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Kupla bija ìimenîte
Anna Imbrate
autores foto
16.maijā Līču ciematā pie Mazās Juglas notika Starptautiskai
ģimeņu dienai veltīts pasākums. Stopiņos šāda mēroga pasākums
notiek jau ne pirmo reizi. Piedalījās ģimenes no Kuldīgas, Liepājas, Vecumniekiem, Salaspils, Rīgas un arī Stopiņiem. Kopā
bija pulcējušies ap 350 cilvēkiem. Kuldīdznieki un ciemiņi no
Vecumniekiem bija nolēmuši nakšņot teltīs, jo nākamajā dienā
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Bçrnu svçtki Ulbrokâ
Anna Imbrate
autores foto

Pieneòpûku laikâ
Lelde Sturme
PII “Pienenīte’’ vadītāja
Kalendārā dēvētais Ziedu mēnesis – maijs ir laiks, kad uzzied
pienenes un gaisā paceļas baltās pieneņpūkas. Tā arī mūsu PII
“Pienenītē’’ katru gadu sagatavošanas grupu bērni, kopā ar savām
skolotājām, svin izlaidumu, lai rudenī varētu uzsākt skolas gaitas.
Šogad PII “Pienenīti’’ absolvēja 53 audzēkņi no trijām grupām.
Kopā ar Stopiņu novada domes atbalstu visiem bērniem tika sarūTurpinājums 4 î

1.jūnijā Stopiņos, tāpat kā visā pasaulē, svinēja Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Bērnu svētki notika Ulbrokā, kur
pie Domes ēkas mazie svētku dalībnieki kopā ar Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas skolotājām apgleznoja gājēju celiņu. Pēc
mākslinieciskajām atrakcijām bērni devās uz kultūras namu, lai
noskatītos Ulbrokas bērnu teātra pulciņa izrādi “Princese un cūkgans’’. Pēc izrādes katrs svētku dalībnieks no papīra izgatavoja
sev skaistu cepuri un saviem vecākiem skaistus papīra ziedus.
Pēc pasākuma patīkami sagurušie bērni Tēvzemītei atzina, ka pasākums bija izdevies un viņiem ļoti patika.
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6. un 20.maija sçdçs (protokoli Nr.103 un 104) nolemts:
zzAtteikt 1 personai, kas nav deklarēta Stopiņu
novadā uzņemšanu rindā pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanā;
zzUzņemt 3 personu “Pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas izīrēšana” Pirmām kārtām
nodrošināmo personu sarakstā;
zzAnulēt deklarēto dzīvesvietu 5 personām;
zzAtjaunot zemes nomas līgumu un mazdārziņiem 7 personām;
zzPiešķirt zemi nomā mazdārziņa izveidošanai
1 personām;
zzAtteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 11
īpašumiem;
zzAtļaut reģistrēt privātos zemes gabalus Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 1 LR nepilsonim;
Pamatojoties uz Stopiņu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību dome nolēma piešķirt:
05.05.2009. sēdes protokols Nr. 10
Izvērtējot ienākumus:
1) pabalstu medikamentu iegādei 5 maznodrošinātām personām par summu – 92,61 Ls;
2) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu
apmaksai 8 personām par summu – 104,70 Ls;
3) vienreizēju materiālo palīdzību 8 maznodrošinātām personām par summu – 240,00 Ls;
4) dzīvokļa pabalstu 10 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 300,00 Ls;
5) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 3
maznodrošinātām personām par summu –
51,50 Ls;
6) 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem 2 maznodrošinātu ģimeņu bērniem,
kuri apmeklē PII Pienenīte;
7) piešķirt materiālo palīdzību zobu labošanai,

zobu protezēšanai 2 maznodrošinātām personām par summu – 80,80 Ls;
8) piešķirt malku 2 maznodrošinātām ģimenēm
– 6 m³ katrai ;
9) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos slimnīcā 4 maznodrošinātām personām par summu
– 100,00 Ls;
10) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei 1 maznodrošinātai ģimenei par summu 0 60,00 Ls;
11) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 2 ģimeņu 5 personām.
15.05.2009. sēdes protokols Nr. 11
1) pabalstu medikamentu iegādei 13 maznodrošinātām personām par summu – 294,24 Ls;
2) pabalstu sabiedriskā transporta izdevumu
apmaksai 6 personām par summu – 60,00 Ls;
3) vienreizēju materiālo palīdzību 3 maznodrošinātām personām par summu – 90,00 Ls;
4) dzīvokļa pabalstu 5 maznodrošinātām ģimenēm par summu – 150,00 Ls;
5) pabalstu medicīnas pakalpojumiem 7 maznodrošinātām personām par summu – 242,90 Ls;
6) 50% atlaidi ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem 1 maznodrošinātas ģimenes bērnam,
kurš apmeklē PII Pienenīte;
7) piešķirt materiālo palīdzību zobu labošanai,
zobu protezēšanai 5 maznodrošinātām personām par summu – 144,70 Ls;
8) piešķirt malku 2 maznodrošinātām ģimenēm
– 6 m³ katrai ;
9) piešķirt pabalstu sakarā ar ārstēšanos slimnīcā 3 maznodrošinātām personām par summu
– 75,00 Ls;
10) piešķirt pabalstu briļļu iegādei 1 maznodrošinātai personai par summu – 30,50 Ls;
11) piešķirt trūcīgas ģimenes statusu 5 ģimeņu
19 personām;

12) piešķirt pabalstu polises iegādei 1 maznodrošinātai personai par summu – 40,00 Ls.
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tnē deg mežs. Tika sniegta palīdzība Valsts
mežu dienesta darbiniekiem ugunsgrēka lokalizēšanā līdz ieradās Valsts ugunsdrošības un
glābšanas dienesta brigāde;
– Pie administratīvās atbildības pēc Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem Nr. 13
tika saukta persona, kas dedzināja sadzīves atkritumus (vecu dīvānu);
– Saņemta telefoniska informācija par to,
ka Rencēnu ielas galā, pie kapiem stāv nodegusi automašīna. Informācija nodota VP Salaspils iecirknim;
6.05. – Upeslejās, mežā bērni, rakdami
bedri, atrada lādiņiem līdzīgus priekšmetus.
– Vālodzēs, uzlaužot otrā stāva balkona
durvis, tika veikts zādzības mēģinājums no privātmājas;
7.05. – Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Ulbrokā, Institūta
ielā, ierodoties notikuma vietā, skandāla rīkotājs uz rakstiska pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai;

9.05. – Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Ulbrokā, Institūta ielā,
ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un
konflikts atrisināts uz vietas;
11.05. – Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Ulbrokā, Acones
ielā, ierodoties notikuma vietā, skandāla rīkotājs uz rakstiska pieteikuma pamata tika nogādāts uz VP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai;
13.05. – Upeslejās, Juglas sanatorijas internātpamatskolas sporta laukumā tika atrasti lādiņiem līdzīgi priekšmeti;
– veikalā “Latvijas Balzams” aizturēts vīrietis, kas mēģināja nozagt degvīna pudeli;
21.05. – Cekulē, pie dienas centra, veicot
rakšanas darbus, tika izrakts lādiņam līdzīgs
priekšmets,
– Pie administratīvās atbildības tika saukta Juglas sanatorijas internātpamatskolas sestās

(29.04.2009. – 28.05.2009.)
Ulbrokā daudzdzīvokļu namu bēniņus ļoti
iemīļojis un ne reti uz dzīvošanu tur apmetas
vīrietis bez noteiktas dzīvesvietas (bomzis).
Stopiņu novada pašvaldības policijas darbinieki jau vairākkārtīgi minēto personu ir izraidījuši no daudzdzīvokļu namu bēniņiem. Taču “nevēlamais kaimiņš” mīl atgriezties un apmesties
citu māju bēniņos, un, lai pašvaldības policijas
darbinieki pēc iespējas operatīvāk spētu reaģēt,
lūdzam iedzīvotājus nekavējoties informēt pašvaldības policiju par “nevēlamā kaimiņa” ierašanos kādā no daudzdzīvokļu namu bēniņiem
vai pagrabiem.
30.04. – Tika saņemta telefoniska informācija par ģimenes skandālu Ulbrokā, Peldu ielā,
ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas un
konflikts atrisināts uz vietas;
2.05. – Tika konstatēts, ka Cekules apkār-
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zzAtļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 2
īpašumiem;
zzAtļaut izstrādāt detaļplānojuma grozījumu
projektu 2 īpašumam;
zzApstiprināt adreses 2 īpašumiem;
zzApstiprināt zemes ierīcības projektu 2 īpašumiem
zzAtļaut nodarboties ar individuālo darbu 2
personām;
zzIzmaksāt pašvaldības pabalstu 3 vecākam,
kura bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu
novada izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei;
zzapstiprināt bērnu sarakstu, kuri tiek uzņemti
PII “Pienenīte” ar 2009. gada 1. septembri;
zzapstiprināt bērnu sarakstu, kuri tiek uzņemti
PII grupās Stopiņu pamatskolā ar 2009. gada
1. septembri;
zzOrganizēt labiekārtošanas darbus Stopiņu
novada administratīvās teritorijas ciematos, nosakot, ka ar darbu nodrošināmi bērni un jaunieši, kuru dzīves vieta ir deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā, un kuru ģimenēm
ir piešķirts trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes
statuss, atbilstoši Stopiņu novada 30.05.2007.
izdotajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/07
“Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību”. Bez izvērtēšanas:
daudzbērnu ģimeņu bērnus, bērnus-invalīdus;
zznodrošināt aizlieguma zīmju “Stāvēt aizliegts’’ uzstādīšanu daudzdzīvokļu mājas Institūta iela 6 priekšā, kā arī aiz gala sienas, kas
aizliegtu transporta līdzekļu stāvēšanu brauktuves pusē, kas pietuvināta ēkai.
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Eiropas nauda arî Ulbrokâ
Imants Miķelsons
Stopiņu novada
PA “Saimnieks”
Tehniskās daļas vadītājs
2008. gada 21. novembrī, Rīgā tika parakstīta Vienošanās par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” īstenošanu starp LR Vides ministriju, Stopiņu novada domi un Stopiņu novada pašvaldības aģentūru “Saimnieks”.
Projekta kopējās izmaksas LVL 5 456
846,16, īstenošanas termiņš 48 mēneši.
Vienošanās kopējās attiecināmās izmaksas LVL 3 678 874,00. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām,
nepārsniedzot LVL 3 127 042,90, valsts
budžeta līdzfinansējums 15% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 551
831,10. P/a “Saimnieks” finansējums nepārsniedzot LVL 832 400,26 un Stopiņu
pašvaldības finansējums LVL 945 571,90
Šis finansējums tiks izmantots Ulbrokas un Radiostacijas ciematu ūdensvada
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un
jaunu tīklu izbūvēšanas darbos.
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Ulbrokā” ietvaros paredzēts:
zz Ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtu būvniecību/ atjaunošaë Sākums 2.lpp.
klases audzēkne, kas skolas telpās atradās alkohola reibuma stāvoklī;
26.05. – Nogādāta mājās persona, kas, atrodoties alkohola reibumā stāvoklī, nespēja patstāvīgi pārvietoties;
28.05. – Aizturēta un Valsts policijas Salaspils iecirknī nogādāta persona, kurai ir piemērots administratīvais arests.
VP Salaspils policijas iecirknī līdz atskurbšanai nogādātas 3 personas, pārrunas veiktas ar
35 personām, pēc Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem sodītas 16 personas, par
transporta novietošanu tam neparedzētā vietā
protokolus – paziņojumus saņēmuši 26 autovadītāji, pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa pie administratīvās atbildības sauktas
7 personas.
Ziņas sagatavotas
pēc Stopiņu novada pašvaldības policijas
un Valsts policijas materiāliem.

nu tas ir – divu jaunu artēzisko urbumu ierīkošana, esošās atdzelžošanas stacijas paplašināšana un ūdenstorņa remonts;
z z Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtu būvniecību/atjaunošanu, kas
ietver esošo divu kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas staciju rekonstrukciju, vienu izbūvēt jaunu kanalizācijas notekūdeņu savākšanai un esošo
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI)
modernizāciju;
zz Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
paplašināšanu/ rekonstrukciju, kur paredzēts kopējam ūdensvada un kanalizācijas tīklam no jauna pieslēgt privātmājas
Institūta, Vidus un Ezermalas ielas rajonā,
Izbūvēt jaunu kanalizācijas spiedvadu uz
NAI, esošo maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tiklu rekonstrukcija Ulbrokā un
Radiostacijas ciematā.
Projekta mērķi un ieguvumi:
zz sekmēt vides kvalitātes paaugstināšanu
Latvijā un Baltijas jūras reģionā;
zz paaugstināt pašvaldības ūdens apgādes
un notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti
atbilstoši ES direktīvām un nacionālajiem
standartiem;
zz paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēdzot jaunus patērētājus, veicināt pašvaldību ūdens saimniecību uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos;
zz sekmēt ūdens apgādes un notekūdeņu
apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai saskaņā ar ES direktīvu
prasībām.
Specifiskie līguma mērķi:
zz palielināt iedzīvotāju skaitu, kas tiks
nodrošināti ar EP direktīvas (98/83/EK)
(1998. gada 3. novembris) par dzeramā
ūdens kvalitāti prasībām atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni;
zz noteikt visoptimālāko risinājumu ūdens
sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanai,
ņemot vērā mūsdienīgus tehnoloģiskos sasniegumus un katras atsevišķās pašvaldības situācijas specifiku;
zz samazināt ūdens zudumus ūdensapgādes tīklos un veicināt pašvaldību uzņēmumu ekonomiskās darbības efektivitāti;
zz samazināt higiēniskos riskus un vides
piesārņojumu, kas radušies novecojušas
ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas
sistēmas ekspluatācijas rezultātā.

Vai jûs zinâjât:
Upeslejās savu darbību ir atjaunojis
SIA ENKS pārtikas un rūpniecības preču
veikals. Veikala darba laiki ir katru dienu
no 7 līdz 22.

ë Sākums 1.lpp.
viņiem bija jāpiedalās ģimeņu dienai veltītajās sporta spēlēs. Mazie dalībnieki bija
aizņemti spēlējoties un lēkājot uz piepūšamajām atrakcijām, kamēr lielākie varēja
pārbaudīt savu spēku un izveicību Ulbrokas vidusskolas jaunsargu rīkotajās sacensībās. Uz pasākuma atklāšanu bija ieradies
bijušais Ģimenes un bērnu lietu ministrs
A.Baštiks, kurš kopā ar Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības priekšsēdētāju L.Mucenieku un Stopiņu novada
domes priekšsēdētāju J.Pumpuru iededza
ugunskuru, kurš kā simbols – ģimeņu pavards tiek iedegts katru apvienības tikšanās reizi. Vakariņās visi pulcējās pie lauku
virtuves, ko laipni sagādāja Zemessardzes
19.kājinieku bataljona majors V.Toleiķis,
kā arī paldies Aivaram Krauklim, kurš rosīgi darbojās virtuvē, lai neviens nepaliktu
bez siltajām vakariņām.
Stopiņu Daudzbērnu ģimeņu biedrības
vārdā gribētos pateikt paldies visiem, kas
piedalījās šī pasākuma organizācijā, kā arī
īpašs paldies jāsaka Latvijas daudzbērnu
ģimeņu biedrību apvienības priekšsēdētājam L.Muceniekam, par ilggadīgu un veiksmīgu apvienības vadīšanu.
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Atskats uz Bibliotçku nedçïas pasâkumiem
Daiga Brigmane
Ieva Mūrniece
Šī gada aprīļa mēnesī arī Ulbrokas
bibliotēka piedalījās Latvijā notiekošajos
Bibliotēku nedēļas pasākumos. Lasīšanas
rosināšanai tika izvietota gan lielajiem,
gan mazajiem bibliotēkas lietotājiem izstāde “Aprīļa pilieni”, kas vienlaicīgi saistīta gan ar rakstnieka Vika , īstajā vārdā
Viktora Kalniņa, lielo jubileju – septiņdesmitgadi, gan Starptautisko Bērnu grāmatu dienu. Izstādē varēja iepazīties gan
ar bibliotēkā pieejamajām Vika grāmatām,
gan biogrāfiju un autora paša stāstīto par
savu dzīvi.
Vislielākā piekrišana bija izstādei
“Lieldienu raibie raksti zīdā”, kas arī norisinājās Bibliotēku nedēļas un Lieldienu
ietvaros. Tā piesaistīja ar Stopiņu iedzīvotāju pašu rokām darinātajiem lakatiem un
šallēm, kuras uz laiku bibliotēkai “aizdeva” Ulbrokas dienas centrs un priecēja arī

akreditācijas komisijas pārstāves. Šie zīda
darbi tapa pateicoties Rīgas rajona neformālās izglītības projektu konkursam, un,
protams, arī pašām čaklajām darinātājām.
Ulbrokas bibliotēka bibliotēkas lietotājiem piedāvāja nobalsot par, viņuprāt, visveiksmīgāko zīda izstrādājumu. Vislielāko
punktu skaitu Lieldienu olu groziņā ieguva Aleksandra Dobrjanska ar savu Vīnogu šalli. Starp skatītākajiem bija arī Dainas Lūses un Madaras Mecauces darbiņi.
Paldies arī citiem cītīgiem zīda apgleznotājiem, jo īpaši – Dienas centra “Ulbroka”
vadītājai Andai Višķerei.
“Šie no sieviešu atribūtikas man visvairāk patīk!”, tā izteicās bibliotēkas vīriešu kārtas pārstāvji un raisīja interesi arī
dāmām uzsākt un radīt pašām, ko līdzīgu.
Priecājamies līdzi, ka spējām ieinteresēt
jaunas darbotiesgribētājas.
Atgādinām, ka Stopiņu novada Ulbrokas, Sauriešu, Cekules un Upesleju dienas
centri vēl joprojām piedāvā dažādas interešu izglītības programmu iespējas, par

Jauns pçtîjums paðvaldîbu publisko
bibliotçku darbîbai
LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo
un politisko pētījumu institūts pēc valsts
aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” pasūtījuma dažādās Latvijas apdzīvotajās vietās veic pētījumu par informācijas plūsmām kopienās un dažādu informācijas avotu uzticamību iedzīvotāju skatījumā. Šajā nolūkā Ulbrokas bibliotēkā 31.
martā tika organizēta fokusa grupas diskusija pētījumam “Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem”.
Lai izveidotu fokusa grupu, respondentu
atlasē bija jāvadās pēc šādiem principiem:
zz katrā grupā jābūt pārstāvētiem gan bibliotēkas lietotājiem, gan ne-lietotājiem,
t.i., iedzīvotājiem, kuri pēdējā gada laikā
vai ilgāk nav bijuši bibliotēkā un nav izmantojuši publisko bibliotēku pakalpojumus – atbilstoši kopienā pastāvošajai proporcijai;
zz ir pārstāvētas visas iedzīvotāju vecuma
grupas intervālā no 15 līdz 74 gadiem;
zz ir pārstāvēti gan vīrieši, gan sievietes
visās vecuma grupās;
zz pārstāvētas kopienā nozīmīgākās darbības jomas (valsts un pašvaldību sekto-
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rā nodarbinātie, uzņēmēji – gan lauksaimniecībā, gan citās jomās; skolēni, pensionāri).
LLU LTZ institūta Sēžu zāle, 3. stāvs,
2009. gada 31. marts.
Darba grupā: diskusijas vadītāja profesore Aija Zobena, dalībnieki Alise Volkova, Baiba Kurzemniece, Zanda Madžule Bajāre, Dace Ruskule, Armands Šulte,
Maiga Maksimova, Anda Višķere, projekta darba grupas dalībniece docente Daina
Pakalna un citi pētnieki. Aiz kadra Stopiņu novada fokusa grupas dalībnieki Agris
Martinsons un Vilis Verebs.
Pētījumā gūtās atziņas atspoguļo respondentu viedokli un nosaka informācijas
plūsmas, galvenokārt, Interneta pieejamību darba un mājas apstākļos. Līdz ar to
bibliotēka diezgan maz pārstāvēta, lai gan
par veiksmīgu atzīta informācijas meklēšana grāmatās, laikrakstos un žurnālos.
Paldies visiem respondentiem, kas atbalstīja un atvēlēja laiku diskusijai, paldies
interviju dalībniekiem par atsaucību un sapratni pētnieku grupas darbībai.
Koordinatore, Ulbrokas bibliotēkas
vadītāja Daiga Brigmane

kurām varat interesēties Stopiņu novada
mājaslapas Dienas centru sadaļās un pašos
Dienas centros.
Bibliotēku nedēļas ietvaros lasītāji varēja pierakstīties arī Ulbrokas bibliotēkas
jauniegādātajām grāmatām, kas nu jau sākušas savu ceļu pie lasītāja. Nepacietīgākie lasītāji angļu valodā iznākušās “Krēslas” sērijas grāmatas lasīja tepat uz vietas,
bibliotēkā. Jauno grāmatu apskatu varat
izlasīt Stopiņu novada mājaslapas sadaļas Ulbrokas bibliotēka apakšsadaļā Informācijas resursi – http://www.stopini.lv/
public/25460.html
Joprojām, izmantojot bibliotēkas interneta pieeju, varat iepazīties ar Stopiņu novada uzņēmēju mājaslapām, jo tās pagaidām iestatītas kā sākumlapas.
Sakām paldies tiem cilvēkiem, kas laicīgi nodeva sev vairs nederīgos iespieddarbus mūsu Bibliotēku nedēļas makulatūras nodošanas akcijas ietvaros. Īpašs
paldies – Ainai Krievelei, Gunai un Mārim
Ošiem un Teodoram Rubenim.
ë Sākums 1.lpp.
pētas piemiņas dāvaniņas. Lai bērniem paliktu kāda piemiņa no sava pirmā kolektīva
un skolotājām viņi saņēma fotoalbumus un
pasaku grāmatiņas. Par bērnu sagatavošanu skolai šogad rūpējās skolotājas Gunta
Baumane, Lidija Gaiķena, Anita Circene,
Lauma Zandare, Marika Pumpure un Dace
Sarkane. Kā jau zināms, tad bērna audzināšana un sagatavošana skolai sākas ar to
dienu, kad bērns tiek uzņemts bērnudārzā, nevis tikai no piecu gadu vecuma. Tādēļ gribu pateikties visām mūsu pirmsskolas skolotājām, vecākiem un mūsu kolektīvam par apzinīgu un neatlaidīgu darbu šajā
mācību gadā. Izlaidumu laiks, tas ir brīdis,
kad kopā varam baudīt sava darba augļus,
tas ir gandarījums par kopā paveikto darbu.
Esam priecīgi par mūsu audzēkņiem, viņu
zināšanām un panākumiem. Mūsu izlaiduma grupu audzēkņi ir ne tikai apguvuši 5-6
gadīgo mācību programmu, bet arī piedalījušies Rīgas rajona organizētajos dziesmu,
deju un sporta pasākumos, kur veiksmīgi pārstāvējuši mūsu Stopiņu novada domes PII “Pienenīti’’. Paldies mūsu novada
domei par atsaucību un sapratni ne tikai
svētku brīžos, bet arī par atbalstu ikdienas
darba organizēšanā. Vēlu visiem priecīgu,
saulainu vasaru un jauku atpūtu.
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Radoðie darbi
Iveta Siliņa
Ulbrokas vidusskolas vizuālās
mākslas un mājturības skolotāja
Ir teiciens, ka cāļus skaita rudenī – skolā tos skaita pavasarī. Katru pavasari, domājot par gadā padarīto ir sajūta, ka nekas
jau tāds īpašs nav veikts. Atkal tiek pārcilātas skolnieku darba mapītes, izrevidētas
kastes un plauktiņi ar bērnu darbiņiem...
Sāc atcerēties, ka viens darbiņš ir tapis ar

prieku, cits ātri, cits tik lēni, ka skolotāja
jau ir atmetusi domu, ka kādreiz tas būs
pabeigts, cits tik rupīgi, ka tu saproti, ka es
gan tā nevarētu – pietrūktu pacietības...cits
tapis steigā, ka tik būtu kāda atzīme par to
– katram darbiņam savs radīšanas stāsts,
bet nobeigums skaists un to gribas parādīt
arī citiem un papriecāties pašiem. Kā katru
gadu, jau par tradīciju ir kļuvusi pavasara skolēnu vizuālās makslas un mājturības
radošo darbu iztāde. Arī šopavasar tā rotā
skolu un šajā vēsajā pavasarī ienes skolā

siltumu, mājīgumu un sirdī gandarījumu
par padarīto un jaunas, radošas idejas nākamajam gadam. Paldies bērniem par radošumu, pacietību un mīlestību...jo bez tās
neviens darbiņš nav paveicams.

Ulbrokas vidusskolas skolçni
II Comenius konforencç Vâcijâ
Maija Kokina
Projekta vadītāja, Ulbrokas
vidusskolas vācu valodas skolotāja
Pagājis gandrīz gads kopš 2008.gada
vasaras, kad mēs ar nepacietību gaidījām
konkursa rezultātus Eiropas struktūrfondu
finansējuma pieteikumam.Likās pat neticami, kad septembrī uzzinājām, ka mūsu
pieteikums, starp vairāk nekā 100 pieteikumiem no visas Latvijas, tiek atbalstīts.
2008.gada septembrī sākās darbs šajā
starptautiskajā Comenius projektā “StorY
bY stories” (“Vēsture laiku lokos”). Šo
projektu pilnībā finansē Eiropas Savienības struktūrfondi, un tajā piedalās vēl 4
valstis: Rumānija, Itālija, Polija un Vācija. Projekta mērķis ir iepazīstināt skolēnus
ar parasto cilvēku dzīvi šajās valstīs, sākot
no 50. gadiem līdz šodienai. Tikko noslēdzies projekta pirmais posms.
Kad skolēnu grupa atgriezās no brauciena uz I Comenius konferenci Polijā,
tika pētīta Latvijas dzīve 50. gados, pievēršot lielāku uzmanību skolas dzīvei.
(Katras dalībvalsts skolēni savā pētījumā īpašu uzmanību velta noteiktai dzīves sfērai). Ulbrokas vidusskolas 7.-10.
klašu skolēni intervēja savus vecvecākus,
vecākus, vāca tā laika fotogrāfijas un dokumentus. Lielāko darbu autori piedalījās
kandidātu atlasē braucienam uz II Comenius konferenci Vācijā, Brēmenē no š.g.
26.aprīļa līdz 1.maijam
Konferences laikā notika darbu prezentācija un materiālu apmaiņa, kā arī konkursa
uzvarētāju apbalvošana par labāko projekta
logo. Mēs ļoti priecājāmies par mūsu sko-

las iesniegto logo,
kas dabūja III vietu. Konferences laikā skolēni piedalījās
dažādās aktivitātēs,
apmeklēja mācību
stundas, prezentēja savu skolu, Rīgu
un Latviju. Brauca
ekskursijās, sadraudzējās ar skolēniem
no Vācijas, Itālijas,
Rumānijas un Polijas. Pārbaudīja savas vācu un angļu valodas
zināšanas. Visi mūsu skolēni dzīvoja vācu
ģimenēs, kas daudziem varbūt bija interesantākais notikums šajā projektā.
Projekts turpināsies arī nākamgad, un
mums priekšā tik pat aizraujoši braucieni
uz Sicīliju un Sardīniju 2009.g.rudenī un
Rumāniju 2010.gadā.

Ìimenes Dzîve Brçmenç
Brēmenē ikvienā ģimenē visi dzīvo
ļoti draudzīgi un saticīgi. Protams, gadās
arī mazas nesaskaņas, taču tās tiek ātri aizmirstas un piedotas.
Lai gan dienā bērni ir skolā vai laukā
spēlējas, bet vecāki ir darbā, tomēr katru
ēdienreizi katra ģimene pavada kopīgi. Ja
ārā ir ļoti silts, tad ēd ārā, ja auksts – tad
virtuvē. Es pati nedēļu dzīvoju pie kādas
ļoti jaukas ģimenes Brēmenē. Šī ģimene
bija tiešām draudzīga. Ikviens pārpratums
šajā ģimenē uzreiz tika pārvērsts jautrā
piedzīvojumā. Šajā ģimenē bija vecāki un
divi bērni – Emma un Pauls. Emma un
Pauls bija ļoti draudzīgi. Mēs varētu pat

viņus apskaust, jo Latvijā pārsvarā visi
brāļi un māsas savā starpā ļoti bieži plēšas, bet viņi sadzīvo ļoti mierīgi. Emma
un Pauls nav vienīgais piemērs. Brēmenē
sastapu vēl daudzus brāļus un māsas, kuri
bija ļoti draudzīgi. Ģimene, kurā es dzīvoju bija patiešām jauka. Bija interesanti
dzīvot pēc viņu paražām. Bija neierastas
arī brokastis, jo Brēmenē un citās Vācijas
pilsētās, cilvēki brokastīs ēd maizi ar ievārījumu vai šokolādes krēmu un dzer klāt
sulu, taču Latvijā parasti no rītiem cilvēki ēd sviestmaizi ar sieru vai desu un dzer
kafiju vai tēju. Ģimene, kurā es dzīvoju,
ēda ļoti veselīgas pusdienas, salīdzinot ar
Latviju – mēs ēdām kartupeļus ar svaigiem vai vārītiem dārzeņiem un dzērām
ūdeni vai ābolu sulu.
Man ļoti patika Lieldienu tradīcija šajā
ģimenē, jo Lieldienās vecāki parasti paslēpj dāvanas kaut kur dārzā, bet bērni dodas tās meklēt.
Latviešu ģimenēm atliek tikai mācīties un mācīties no Brēmenes ģimenēm, jo
Turpinājums 7 î
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Projekts “Nesîsim stiklu vçjâ, bet ïausimies otu dejai”
noslçdzies…
Aija šibajeva
Dienas centra “Saurieši” vadītāja
Rīgas rajona padomes finansētais projekts “Nesēsim stiklu vējā, bet ļausimies
otu dejai” ir noslēdzies. Sauriešu ciemata jaunietes un sievietes trīs mēnešu garumā dienas centrā “Saurieši” nodarbojās ar
stikla apgleznošanu. Ar otu pieskārieniem
un krāsu burvību dažādi trauki – stikla burciņas, vāzes, krūzes, glāzes, salātu
trauki, spuldzītes u.c. ieguva otru dzīvi.

Tika apgūta ne tikai apgleznošana ar stikla
krāsām, bet arī salvešu apgleznošanas tehnika uz traukiem, kas lieliski papildina zīmējumu un krāsu bagātību un padara katru
trauku vienreizīgu.
Pulciņu vadīja Biruta Adumāne, Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma pasniedzēja.
Projektu apmeklēja 22 dalībnieces.
Noslēdzoties projektam visiem bija liels
gandarījums par paveikto darbu. Kaut arī
projekts ir beidzies, bet tas veicinājis vēlmi turpināt darboties un apgūt ko jaunu
gan projekta dalībniecēm, gan citiem
iedzīvotājiem, kuri
redzēja skaisto rezultātu. Darbu stikla
apgleznošanā turpināt varēs arī skolēni,
kuri apmeklēs dienas
centru. Šis projekts
veicināja novada sievietēm ar neformālās
izglītības palīdzību
atrast sev domubiedrus, papildināt zināšanas un rast interesi
par mākslu ar deko-

ratīvi lietišķās mākslas veidu – stikla apgleznošanu, lai nākotnē šīs iemaņas varētu pielietot izrotājot savus mājokļus, veidot interesantas dāvanas sev tuviem cilvēkiem, kā arī nododot šīs zināšanas un
prasmes saviem bērniem, mazbērniem.
Projektā ar informatīvu atbalstu iesaistījās arī Sauriešu bibliotēka, rosinot ciemata iedzīvotājus pieteikties un apmeklēt
stikla apgleznošanas nodarbības. Projekta rezultāts – dažādās tehnikās apgleznoto
stikla trauku izstāde pašlaik līdz 4.jūnijam
skatāma Sauriešu bibliotēkā, kur arī notika divas nodarbības un projekta noslēguma pasākums. Paldies bibliotēkas vadītājai par atsaucību iedzīvotāju informēšanā
par dienas centra aktivitātēm un izstādes
veidošanā.

“Cilvçks dzîvo kâdu pusmiljonu stundu,
bet viòa stâdîtais koks – tûkstoð gadu.”
Iveta Lāce
Ulbrokas vidusskolas
Projekta koordinātore
30.aprīlī mūsu mācību darbs bija citādāks, jo izstrādājām projektu ”Meža dienas Ulbrokas vidusskolā”. Bija vairāki
iemesli, kādēļ šāda projekta ideja radās:
siltajās pavasara dienās visiem gribās no
mācību klasēm ātrāk tikt ārā: kad viss sāk
mosties un plaukt, arī mums gribas ko augošu iestādīt; mācību gada laikā esam iztērējuši tik daudz papīra gan pierakstiem,
gan pārbaudes darbiem, gan saņemtajās
avīzēs un žurnālos, ka daļu vajadzētu atdot
otrreizējai pārstrādei; gan tuvināt mācības
par dabu tuvāk viņai pašai – tādēļ devāmies mežā, lai visu varētu vērot un novērtēt tieši tur.
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Kā tad veicās? Visu nedēļu skolēni cītīgi nesa uz skolu makulatūru, daudziem palīdzēja pat vecāki un kaimiņi,
tādēļ savācam 3,5 t izlietotā papīra, kuru
atdosim Līgatnes papīra fabrikai otrreizējai pārstrādei. Īpašs paldies sakāms
čaklajām – 2.c, 4.b, 9.b klasēm un viņu
atbalstītājiem, par to viņi saņēma arī nelielas pateicības saldumu veidā. No visām klasēm vienuviet milzu papīra kalnu sanesa un nosvēra 11.klases skolēni,
kuri tiešām darbu beidzot bija fiziski noguruši
Interesantas izvērtās mācību stundas
mežā, kuras no 1.-8.klasei kopā ar audzinātāju vadīja viens 12.klases skolēns.
Divpadsmitie bija nopietni gatavojušies
šim darbam, jo jau iepriekš bija izstrādāts darba plāns, veicamie uzdevumi, izpētītas meža takas, sagatavotas darba la-

pas un paslēptas norādes mežā tālākajiem
uzdevumiem. Labākais novērtējums mežā
vadītajām stundām izskanēja gan no pašiem mazākajiem: “Gribam vēl tādas stundas!”, gan no vidējiem; “Normāli, varētu
vēl tā!”, gan no skolotājiem; “Vērtīgi! Pat
es ko jaunu uzzināju. Nebija tukši izniekots laiks.”
Dienas noslēgumā mūsu šī gada absolventi stādīja netālu no skolas sešas priedītes, kuras augs un atgādinās par labo darbu un sagaidīs, kad pēc 5, 10, ... gadiem
bijušie klasesbiedri satiksies savā vecajā
skolā.
Gribu pateikt sirsnīgu paldies visiem
saviem palīgiem un atbalstītājiem šī projekta realizācijā – divpadsmitajiem, skolotājiem, skolas administrācijai, skolēnu
vecākiem un galvenais, pašiem skolēniem
par viņu ieinteresētību. Paldies!

2009.gada maijs

Futbols Saurieðos
Aija šibajeva
Dienas centra “Saurieši” vadītāja
24. maijā notika futbola spēles dažāda
vecuma bērniem un jauniešiem. Piedalījās
četras Sauriešu ciemata jauniešu un skolēnu komandas. Sīvā konkurencē uzvaru
guva FC Nike, otro vietu ieņēma Dizel,
trešajā ierindojās Premium, bet Far West
palika ceturtajā.

Spēlēs labākie: uzbrucējs – Konstantīns Guļenko, aizsargs – Aleksandrs Kagarlickis, vārtsargs – Jevgenijs Petrovskis.
Atbildīgais par futbola spēļu norisi
bija Kirils Buravcevs. Viņš palīdzēja komandām sagatavoties spēlēm un pildīja
tiesneša pienākumus. Par Kirila ieguldīto
darbu liels viņam paldies. Visi dalībnieki bija apmierināti par lietderīgi pavadīto
laiku, saņemtajām medaļām un dāvanām.
Uz nākošajām spēlēm pieteicās vēl viena
skolēnu komanda, kura pašreiz bija līdzjutēju lomā. Mūsu ciematā futbols ir kļuvis ļoti populārs, tāpēc sacensību laikā visi
dalībnieki nolēma, ka futbola spēles ir jārīko reizi mēnesī, lai visi varētu aktīvi iesaistīties.
ë Sākums 5.lpp.
Brēmenē katra ģimene katru dienu, pavada kopā brīvo laiku gan pie katras ēdienreizes, gan arī vakarā visa ģimene kopīgi
skatās televizoru.
Laine Villa,
Ulbrokas vidusskolas 10. Klase

Mani iespaidi..
Mani iespaidi un izjūtas, kuras mani
pārņēma viesojoties vācu skolā, bija dažādas. Man bija iespēja iepazīt viņu skolas dzīvi, apstākļus skolā un arī daudzas
citas lietas, ar kurām es sastapos, un es

Sportojam Stopiòos!
Ainārs Vaičulens
speciāli Tēvzemītei
foto Anna Imbrate
Ulbrokas sporta kompleksā 23. maijā
notika uzņēmumu un iestāžu darbinieku
sporta spēles, kas kā tradīcija notiek katru gadu un šis gads nebija izņēmums. Pirmo reizi sacensības notika stadionā, svaigā gaisā.
Sacensības notika deviņos sporta veidos:
1. Basketbolu soda metieni ar volejbola bumbu.
2. Bluķa zāģēšana.
3. Futbola soda sitieni.
4. Zābaka mešana.
5. Mašīnas stumšana.
6. Mobilā telefona mešana.
7. Laivas vilkšana.
8. Sprints pamperos.
9. Stafete apkārt stadionam.

varēju tās salīdzināt ar mūsu skolu.
Pirms došanās uz Vāciju, es biju pārliecināts, ka mūsu skolā ir ļoti daudz iespēju, kā skolēniem pavadīt laiku, taču,
kad iepazinu vācu skolu, mani pārsteidza
tas, ka viņiem šo iespēju ir vēl vairāk. Tas,
kas man ļoti patika, bija, ka bērniem ir iespēja nodarboties ar mūziku profesionāli.
Viņiem ir pasniedzējs, kas visu māca un
mūzikas instrumentus nodrošina skola, un
varēja redzēt, ka skolniekiem tas patīk, jo
viņiem ir vairākas mūzikas grupas.
Man skola likās ļoti patīkama, jo, pēc
manām domām, tā bija samērā moderna,
ar labu ēdnīcu un labi izremontētām telpām. Skolā arī bija pieejama atpūtas tel-

Piedalījās astoņas komandas, kas spītējot stiprajam vējam sīvi sacentās atjautīgajos, organizatoru izdomātajos sporta veidos. Komandu kopvērtējuma rezultāti:
I. vietu dalīja Peldbaseina komanda
un Saimnieka komanda
II. vieta Policijas komandai
III. vieta Mazuļu komandai
IV. vieta SIA Ulbrokas komandai
V. vieta Domes komandai
VI. vieta Knauf komandai
VII. vieta Bērnudārza komandai
Kā atzina paši dalībnieki – tik jautru
sporta spēļu novadā vēl
neesot bijis. Paldies komandām, kas piedalījās
un ceram, ka nākošajā
gādā atsaucība būs vēl
lielāka!
pa skolēniem, kur tie varēja spēlēt bilijardu, galda futbolu, pinpongu vai vienkārši
pasēdēt. Man bija iespēja arī iepazīties ar
vairākām šīs skolas skolotājām, kuras man
likās ļoti draudzīgas. Šīs skolas skolēni izturējās pret mums ļoti mīļi, draudzīgi un
pretimnākoši, kas man ļoti patika.
Pārdomājot visas izjūtas, lietas, ar kurām es sastapos, emocijas un visu, kas bija
saistīts ar šo ceļojumu un skolu, es saprotu, ka tas viss, ko es pieredzēju, bija fantastisks, pozitīvs un aizraujošs! Un es tikai
varu teikt paldies un novēlēt citiem kaut
ko tik brīnišķīgu piedzīvot!
Mārtiņš Višņevskis,
Ulbrokas vidusskolas 9.b klase
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Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JUBILĀRUS!
Mēs katrs nākam ar savu vēju,
Un katram mums citādi saule mīļa.
Bet esam uz zemes te- vienkopus
lai laika zobenu līdzsvarā noturētu.
70 – Valdi Belovu
Mariju Bražņikovu
Ausmu Gaili
Ludmilu Laurēnu
Terēzu Liepiņlausku
Larisu Mosenkovu
Veltu Šķipsnu
Mečislavu Žarčinsku
75 – Ilmāru Lūsi
80 – Liliju Milleri
Vēlam veselību un daudzus skaistus
turpmākos gadus!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ
Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
Skaidrīte Sarvova-Kreica
Aleksandrs Rusaks
Rasma Blunava
Jeļena Baltcere
Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

Piektdien, 12.jūnijā

Līgo parka vasaras
sezonas atklāšana

Plkst.21.00 koncerts
Plkst.22.00 pirmā vasaras zaļumballe
(dīdžejs Aivars)
Ieeja Ls 3, pensionāriem
un represētajiem Ls 1,50

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS
Audzi, ziedi, priecājies,
Mazais rožu pumpuriņ!
Reini Skrūzmani
Katrīnu Katkēviču
Robertu Strautnieku
Miķeli Meļihovu
Haraldu Ābeli
Robertu Ābeli
Tomasu Bogatirēviču
Robertu Usānu
Luīzi Berezinu
Anci Ņikitenko
Loti Ņikitenko

Uz jauniem kultūrvēsturiskiem
atklājumiem Ulbrokas bibliotēka
savus lasītājus aicina
2009.gada, 21. - 22. jūnijā
(svētdien un pirmdien ).

Divu dienu ceļojums
un Vasaras Saulgrieži
Kurzemē.

Maršruts: Stopiņi – Pedvāle – Māras
Bergmanes tējas dārzi – Kuldīga –
Ventspils – Liepene – Talsi – Lauciena
– Stopiņi.

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS
DARBA LAIKS VASARĀ
jūlijs – augusts
pirmdien, ceturtdien 12.00 – 19.00
otrdien, piektdien 10.00 – 17.00
Darbu sestdienās bibliotēka atsāks
septembrī.
Lūgums savlaicīgi plānot
skolu ieteicamo literatūras
sarakstu izvēli.

Stopiņu novada
politiski represēto biedrība
aicina politiski represētos,
viņu ģimenes locekļus
un visus novada iedzīvotājus
sestdien 13. jūnijā plkst. 13.00

uz okupācijas upuru
1940.-1991. piemiņas
vietas iesvētīšanu.

Mītiņš notiks Ulbrokas kapos pretī
jaunceļamajai kapličai.
Pēc mītiņa pulcēsimies Līgo parkā,
slik tu laika apstākļu gadījumā
pul cēša nās notiks kultūras na
mā, kur paka vē si mies atmiņās
un sadziedāsimies. Lī dzi ņemt
dziesmu vārdus un groziņu.
Autobus kursēs:
Gaismas skola 12.00
Sarieši
12.10
Upeslejas
12.15
Līči
12.20
Novada dome 12.30
Novada politiski
represēto biedrība

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

No 29.maija līdz 10.jūnijam
Dienas centrā ‘’Upeslejas’’
ir aplūkojama

projekta darbu izstāde
‘’Otrs mūžs mīļām
mantām’’
Ieeja brīva

Otrdien, 23.jūnijā, plkst.22.00
Ulbrokā, Līgo parkā

Līgo vakara
koncertuzvedums
“Dziesma un deja
manam novadam’’
Un Zaļumballe

Ieeja brīva.
Tuvāka informācija afišās un Stopiņu
novada mājaslapā.

Institūta iela 1A, Stopiņu novads
Rīgas rajons, LV-2130
Izdevējs: Stopiņu novada dome.
Redaktore: Anna Imbrate, mob. tālr.: 29831583
E-pasts: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams
iesniegt arī novada domē sekretārei
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Dizains un aplauzums: Guntars Reveliņš
Druka: SIA Nipo NT
Tirāža: 1700 eks. Bezmaksas.
Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2009.gada 3. jūnijā.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

