piedāvājumus, nolēma:
• Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā 
“Piķurgas ielas un Ošu ielas izbūve“ 
(identifikācijas nr. SND 2013/42 (8.1)), 
piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA 
“Ribetons ceļi”, reģ. nr. 40103214477, 
juridiskā adrese Vecpiebalgas iela 7, 
Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2111, 
ar kopējo līguma summu Ls bez PVN 
26 520,44 (divdesmit seši tūkstoši pieci 

simti divdesmit lati, 44 sant.), PVN 21 % 
Ls 5569,29 (pieci tūkstoši pieci simti seš-
desmit deviņi lati, 29 sant.), Ls ar PVN 
32  089,74 (trīsdesmit divi tūkstoši as-
toņdesmit deviņi lati, 74 sant.). 
Pamatojums: piedāvājums ar vismazāko 
cenu no piedāvājumiem, kas atbilst no-
likuma prasībām.
• Ieteikt slēgt līgumu “Piķurgas ielas un 
Ošu ielas izbūve“ ar SIA “Ribetons ceļi”, 
reģ. nr. 40103214477, juridiskā adrese 
Vecpiebalgas iela 7, Ķekavas pag., Ķeka-
vas novads, LV-2111, ar kopējo līguma 
summu Ls bez PVN 26  520,44 (divdes-
mit seši tūkstoši pieci simti divdesmit 
lati, 44 sant.), PVN 21 % Ls 5569,29 (pieci 
tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi lati, 
29 sant.), Ls ar PVN 32 089,74 (trīsdesmit 
divi tūkstoši astoņdesmit deviņi lati, 74 
sant.). 
2. iepirkums “Garderobes skapju un 
solu piegāde un uzstādīšana Ulbro-
kas vidusskolā” (identifikācijas nr. 
SND 2013/41 (8.1))
Iepirkumu komisija, izvērtējot iesnieg-
tos piedāvājumus, nolēma:
• Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā 
“Garderobes skapju un solu piegāde un 
uzstādīšana Ulbrokas vidusskolā” (iden-
tifikācijas nr. SND 2013/41 (8.1)) piešķirt 
un par uzvarētāju atzīt SIA “FL birojs”, 
reģ. nr. 40003875292, Ragana 1-9, Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., kopējā lī-

guma summa Ls bez PVN 11 883,90.
• Uzdot PA Saimnieks direktoram J. Ko-
ponānam uzstādīt priekšrocības zīmi nr. 
207 “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” 
uz Dzilnu ielas c. Cekule, Stopiņu novadā, 
pirms krustojuma ar Cekules ielu.
• Slēgt pārvaldes uzdevumu deleģē-
šanas līgumu ar SIA “Rīgas ūdens” par 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakal-
pojumu sniegšanu Stopiņu novada 
administratīvajā teritorijā esošiem ob-
jektiem (objektu saraksts un shēma SIA 
“Rīgas ūdens” vēstules pielikumā).
• Uzdot Stopiņu novada iepirkumu 
komisijai veikt iepirkuma procedūru li-
kuma noteiktajā kārtībā Ziemassvētku 
paciņu iegādei pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem.
• Uzdot PA “Saimnieks” direktoram J. Ko-
ponānam uzstādīt šādas priekšrocības 
zīmes ciematā “Dzidriņas”, iepriekš sa-
skaņojot VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Centra 
reģiona Rīgas nodaļā:
a) zīmi nr. 207 (neapstājoties tālāk 
braukt aizliegts) uz Cepļa ielas pirms 
krustojuma ar Dienvidu ielu;
b) zīmi nr.  206 (dodiet ceļu) uz Šalku 
ielas pirms krustojuma ar Plēsuma ielu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot do-
mes izpilddirektoram A. Kurzemniekam.
Domes sēžu protokoli pilnā redakcijā 
pieejami Stopiņu novada domes mājas-
lapā www.stopini.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes sākšanu
Stopiņu novada dome informē, ka, pamatojoties uz 2013. gada 21. augusta sēdes 
lēmumu (protokols nr. 7, 2.3.1. punkts) un 2013. gada 2. oktobra sēdes lēmumu 
(protokols nr. 10, 2.1.1. punkts), ir sākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam 
“Sniedzes” Dreiliņos, Stopiņu novadā, kadastra nr. 8096 002 0140.

Saskaņā ar Stopiņu novada teritorijas plānojumu zemes gabalā “Sniedzes” ir 
trīs atļautās teritorijas izmantošanas: “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” 
(DzS), “Jauktas dzīvojamās, sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijas” 
(JP) un “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas mežaparkā” (DzSm).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt divas no zemes gabalam noteikta-
jām teritorijas izmantošanām – “Jauktas dzīvojamās, sabiedrisko un darījumu ies-
tāžu apbūves teritorijas” (JP) un “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas meža-
parkā” (DzSm), to vietā nosakot funkcionālo zonu “Rūpnieciskās apbūves teritorija” 
(R), kā arī pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi var saņemt, kā arī ierosinājumus un 
priekšlikumus var iesniegt Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu 
novadā, LV-2130, vai pa e-pastu novada.dome@stopini.lv.

Pašvaldības policija informē•

Sociālā dienesta sēžu protokoli•

Radoši izglītojoties, biedrība “Māra” 
sagaida savus 20 gadus

2. un 16. oktobra domes sēžu lēmumi (protokols nr. 10 un nr. 11)



5“tĒVZEMĪtE“
OtRDIENA, 5. NOVEmbRIS, 2013

Krāsainu, rudens vējā virpuļojo-
šu lapu pavadīti 18. oktobrī uz 
Ulbrokas kultūras namu devās 
cilvēki, kuri vēlējās vienu va-
karu “ceļot laikā”. Siltas pipar-
mētru tējas smaržas un sveču 
gaismas ieskauts sākās literā-
rais vakars kopā ar rakstnieku, 
žurnālistu Paulu Bankovski.

Vakara ievadā, rosinot cilvēkus 
uz pārdomām, ko katram nozīmē 
vārds “laiks”, tika nolasīti šī vārda 
skaidrojumi gan no filozofijas, 
gan fizikas, gan laikapstākļu, gan 
telpas izjūtas aspekta. Savukārt uz 
krēsliem noliktajās kartītēs katrs 
varēja lasīt izcilu personību do-
mas vai tautu teicienus par laiku.

Pauls Bankovskis, sākot saru-
nu, atzina, ka vakara tēma viņam 
tuva, jo pašam ļoti patīk viss, kas 
saistīts ar laiku, jo īpaši to, kas 
ieslēgts pulkstenī, un nav svarīgi, 
vai mehāniskajā ar ciparnīcu vai 
smilšu.

Rakstnieks bija izvēlējies ie-
pazīstināt ar jaunu stāstu par zilo 
autobusu no pašlaik topošā stāstu 
krājuma. Stāsts ieveda savdabīgā 
biļešu kontrolieru pasaulē pie viņu 
domām, viņu skatījuma uz apkārt 
notiekošo. Stāstā kā citos savos dar-
bos autors, atainojot notikumus, ik 
palaikam atgriežas kāda tēla pagāt-

nes epizodē un jau pēc mirkļa ir 
atpakaļ tagad notiekošajā.

Nez vai rakstnieka stāsta ra-
dītā pasaule bija tik spēcīga, bet 
kādu mirkli viņam blakus novie-
totais smilšu pulkstenis pārstāja 
skaitīt laiku, tad kādu brīdi rakst-
nieks fragmentu lasīja sveču gais-
mā (kaut kur pazuda elektrība), 
kas radīja vēl mistiskāku stāstu 
par zilo autobusu.

Pasākuma apmeklētāji bija 
rakstnieka darbu iespaidoti – gan 
agrāk rakstīto, gan jaunā stāsta 
lasījuma, jo, uzdodot jautājumus, 
centās izprast noslēpumainī-
bu, stāstu mistisko noskaņu, arī 
rakstnieka paša attieksmi pret sa-
viem darbiem, to tapšanu. Stāstot 
par darbu radīšanu, P.  Bankov-
skis minēja, ka vislabāk viņam 
patīk rakstīt par pagātni, tādēļ 
arī ceļošana laikā caurvijas viņa 

darbos. Tāpat bija interese par 
grāmatām, kuras autors noteikti 
pirmās liktu savā grāmatu plauk-
tā. Kaut arī uzreiz viņš nevarēja 
nosaukt kādu īpašu grāmatu, sa-
runas laikā noskaidrojās, ka tās 
ir Anša Lerha-Puškaiša vāktās 
tautas pasakas un J.  Jaunsudra-
biņa “Baltā grāmata”. Rakstnieks 
atzina, ka vēl aizvien labprāt lasa 
pasakas.

Runājot par nākotnes dar-
biem, autors pastāstīja par diviem 
tuvākajiem  – stāstu krājums, 
kura fragmentu klausījāmies, un 
G.  Repšes projekts, kur vairāki 
rakstnieki veidos stāstu krājumu 
par Latvijas vēsturi.

“Pati galvenā notikumu vieta 
ir un paliek tagadne – robeža, kura 
jāšķērso itin visiem nākotnes nodo-
miem, iecerēm, idejām, ilgām, lai 
tās piepildītos, uz mirkli uzplaiks-
nītu kā ugunskurā iesviesta sērko-
ciņu kastīte un izdzistu pagātnes 
ogļu un pelnu kaudzē.”

(Pauls Bankovskis, “Laiku 
grāmata”)

Aicinām iepazīt Paula Ban-
kovska un citu latviešu oriģināl-
literatūras autoru darbus Stopiņu 
novada bibliotēkās!

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/31143.html

Kristīne Cimdiņa

Ceļojot laikā

Fo
to

: D
ai

ga
 b

rig
m

an
e

Stopiņu novada dome, pēc ie-
dzīvotāju ierosinājuma, vērsās 
AS “SEB banka” jautājumā par 
bankas bankomāta darbības 
atjaunošanu Upesleju ciemā. 
Bankomāts Upesleju ciemā 
darbojās jau no 90.  gadu bei-
gām līdz pat šā gada augus-
tam, kad banka to demontēja.

16. oktobrī Stopiņu novada dome 
saņēma vēstuli no AS “SEB banka”, 
kurā banka informē, ka pagaidām 
neplāno bankomāta uzstādīšanu 
ciematā Upeslejas. Publicējam AS 
“SEB banka” vēstules tekstu.

Pateicamies iedzīvotājiem par 
sadarbību.

Stopiņu novada pašvaldība

AS “SEB banka” atbilde Stopiņu 
novada domei par bankomātu ciematā 
Upeslejas

2012. gadā tika nodibināta 
biedrība “Koris “Madara””. Bied-
rības dibinātājas un dalībnieces 
ir Stopiņu novada sieviešu kora 
“Madara” dalībnieces.

Biedrības mērķi ir: atbalstīt Stopiņu 
novada kora “Madara” mākslinie-
cisko darbu un organizatorisko jau-
tājumu risināšanu; piedalīties kultū-
ras pasākumos un to organizēšanā; 
popularizēt kora “Madara” darbību, 
Stopiņu novada, latviešu un citu 
tautu kultūru tradīcijas un paradu-
mus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Sieviešu koris “Madara” savu 
darbību ir sācis 1973.  gada rude-
nī kā republikāniskā prettuber-
kulozes dispansera sieviešu koris. 
1979.  gada 12.  decembrī E.  Meln-
gaiļa tautas mākslas nams apstip-
rina korim nosaukumu “Madara”. 
Pašreiz korī dzied 30 dalībnieces.

2012.  gadā biedrība “Koris 
“Madara”” iesniedza projekta pie-
teikumu Eiropas Savienības Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atklāta projektu 
iesniegumu konkursa pasākumam 

“Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas te-
ritorijā”, ko atbalstīja Lauku atbalsta 
dienests, un ieguva līdzfinansējumu.

Projektā tika iegādāti 30 kom-
plekti Vidzemes novada etnogrā-
fisko tautastērpu kora “Madara” 
dziedātājām. Tērpušās jaunajos tau-
tastērpos, kora “Madara” dziedātā-
jas piedalījās koncertā “Dziesma 
un deja manam novadam ceļā uz 

dziesmu un deju svētkiem” Līgo-
parkā, kā arī dziesmu svētku kon-
certos Mežaparka estrādē.

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls  6396,06, Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai finansējums ir 90 % no ko-
pējām attiecināmām izmaksām, 
bet 10  % no kopējām attiecinā-
mām izmaksām finansēja Stopiņu 
novada pašvaldība.

S. Spravņika

Korim “Madara”
jauni tautastērpi Uztraukums, prieks, gandarī-

jums un nogurums. Tā varētu 
raksturot 25.  oktobri Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas akor-
deonistēm Montai Megijai Igau-
nei (4. klase) un Taisijai Kožari-
nai (5. klase).

Savu sagatavoto dueta prog-
rammu viņas atskaņoja 31. starp-
tautiskajā akordeonistu konkursā 
Pērnavā. Pēc četrām solistu kate-
gorijām kārta pienāca arī ansam-
bļu konkursam. Visi spēlētāji  – 
dueti, trio, kvarteti – tika vērtēti 
līdzvērtīgi. Tieši tāpēc sajūsma 

par izcīnīto 1.  vietu un “Grand 
Prix” bija negaidīta un milzīga!

Lai meitenēm spēks un izdo-
šanās arī turpmāk!

Anita Rieksta, UmmS 
akordeona spēles pasniedzēja

Akordeonistu dāvana 
savai skolai jubilejā
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Senās mājvietas Stopiņu novadā•
Kultūrainaviskās viensētas
Seno mājvietu pērles pilsēt-
nieciski industriālajā Pierīgā 
vēl joprojām priecē ar māju un 
saimniecisko ēku mainīgo un 
nemainīgo vidi. 

Reizēm neiedomājami ierastas 
lietas – šķūnis, kūts, aka, pirts un 
ainaviski veidotie koki – ir vienīgā 
saikne ar pagātni un pamats tagad-
nes vērtībām. Piedāvājam atšķirīgo 
saimniekošanas rokrakstu Drei-
liņu ciemata mājās “Krastiņi” un 
Dzidriņu ciemata mājās “Šalkas”, 
“Mālkalni” un “Liepas”.

Stāvēt gaismas vidū,
kā liktens licis mums.
Saglabāt gribas vidi,
kurai ir atmirdzums. 

Imants Ziedonis
Negaidīti, bet patīkami, Rīgas pie-
vārtē mūs sagaida ainaviski skais-
ta vieta, kur redzamas ziedošas 
pļavas, diženas egles un godbijīgi 
bērzi. Agrākajā Liedeskrastiņu 
dzimtas saimniecības pamatā ir 
vēl mūsdienās redzamā kūts ar at-
miņām par lielo govju ganāmpul-
ku Latvijas pirmās valsts darbības 
laikā. Goda vīrs, kas mūs sagaida, 
ir dzimis Alūksnē un ienācis šīs 
puses “Krastiņu” mājās jau tālajā 
1945. gadā, vārdā Vilnis Sermulis.

Apmēram tik sena ir pagal-
ma ielokā redzamā pirtiņa, kas 
mūsdienās ir apšūta ar ķieģeļiem 
un mainījusi ārējo ietērpu. Vil-
nis kā praktiskas dabas cilvēks 
daudz labprātāk sevi redz darbā. 
Savukārt turpat sastaptā Dainas 
kundze šobrīd ir folkloras kopas 
“Laiva” dalībniece, kas ar sirsnī-
bu un piederības sajūtu stāsta par 
“Krastiņu” māju saimniecību. Tad 
arī uzzinām, ka “Krastiņu” māju 
cēlāju tiešais pēctecis ir Ādolfs Lie-
deskrastiņš. Tāpat kā 19. gs. beigās 
viņa vectēva stādītās egles, ja spētu, 
pastāstītu ļoti daudz. 

Klausāmies Dainas atmiņu 
raksturojumā par toreizējo saim-
niekošanu: “.. lauki bija apsēti ar 
burkāniem, un te bija govis un 
saimniecība, kārtīga saimniecība. 
Ar ko laukus mēslot, un tirgum 
burkānus audzēja, un manas mei-
tas vēl nāca palīgā ..”

Pilnīgāku stāstu un notikumu 
gaitu neizdodas noskaidrot, jo tik-
šanās reizē agrāko māju saimnie-
ku Ādolfu Liedeskrastiņu diemžēl  
nesastopam.

Tomēr par savā laikā veiksmī-
go saimniekošanu, kā arī par vē-
rienīgumu lauksaimniecības un 
lopkopības darbos liecina vien sa-
stapto ļaužu atmiņu stāstījums un 
redzamo ēku klātbūtne. 

Tur ir tāds kā novakars,
saule laižas slīpi,

zelta pienenes tu spraud
kafijkannas snīpī. 

Imants Ziedonis
Pilsētnieciskās arhitektūras cienī-
gas iezīmes lauku vidē ienes Dzid-
riņu ciematā esošā māja “Šalkas”. 
Māja ar 20. gs. 20. gadiem raksturī-
gu veidolu dzīves laikā piedzīvojusi 
pārbūvi un aktīvu vairāku ģimeņu 
saimniekošanu. Māja ar mansarda 
stāva izbūvi grimst apkārtnes dzī-
velīgajā zaļumā, kur tā rāmi vada 
savu dzīvi tālāk. Zaļi krāsotais 
jumts jau iztālēm apliecina māju 
nosaukumu “Šalkas”, jo lieli bērzi, 
šalcot vējā, to sargā. Latvijas armi-
jas pulkvedis Asniņš, ceļot sev šo 
māju, pat nevarēja paredzēt, kāda 
izvērtīsies tās turpmākā dzīve. Mā-
jai ir gan veranda, gan saimniecī-
bai tik nepieciešamā kūts un šķū-
nītis – tie tagad gan vada pēdējās 
dienas. Padomju laikā ēka sadalīta 
vairākos dzīvokļos un sazēlušas 
dažādas piebūves – šķūnīši, vasaras 
mājiņas. Apbūve veikta haotiski, 
nerēķinoties ar apkārtējo vidi. Ai-
naviskā vide šur tur vēl liecina par 

tagadējo saimnieku labo gribu  – 
koši sārtie rožu krūmi pie ēkas, 
taciņa, kura ved uz šķūnīšiem, sa-
glabājusies pat vecā aka un zaļo ve-
lēnu apaugušais pagraba paugurs, 
kura durvis vēl glabā saimnieka 
roku pieskārienu, tik pamatīgs ir to 
rokturis.

Arī māja cenšas turēties, kaut 
arī nodevīgās plaisas mūros lie-
cina, ka laiks rit. Logiem pirmajā 
stāvā kādreiz bijuši slēģi un logu 
stiklojums pamainīts, jo tikai vie-
nam logam ir saglabājusies 20. gs. 
sākumā raksturīgā virsgaisma ar 
mazo dalījumu.

Nokļuvuši ēkas iekšpusē, atro-
dam oriģinālo dēļu grīdu, durvis ar 
20. gs. 20. gadu raksturīgo stikloju-
mu, krēslus, balti glazētu podiņu 
plīti un pašu meistarotu plīti, kura 
nav izturējusi laika pārbaudi, jo 
sašķiebusies. Toties amatnieku da-
rinājums – koka kāpnes ar lenteri, 
kurš noslēdzas ar graciozi ievijušos 
volūtas spirāli,  – aizvien atgādina 
par bijušajiem saimniekiem, kas 
emigrējuši uz Austrāliju. Pie īpaš-
nieka atceļojusi dizaina ikonas 
klasika – M. Breuera (Marcel Lajos 
Breuer) krēsls.

Iztrūkst Ziedoniskās kafijkan-
nas un pašreizējās saimnieces Mā-
rītes Vimbas klātbūtne. Māju lietas 
mums izrāda un raksturo radinie-
ce Aina Kučinska.

Nākotne nāks un aizies.
Tagadne – ir. Ir vienmēr.

Tā ir tāpat kā maize –
tikai, kad ēd, tad der. 

Imants Ziedonis
“Dzīves laikā ir tik daudz cilvēku 
satikts, ka katrs piektais pazīstams,” 
kādā brīdī turpmākajā sarunā teiks 
“Mālkalnu” saimniece Irēna Leima-
ne. Arī neplānotā ekspedīcijas iera-
šanās viņas mājās tam ir piemērs. 
“Irēna, te ir vērtība visam, kas vecs,” 
klasesbiedreni uz saimniecības izrā-
dīšanu iedrošina viena no šī projek-
ta dalībniecēm arhitektūras speciā-
liste Vita Banga un dodas pagalmā 
iekšā. “Atrast laukus Latgalē nav 
problēma, bet atrast laukus Pierīgā 
ir daudz grūtāk,” par uzsākto pro-
jektu saka Daiga Brigmane. Irēna 
piebilst, ka daudz kas no apkārt-
nes mantojuma zudis, nojaukts vai 
pārbūvēts. Viņa raksturo laikmeta 
nesaudzīgumu un zina stāstīt par 
apkārtnes ēku vēsturi.

Irēnas vecvecāki Teodors un 
Anna 20. gs. 20.  gados strādāja 
par kalpiem Parmu pusmuižā, kas 
atradās tagadējo Dzidriņu terito-
rijā. Vectēvs nācis no senas vec-
ticībnieku ģimenes, kuras saknes 
atrodamas tagadējā Stopiņu nova-
da teritorijā pirms vairākiem gad-
simtiem. Lai iegādātos zemi mājas 
būvniecībai, abi jaunie kalpu ļaudis 
ņēmuši aizņēmumu, par to liecina 
saglabājies zemes izpirkšanas do-

kuments. Uz šīs zemes 1927. gadā 
uzceltas Mālkalnu mājas. 

“No vecām mājām apkārtnē 
ir šis tas atrodams, bet daudz kas 
zudis un nojaukts,” saka Irēna Lei-
mane. Pašu saimniecībā “Mālkal-
nos” saglabājusies gan pirtiņa un 
tā sauktais vecais pagrabs – plašs 
un auksts arī bez ledus –, gan vecā 
kūts un dzīvojamā māja. Guļbaļķu 
kūts ēka aizslēpusies aiz dekoratīvas 
koka sienas, kura lieliski iekļaujas 
apkārtējā ainavā. Savukārt dzīvoja-
mā ēka laika gaitā ieguvusi staltāku 
izskatu un plašākas acis – kuplā ģi-
mene papildinājusi ēku gan ar arhi-
tektoniski piemērotām piebūvēm, 
gan plašākām logu ailām.

Lai arī ekspedīcijas ierašanās 
“Mālkalnos” ir improvizēta, saim-
niece nelaiž ciemiņus prom nepa-
cienājusi  – dēli makšķernieki un 
labi pavāri un pusdienās, protams, 
pašu loms. Tikmēr dzīvesbiedrs 
Pēteris izklaidē ar jautriem vietē-
jiem nostāstiem. Mājvietu vēsturei 
līdztekus interesanta ir arī vietējo 
ciemu nosaukumu vēsture. Pē-
teris dalās gandrīz anekdotiskā 
Dzidriņu nosaukuma tapšanā – tā 
sauca netālu esošo kolhoza kūti, 
kura gan, kolhozu laikam aizejot, 
nojaukta, bet nosaukums turpi-
na savu dzīvi. Savukārt kūts savu 
nosaukumu pēc ļaužu nostāstiem 
esot ieguvusi no tajā strādājošās 
zootehniķes, kuru sauca Dzidra. 

Un pār eglēm un pār ievām
liela plata elpa dveš,

tur, kur mežs ir tagad Dievam –
tur man arī zaļo mežs.  

Imants Ziedonis
Jāņa Brasliņa (1935) labvēlīgais 
skatiens un sirsnīgais smaids ir kā 
spēka pavediens starp vakardienu 
un rītdienu, kā saikne starp debe-
sīm un zemi. Paša stādītā bērzu 
audze nav nekas cits kā redzīgums, 
pamatīgums un nemitīgs radīša-
nas prieks.

Tālajā 1928.  gadā Jāņa Brasli-
ņa vecaistēvs Jūlijs Liepa Jāņa dēls 
(1877–1944), būdams nabags un 
septiņu brāļu brālis, no Ulbrokas 
muižas nopirka zemi bez latiem 
kabatā. Kā lasāms zemesgrāmatā – 
par vienu tūkstoti divdesmit vienu 
latu. Iegūto bankas parādu trīs 
tūkstoši trīs simti latu veiksmīgi 

nolīdzina ar savā īpašumā atrasto 
kaļķakmens resursu atradnēm, ko 
atvēlē Ulbrokas ceļa daļai. Darbus 
vada Jāņa tētis Jānis Brasliņš Jūli-
ja dēls (1905–1984), toreiz jaunais 
speciālists, kas nopietni ieskatās 
Almas, meitas uzvārds Liepa, dai-
ļumā un darba prasmēs. Abu kop-
dzīvē dzimst meita Ārija, dēls Jānis 
un meita Māra Brasliņa.

Vectēva māja “Liepas” ir un 
paliek arī Jāņa Brasliņa dzīvesvie-
ta, ko 1960. gada otrajā pusē skā-
rusi pārbūve. Koka ēkai nomainīti 
logi un lubiņu jumts ar šīfera segu-
mu, māja apšūta ar silikāta ķieģe-
ļiem. Daļēji veikta grīdas nomaiņa. 
Atrodam platos grīdas dēļus, apa-
ļos koka durvju rokturus. Dzimtas 
pērles – vecāsmātes Almas Liepas 
(1884–1957) kumode ar spoguli 
un mātes Almas Otīlijas Brasliņas 
(1907–1976) klavieres.

Mājas tuvumā aka, kūts, liepu 
gatve, kas iezīmē kādreizējā ceļa 
aprises. Saimnieka Jāņa iekšpagal-
mā atrodam auglīgu siltumnīcu, 
silto āra dušu, traktoram darba-
vieta – stāvvieta, pagrabs, kura pa-
matā ir zaļbarības bedre un – visu 
cieņu – saimnieka ofiss.

Sirds un prāta līksmībai glīti 
izkopts dīķītis, kas pirmsākumos 
ir Jāņa darbavieta, ganot un pa-
dzirdot “Liepu” saimniecībā eso-
šās govis.

Nenogurdināmais “Liepu” 
māju trešās paaudzes saimnieks 
Jānis Brasliņš savas apzinīgās darba 
gaitas saista ar Ulbrokas radiosta-
cijas inženiera pienākumiem Ul-
brokas muižā, strādājot vienā dar-
bavietā no 1956. gada līdz vecuma 
pensijai. Inženiera konstruktora 
dotības atrodam arī šodienas saim-
niekošanas praksē – lietu un vaja-
dzību likumsakarībās. Mājā ir paša 
pārbūvētas kāpnes ērtākai vannas 
istabas izbūvei, centrālapkures sis-
tēmas izveide, grīdas nomaiņa un 
tehniska cilvēka vajadzībām plā-
nota rezidences izbūve jumta stāvā. 
To raksturo darbīga vide, radītāja 
prieks un saimniecisks skats nākot-
nē, bet, paverot skatu augšup, re-
dzams debess jums, iztālēm bērzu 
birzs un sirsnīga māju izjūta. 

Darba grupas vārdā, 
Daiga Brigmane

21. decembrī Ulbrokas kultūras namā viesojas 
Baltinavas dramatiskais kolektīvs “Palādas“ (literārajā valodā ”pūces“) 

ar Danskovītes izrādes 
“Ontans i Anne” 6. daļu 

“Ontans i Zīmassvētki”.
Izrādes plkst. 16.00 un 19.00

Annas vedekla vēlas sarīkot īstus senču Ziemassvētkus, lai visi mazbērni zinātu, kā tos 
pareizi svinēt. Antons un Anna tam piekrīt. Pašā Ziemassvētku vakarā senču tradīcijās 
laužas iekšā mūsdienu realitāte, bet viss beidzas labi, svētki izdodas. 
Ieeja uz teātri: Ls 2. Pensionāriem, represētajiem un jauniešiem līdz 18 gadu 
vecumam – Ls 1. bērniem līdz 7 gadu vecumam – ieeja brīva! 
Biļešu iepriekšpārdošana Ulbrokas kultūras namā, iepriekš piezvanot pa tālr. 
29804210 (Raja), sākot no 5. novembra. biļetes būs nopērkamas arī izrādes dienā 
Ulbrokas kultūras namā. 

Pēc izrādes – balle “Pretī Ziemassvētkiem”.
Ieeja uz balli – Ls 2 (derīgas uz teātri iegādātās biļetes). Līdzi vēlams “groziņš”.

26. decembrī plkst. 15.00 Ulbrokas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts

“DEBESIS VAĻĀ“

Piedalās: Elizabete Zagorska, Atis Auzāns, Jānis Lemežis,
Niks matvejevs, Ēriks Upenieks

Plašāka informācija par koncertu nākamajā izdevumā.
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12.  un 13.  oktobrī Ulbrokas 
sporta kompleksā tika atzī-
mēta “Stopiņu” sieviešu hand-
bola komandas pastāvēšanas 
15. gadadiena. Jubilejas turnīrā 
Stopiņu HK savā laukumā uzņē-
ma trīs komandas: HK “Ogre”, 
Dobeles SS un “Reval Sport” no 
Igaunijas.

Pirmajā turnīra dienā komandas 
mērojās spēkiem, lai noteiktu nā-
kamās dienas finālistus un pus-
finālistus. Lai gan spēles ilgums 
bija tikai 2 x 15 minūtes, visās trīs 
spēlēs “Stopiņu” HK uzrādīja tei-
camus rezultātus, pārspējot HK 
“Ogre” ar rezultātu (19:7), “Re-
val Sport” ar rezultātu (18:14) un 

Dobeles SS ar rezultātu (25:15).
Turnīra otrajā dienā “Stopiņu” 

HK finālspēle mērojās spēkiem ar 
“Reval Sport” komandu. Pusfināla 
spēlē tikās HK “Ogre” un Dobeles 
SS, kur spraigā cīņā Ogres ko-
mandai izdevās pieveikt Dobeli.

Savukārt finālspēlē spēka svaru 
kauss bija visai līdzīgs. Visas spēles 
garumā komandas cīnījās plecu pie 
pleca, noslēdzot pirmo puslaiku 
vien ar divu vārtu pārsvaru (13:11). 
Tomēr “Stopiņu” HK negrasījās pa-
doties viešņām, un pēc vairākiem 
trāpīgiem komandas līderu metie-
niem mājiniecēm izdevās godam 
izcīnīt uzvaru ar rezultātu 25:22.

Turnīrs vēlreiz pierādīja Sto-
piņu komandas vienotību un 

neatlaidību savu mērķu sasnieg-
šanā. Noslēgumā valdīja pacilāta 
gaisotne, jo turnīra ietvaros tika 
sveikti cilvēki, kas devušu neat-
ņemamu ieguldījumu Stopiņu 
sieviešu handbola pastāvēšanā un 
panākumu gūšanā. Liels paldies 
Ilmāram Lūsim, kurš bija viens 
no pirmajiem sieviešu handbola 
atbalstītājiem. Starp viņiem tika 
sumināts pirmais treneris Jānis 
Valeiko gan kā sieviešu handbo-
la pamatlicējs, gan kā dzimšanas 
dienas jubilārs. Paldies pašreizējai 
trenerei Gintai Ozoliņai, kura bija 
arī spēlētāja komandas pirmsāku-
mos. Tāpat pateicības rakstus par 
ieguldījumu komandas attīstībā 
saņēma Ivita Asare, Lana Nikola-

jeva un Gita Purgaile, kuras ko-
mandas panākumus kaldina jau 
no pašiem pirmsākumiem.

Stopiņu NHK izsaka lielu 
pateicību Stopiņu novada domei 

par atbalstu visus šos piecpa-
dsmit gadus, līdzi jušanu un palī-
dzību organizēšanā, lai šis turnīrs 
varētu īstenoties! Paldies!

Velta Vuškāne

Valsts izglītības satura centrs, 
LR Veselības ministrija, Slimī-
bu profilakses un kontroles 
centrs un AS “Rīgas Dzirnav-
nieks” organizēja “Putras 
programmas” konkursu “Kļūs-
ti stiprs un drosmīgs kā Her-
kuless”. Putras pro gramma 
Latvijas skolās notiek Starp-
tautiskās putras dienas ietva-
ros, kas pasaulē tiek atzīmēta 
kopš 1994. gada. 

Stopiņu pamatskolas skolēni šogad 
arī vēlējās piedalīties šajā pasāku-
mā. Viņiem bija jāpiedalās Putras 
stundās, jāpilda mājasdarbi un jā-
piedalās noslēguma konkursā ar 
prezentācijām. Visu mēnesi sko-
lēni aktīvi darbojās, gatavojās, un 
10.  oktobrī Stopiņu pamatskolā 
noslēdzās “Putras programmas” 
mēnesis. Skolēnu uzdevums bija 
izprast un uzzināt par pareizu uz-
turu un putras nozīmi tajā. Mērķis 
bija uzzinātu daudz vairāk infor-
mācijas par putru daudzveidību, 
par to veselīgumu, lietojot uzturā, 
kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc 
putras ēd sportisti, mūziķi, aktie-
ri un citi cilvēki, kuri rūpējas par 
savu veselību.

Šis pasākums izglītoja bērnus 
par graudaugu labvēlīgo ietekmi 
uz veselību un organismu kopu-
mā un putru kā vienu no veselīga 

uztura sastāvdaļām. 
Arī Stopiņu pirmsskolas gru-

pu audzēkņi piedalījās prezentā-
cijā par “Putras programmu” un 
atbalstīja mūsu skolas 1.–4. klašu 
skolēnus noslēguma pasākumā 
ar atraktīvu deju par putru.

Noslēguma pasākumā katra 
klase parādīja savu sagatavoto 
prezentāciju, minēja krustvārdu 
mīklas, atbildēja uz dažādiem 
jautājumiem par putrām un 
graudaugiem, lasīja sakāmvārdus 
un ticējumus, saņēma diplomus 
par paveikto un pašā noslēgumā 
visi kopīgi devās uz karsti vārītas 
putras degustāciju, kura tika sa-
gatavota lielā katlā uz ugunskura. 
Tā bija tik garšīga, ka ar lielu bau-
du tika arī apēsta. Paldies 1.–4.
klašu audzinātājām par atsau-
cību, darbojoties kopā ar skolē-
niem, un skolas administrācijai 
par atbalstu.

Aļona Šibajeva, 
pasākumu organizatore 

No 7.  līdz 13.  oktobrim notika 
Latvijas Veselības nedēļa, kur 
Stopiņu novads pieteica savu 
dalību ar vairākām sporta ak-
tivitātēm  – veselības skrējiens, 
nūjošana un pieccīņa (spiešana 
guļus ar savu svaru uz maksin-
mālo reižu skaitu, pietupieni ar 
savu svaru uz maksimālo reižu 
skaitu, vilkme ar savu svaru uz 
maksimālo reižu skaitu, atspie-
šanās no līdztekām uz maksi-
mālo reižu skaitu, pievilkšanās).

10. oktobrī Ulbrokas sporta kom-
pleksa stadionā norisinājās ve-

selības skrējiens, kurā piedalījās 
11 dalībnieki. Visi dalībnieki veica 
vecuma grupai atbilstošu distanci 
skrienot, un veiksmīgi sasniedza 
finišu. Paldies visiem Veselības 
nedēļas dalībniekiem! Nākamgad 
gaidām vairāk dalībnieku un ai-
cinām sākt gatavoties jau laikus, 
piedaloties arī citās novadā notie-
košajās sporta aktivitātēs.

12.  oktobrī Stopiņu novada 
dienas centra “Ulbroka” nūjotāji 
sadarbībā ar Ulbrokas sporta kom-
pleksu, kā katru gadu, Veselības 
dienā devās izbraukumā uz Sigul-
du nūjot, lai popularizētu šo vien-

kāršo un veselīgo sporta veidu. Šo-
reiz brauca gan pieredzējuši nūjo-
tāji, gan tie, kuri vēlas nodarboties 
ar šo sporta veidu, un izmantoja 
iespēju iepazīt nūjošanu. Skaistāko 
šī rudens dienu Siguldā, veselīgi 
sportojot, pavadīja 22 nūjotāji!

Vēlos informēt, ka katru otr-
dienu un ceturtdienu no plkst. 
12.00 līdz 13.45 dienas centrā 
“Ulbroka” ir iespēja piedalīties 
nūjošanas nodarbībās. Gaidīsim 
ikvienu interesentu!

A. Vaičulens, sporta organizators
A. Višķere, Dienas centra

“Ulbroka” vadītāja 

22.  novembrī Ulbrokas sporta 
kompleksā norisināsies Stopi-
ņu novada 2013. gada atklātais 
čempionāts zolītē.

Zolītes spēles notiek saskaņā ar 
vispārpieņemtajiem sacensību 
noteikumiem. Sacensības notiek 
pēc Šveices spēļu sistēmas – pie-
cas kārtas pa 16  partijām katrā 
kārtā. Kārtas uzvarētāji pie spē-

les galdiņa saņem sešus punktus, 
2. vietas ieguvēji – četrus punk-
tus, 3.  vietas ieguvēji  – divus 
punktus, 4. vietas ieguvēji – nulle 
punktus. Kāršu komplektus no-
drošina Ulbrokas sporta kom-
plekss.

Pieteikšanās sacensību dienā 
22. novembrī pie galvenā tiesne-
ša plkst. 18.30–19.00 sacensību 
vietā.

1.–3. vietas ieguvēji tiks ap-
balvoti ar medaļām, un 1. vieta 
ieguvējs saņems Ls 20 dāvanu 
karti no “Galactico”, 2. vietas ie-
guvējs saņems Ls 15 dāvanu karti 
no “Galactico”, bet 3. vietas iegu-
vējs saņems Ls 10 dāvanu karti 
no “Galactico”.

Sacensības organizē Stopiņu 
novada dome, atbildīgais – Ai-
nārs Vaičulens, tālr. 28711252.

26.  oktobrī Babītes spor-
ta kompleksa peldbasei-
nā notika Pierīgas novadu 
2013. gada sporta spēles pel-
dēšanā. Sacensībās startēja 
60 dalībnieki no septiņiem 
Pierīgas novadiem. 

Stopiņu peldētajiem veicās izcili, 
rezultāti runā paši par sevi: Stopi-
ņu komandas sastāvā pirmo reizi 
startēja Patrīcija Ozola (ārpus 
kārtas) un sasniedza vislabāko re-
zultātu vecuma grupā jaunietēm. 
Otrajā vecumu grupā visas god-

algotās vietas izcīnīja stopiņie-
tes: 1.  vietā Līga Libere, 2.  vietā 
Jekaterina Galuška, 3. vietā Jūlija 
Naumova. Otrajā vecumu grupā 
vīriešu konkurencē 2. vieta Stopi-
ņu komandas pārstāvim Reinim 
Eisakam. Trešajā vecumu grupā 
pirmās vietas izcīnija Stopiņu 
novada peldētāji Ilze Aigare un 
Vladimirs Lobanovs. Ceturtajā 
vecumu grupā 1.  vieta Stopiņu 
peldētājam Edgaram Ozoliņam. 
Vecākajā vecumu grupā 1. un 
2.  vietu izcīnīja stopiņieši Juris 
Reinhards un Vitālijs Barnolickis.

Kompleksajā stafetē 4  x  50 
metri startēja  – Līga Libere, Ilze 
Aigare, Reinis Eisaks, Edgars 
Ozoliņš, pārliecinoši arī šajā dis-
ciplīnā Stopiņu komanda izcīnīja 
1. vietu un, tāpat kā pagājušajā 
gadā, Stopiņu komanda kļuva par 
Pierīgas novadu sacensību čem-
pioniem.

Paldies komandas kapteiņiem 
Ilzei Aigarei un Viktoram Koma-
rovam par ieguldījumu tik spēcī-
gas komandas izveidošanā.

A. Veipa, Ulbrokas 
sporta kompleksa direktore

Aizvadīts sieviešu handbola komandas jubilejas turnīrs

Starptautiskā putras diena 
Stopiņu pamatskolā

Veselības nedēļa

Mūsu peldētāji uzvar visās disciplīnās

Zolītes čempionāts

Novembrī noslēdzas 
Stopiņu novada fotokonkurss
Līdz 5. decembrim gaidīsim 
rudens bildes 
uz e-pastu stopini@stopini.lv
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• Līdzjūtības

Pasākumi novembrī•

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Emīlu Aunkrogeru, Karalinu Cuprojanoviču, 

Marku Larionovu, Alanu Liskinu, 
Artūru Pilikseri, Oliveru Podnieku, 

Aleksu Sprulu, Liliānu Volku.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Alekseju Čivovu, Rolandu Grīnhofu, Valentīnu Kresi, 

Zinu Parfionovaiti, Borisu Porieti, 
Māri Rutkovski, Grigoriju Knuriku, 

Maiju Kacenu, Veltu Āpšu, Ritu Lezdiņu.
Vēlam stipru veselību un 

daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI 
Valērijs Aleksandrovs, Zinaida Dorožko, Juris Jansons, 

Nikolajs Mironovs, Gunārs Perecs, Ieva Smirnova, 
Nikolajs Strujevs, Domna Sverčkova.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Biedrības “Māra” 20 gadu jubilejai veltīta pēcpusdiena 
PII “Pienenīte” jaunajā zālē.

23. novembrī plkst. 13.00
Kopā skatīsimies filmu “Mammu, es tevi mīlu”, seansu visiem skatītājiem 

dāvina Stopiņu novada dome. Ieeja bez maksas. 
Pēc filmas izkustēsimies latviskās rotaļās un baudīsim mūziku grupas 

“The Citizens” izpildījumā.

No atmiņām paliek tik starojums maigs, tā kā liedagā saulrieta pēdas, 
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks, norims sāpe, rūpes un bēdas.

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Alīnu Aleksandrovu, 
vīru mūžībā pavadot.

Stopiņu novada dome

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas, 
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Signes Riekstiņas ģimenei un 
tuviniekiem, māmiņu pāragri zaudējot.

PII “Pienenīte” kolektīvs, 5. grupas audzēkņi, skolotāji un vecāki

Skaistākos ziedus tev noplūktu dārzā,mīļākos vārdus tev sacītu vēl, 
Ja tu šai vakarā, klusā un vēlā, atnāktu vēl ar mani parunāt… 

(Ā. Elksne)
Izsakām līdzjūtību 1.b klases skolniekam Kristeram Riekstiņam, 

māmiņu mūžībā pavadot...
Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

Mēs klusi paliekam šai krastā, vēji šalkos un mierinās mūs, 
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē, vienmēr mūsu atmiņās būs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Riekstiņam, 
dzīvesbiedri mūžībā pavadot.

Stopiņu novada dome

• Kultūras pasākumi

No 11. novembra 
Stopiņu novada vēstures muzejā 

izstāde 

“Latviešu sarkanais 
strēlnieks“

15. novembrī plkst. 18.00 
Ulbrokas kultūras namā 

Askolda Saulīša dokumentālā filma 

“Atmodas antoloģija”
Filmas scenārija autors ir 

vēsturnieks Edgars Engīzers. 
Ieeja brīva!

23. novembrī plkst. 16.00 
Ulbrokas kultūras namā viesosies 

“Nākotnes cirks”
Ieeja: Ls 2,50. Pensionāriem un 

represētajiem Ls 2. Bērniem līdz 
3 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja 

brīva! Biļetes būs nopērkamas 
pasākuma dienā Ulbrokas kultūras 
namā (biļešu tirdzniecība sāksies 

stundu pirms pasākuma). 

24. novembrī 

Svecīšu vakars 
Ulbrokas kapos.

30. novembrī plkst. 17.00 
Ulbrokas kultūras namā 

Koru sadziedāšanās svētki 
“Kad mostas

 senču gars...”
Koncertā piedalās: jauktie kori  
“Domino”, “Suntaži”, “Ulbroka”. 

Diriģenti Eduards Fiskovičs, 
Ainārs Plezers, Ina Ekarte, Andis 
Klučnieks, Sandra Trasūne. Vīru 

koris “Dziedonis”. Diriģenti  
Roberts Liepiņš, Raimonds Počs. 

Koncertmeistari Inga Sarkane, 
Jānis Matulis.

Pēc sadziedāšanās lustīga ballīte 
(ar groziņiem).

Gaismiņu iedegšana 
Ziemassvētku eglītēs 

Stopiņu novadā
Otrdien, 10. decembrī, 

18:00 Ulbrokā, 18:40 Sauriešos, 
19:30 Upeslejās

Ceturtdien, 12. decembrī, 
18.00 Līčos, 18.40 Cekulē, 

19.30 Jaunsišos, 20.30 Saulīšos.

Sestdien, 21. decembrī, plkst. 16.00
Pirmo reizi iedegsim gaismiņas 

lielajā Ziemassvētku eglē 
Līgo parkā

BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēkā
Literāri tematiska izstāde “Patrotisms Ojāra 
Vācieša dzejā”.
6. novembrī plkst.18.00 aicinām Ojāra Vā-
cieša dzejas noskaņās “Pie kamīna”. 
14. novembrī plkst. 19.00 jaunajā mūzikas 
namā “Daile” kolektīvs koncertizrādes “Pu-
ses” apmeklējums. Pieteikšanās un samak-
sa Ulbrokas bibliotēkā līdz 5. novembrim – 
vienas koncerta biļetes un transporta iz-
maksas – Ls 12. 
12. novembrī plkst. 18.00 Ulbrokas bib-
liotēkā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 
“Krēslas stundas” vakars – “Ziema Zieme-
ļos”. 
Literāri tematiska izstāde “Ziemas izjūta 
Ziemeļvalstu literatūrā”.
Sauriešu bibliotēkā
11. novembrī “Visapkārt balts, balts, balts.” 
Literāra Rīta stunda Stopiņu pamatskolas 
5. klases skolēniem Ziemeļvalstu bibliotē-
kas nedēļā.
19. novembrī “Iepazīsti Stopiņu novadu!” 
Orientēšanās spēle Stopiņu pamatskolas 
PII sagatavošanas grupu audzēkņiem.
Izstādes
1.–30. novembrī “Caur sirdi ugunsdiegu 
vilks...” Ojāram Vācietim – 80. LR proklamē-
šanas 95. gadadiena “Es zinu, ka esmu šīs 
zemes bērns...” (O. Vācietis).
1.–14. novembrī “Dzīvais spogulis” Albē-
ram Kamī – 100. “Dabas, dzīvības un mīlas 
noslēpums” Ivanam turgeņevam – 195.
15.–30. novembrī “Labāk skumt un mīlēt, 
nekā dzīvot bez mīlestības” Selmai Lāger-
lēfai – 155. “Par knauķiem, knīpām, knēve-
ļiem un citiem...” Nikolajam Nosovam – 105.
DIENAS CENTROS
Sauriešu dienas centrā
16., 23. un 30. novembrī plkst. 14.00 gata-
vošanās “Popielai” un mazas diskotēkas.
20. novembrī plkst. 16.00 tikšanās ar brīv-
prātīgo jaunieti Diānu, garšosim moldāvu  
tradicionālo ēdienu – “Placinta”.
Otrdienās plkst. 18.00 – itāļu valoda pieau-
gušajiem (nodarbības bez maksas).
Ceturtdienās plkst. 16.00 itāļu valoda bēr-
niem un skolēniem.
Ceturtdienās plkst. 18.00 “Ripo vesels”, 
lekciju un semināru cikls par riteņbrauk-
šanu, par pareizu uzvedību uz ceļa un 
velobraukšanu kā veselīgu dzīvesveidu.

Piektdienās plkst. 15.00 smilšu, pasaku un 
krāsu terapijas nodarbības bērniem un 
skolēniem, un Ziemassvētku pasākuma - 
lugas iestudējums. 
Sestdienās tapošanas nodarbības. 
Upesleju dienas centrā
15. un 22. novembrī plkst. 17.00 Amatu 
dienas kopā ar vecmāmiņām.
8. novembrī plkst. 18.00 mārtiņdienas pa-
sākums “Ķirbja noslēpumi”, ciemos Sarma 
Zarčinska.
9. novembrī plkst. 18.00 Lāčplēša dienai 
veltīta svecīšu iedegšana 1919. gada kara-
vīru kapos pie mazās Juglas. 
16. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Republi-
kas 95. proklomēšanas gadadienai veltīta 
filma ”Latvija”.
25.–30. novembrī plkst. 16.00–20.00 Ad-
ventes vainagu darināšana.
Cekules dienas centrā
14. novembrī vaska sveču veidošana. 
Novembrī turpinās kursi dekupāžā. 
Ulbrokas dienas centrā
No 30. oktobra katru trešdienu polimēra 
keramikas veidošanas nodarbības. 
9. novembrī kolāžas “mārtiņgailis” gatavo-
šana.
15. novembrī tematiska pēcpusdiena – 
Latvijas valsts 95. proklamēšanas gadadie-
nu sagaidot. 
SPORTS
22. novembrī Ulbrokas sporta kompleksā 
Stopiņu novada atklātais čempionāts “Zo-
līte”. Sacensību sākums plkst. 19.00. 
Ulbrokas/FS “Masters” virslīgas mājas spē-
les Ulbrokas sporta kompleksā:
10. novembrī plkst. 15.00 Ulbroka/FS 
“Masters”–FK Ķekava SK.
24. novembrī plkst. 15.00 Ulbroka/FS 
“Masters”–talsi/” Triobet”.
1. decembris 15.00 Ulbroka/FS “Masters”–
Lielvārde.
“Stopiņu NHK” sieviešu handbola koman-
das spēles Ulbrokas sporta kompleksā: 
16. novembrī plkst. 15.00  Stopiņu NHK-
LSPA.
“Stopiņi NHK” vīriešu handbola komandas 
spēles Ulbrokas sporta kompleksā:
9. novembrī plkst. 15.00 Stopiņu NHK-RtU.
15. novembrī plkst. 20.30 LAt-96-Stopiņu 
NHK.
30. novembrī plkst. 15.00 Stopiņu NHK-SK 
“Latgols”.

Vīri, jūs gaida koris “Ulbroka”!
Stopiņu novada dziedošie un dziedāt gribošie vīri, atsaucieties!
Jauktais koris “Ulbroka” aicina dziedātājus visās vīru balss grupās 
(no 1. tenoriem līdz 2. basiem).

Tikšanās trešdienās plkst. 18.30 Ulbrokas kultūras namā.

Dziedošās un ziedošās dāmas 
Stopiņu novada sieviešu korī “Madara” 
aicina savā kolektīvā jaunas dalībnieces! 

Mēģinājumi notiek otrdienās Upeslejās 9 (zālē pie Dienas centra) 
no plkst. 19.00 līdz 21.30.

Diriģents Imants Kalniņš (mob. 26510593),
kormeistare Zane Kažēna (mob. 29486544).

11. novembrī Lāčplēša dienas
 atcerei veltīts pasākums

Plkst. 19.00 pulcēšanās un svecīšu aizdegšana 
pie Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas akmens (pie Ulbrokas vidusskolas)

Plkst. 20.00 Ulbrokas kultūras namā Sigitas Jevgļevskas 
muzikāli literārā soloprogramma “LATVIJU MĪLOT...“

Ieeja bez maksas.

Pasākuma dienā kursēs autobuss: 18.00 Cekule, 18.10 Līči, 18.20 Upeslejas, 
18.30 Saurieši, 18.40 Ulbrokas vidusskola, 18.30 (otrs autobuss) – pietura “Insti-
tūts“ līdz Ulbrokas vidusskolai. Pēc svinīgā pasākuma viens autobuss kursēs no 
Ulbrokas vidusskolas līdz Ulbrokas kultūras namam, otrs autobuss – mājupce-
ļam.  Arī pēc koncerta no Ulbrokas kultūras nama – autobuss mājupceļam! 

Aicinām visus novada iedzīvotājus 11. novembra vakarā 
un visas Valsts svētku nedēļas laikā iedegt 

savos logos atmiņu un svētku liesmiņu!

16. novembrī plkst. 15.00 
Ulbrokas kultūras namā  

Latvijas valsts 95. dzimšanas dienai 
 veltīts koncerts 

“Laimīgi būsim mēs šodien un rīt...” un 
TLMS  “Ulbroka” darbu izstāde.

Pasākumā piedalās Stopiņu novada pašdarbības 
kolektīvi un UmmS pedagogi.

Koncerta laikā sveiksim Stopiņu novada 
Goda Pilsoņus.

Pēc koncerta – salūts un muzikāls groziņu 
vakars kopā ar grupu “Vēja muzikanti”! Aicināti 
visi koncerta dalībnieki un klausītāji! Ieeja brīva! 
Pasākuma dienā kursēs autobuss: 14.00 Ce-
kule, 14.10 Līči, 14.20 Upeslejas, 14.30 Saurieši, 
14.45 – Ulbrokas kultūras nams. Pēc koncerta –  
autobuss mājupceļam!  

7. decembrī 18.00 Ulbrokas kultūras namā
Stopiņu novada VPDK “Luste” jubilejas koncerts

“15 gadi kamolā tīti…”
Ieeja brīva!

14. decembrī 18.00 Ulbrokas kultūras namā
Stopiņu novada sieviešu kora “Madara” 40 gadu 

Jubilejas koncerts “Skaņas no gaismas”
Ieeja brīva!


