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Mûsu valsts 90.dzimðanas
dienu aizvadot…

Inta Vilšķērsta
Stopiņu novada kultūras dzīves
vadītāja
Gatavojoties Latvijas Republikas pro
klamēšanas 90. gadadienai, arī mūsu no
vada ļaudis ar lielu entuziasmu piedalījās
vairākos Latvijas dzimšanas dienas pasā
kumos: projektos «Gaismas tilti», «Lielā
talka» un Ginesa rekorda uzstādīšanas
mēģinājumā 24 stundu 100 m stafetē. Īpašs
gandarījums bija par cilvēku atsaucību
«Gaismas tiltu» radīšanā – mūsu novadā
sveču liesmiņas mirgoja uz 7 tiltiem –
lieliem un maziem!
Tomēr mūsu sirdīm tuvākais bija paš
māju kolektīvu koncerts Ulbrokas kultūras
namā, veltīts Latvijas 90.dzimšanas dienai.
Šogad koncerts izvērtās kā muzikāls uz
vedums, kuru vienoja mūsu novada iedzī
votāju rakstītās esejas un dzeja. Tajās iz
skanēja daudz skaistu novēlējumu un labu
vārdu gan mūsu valstij, gan novadam. Sto

«Man viòa ir
visskaistâkâ...»
Vita Paulāne
domes priekšsēdētāja vietniece

piņu novada priekšsēdētājs J.Pumpurs visus
klātesošos sveica svētkos un ērģeļu pa
vadījumā izskanēja Latvijas valsts himna.
Klausītājus priecēja mūsu kori – jauk
tais koris «Ulbroka» (diriģenti Ina Ekarte,
Eduards Fiskovičs, koncertmeistare Inga
Sarkane), sieviešu koris «Madara» (diri
ģenti Imants Kalniņš, Zane Kažēna), abi
vokālie ansambļi – «Sagša» (vadītāja
Biruta Deruma) un «Ievzieds», kurš šajā
koncertā sveica savu jauno vadītāju – An
dri Jansonu, kā arī mūsu flautu kvartets
«4-tune» (vadītāja Dace Bičkovska), kura
priekšnesumu papildināja Māra Pūra Stepa
dejas māksla.
Kā allaž ar spraigu dejas soli sevi pie
teica deju kolektīvs «Luste» (vadītāja Ineta
Svilāne, koncertmeistare Zane Kretaine).
Koncertā piedalījās arī vokāli instru
mentālais ansamblis «Rūta», kuru tembrāli
daudzkrāsainais skanējums allaž spējis
aizkustināt klausītāju sirdis.

Ir noslēdzies Stopiņu novada iz
sludinātais konkurss «Man viņa ir vis
skaistākā...» Konkursam tika iesniegti
17 literāri un 14 mākslas darbi. Daudzos
literārajos darbos žūrijas komisijas locek
ļus patīkami pārsteidza emocionalitāte,
mūsdienīgs skatījums, sirsnība un skaidra
kompozīcija, filozofija un mīlestība attiek
smē pret mūsu Latviju. Ir labi sajust –
neskatoties uz ikdienas nebūšanām mūsos
ir šī augstākā sajūta, sajūta pāri visam – pa
tiesa mīlestība uz savu zemi, kurā piedzima
un auga mūsu senči, kurā dzīvojam mēs un
kurā ir nākotne mūsu bērniem un tālākajām
latviešu paaudzēm. Nebūšanas un notikumi
mainās, mainās paaudzes, bet vieta un zeme
paliek, un mīlestība uz savu dzimto vietu
ir pāri visam... Bija patiesi sirsnīgi lasīt
Jūsu domas, jūtas un vēstījumus, bet grūti
izvērtēt. Bet... Konkurss paliek konkurss
un, lūk, rezultāti:
1.vieta – Ieva Nagle «Man viņa ir
visskaistākā...»
2. vieta – Agate Utāne «Latvija»
2.vieta – Anrijs Rancāns «Ūdens dzid
rie spoguļi»
3.vieta – Sintija Koļesņikova «Man
viņa ir visskaistākā...»
3.vieta – Renāte Zelča «Man viņa ir
visskaistākā...»
Svētku pasākumā Ulbrokas kultūras
namā tika izmantoti iesniegto darbu frag
menti koncerta režijā, liels Paldies visiem
darbu autoriem: Gunāram Bortkēvičam,
Arinai Serovai, Kārlim Buivitam, Kris
tapam Peļņam, Mārim Lazdam, Vizmai
Bramanei, Artūram Martinovam, Emīlam
Kazulim un Ļubovai Loginovai.
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«Man viòa ir visskaistâkâ...»
ë Sākums 1.lpp.
Paldies literāro darbu vērtētājiem: An
tonijai Trukšānei, Daigai Brigmanei, Biru
tai Zvaigznītei un Valentīnai Greiškānei.
Mākslas jomā tika iesniegti 14 darbi.
Te ir īpašs stāsts par Veltas Apšas mums
uzticētajiem Rīgas Centrālcietumā dari
nātajiem izšuvumiem, par tiem vēstures
notikumiem, kuri tika izsāpēti un izciesti,
par tām sajūtām, par kurām reti kurš vēlas
runāt vai tās atcerēties. Liels Paldies
Jums par uzticību, par to īpašo sajūtu,
ka šis ir tas mirklis, kad atklājāt mums
tik personīgus pārdzīvojumus. Šī ir tā
dzīvā vēsture, kuru skolās nevar iemācīt,
tās ir sajūtas, kuras paliek katrā izstādes

apmeklētājā, kurš sajutās uzrunāts... Es
sajutos, līdz sirds dziļumiem...
Te ir vēl daudz īpašu stāstu par mūsu
konkursā pirmo iesniegto darbu, kurā
Lidija Poplavska izrādījusi savu patieso
mīlestību uz Latviju, atainojot to kontūrās
ar lielākajām pilsētām, Gaiziņkalnu, Zem
gales līdzenumiem, Vidzemes plašumiem
un krāsām, krāsām... Skaisti... Zentas
Dīces lakats – tik smalki filigrāns, tik
perfektā tehnikā, un tik mīļās krāsās...
Visus iepriecināja Baibas Kurzemnieces
austo prievīšu izlase, atgriezāmies laikā,
kad tās tika vairāk godā celtas, kādi raksti
un cik enerģētiski!!! Un tautiskās segas,
viena par otru krāšņākas un bagātākas
ar siltumu, gaišumu un mīlestību. Te
vēl ir stāsts par Ulbrokas dienas centra
dalībnieku kopdarbu – Latviju rudenīgo
lapu ietērpā un Upesleju dienas centra
dalībnieku veidoto bruņurupuci – mūsu
Stopiņu novadu, kādu jau nu kurš to
sajūt un redz visu gadalaiku skatījumā,
un ja vēl šis skatījums ir no tik dažādu
vecumu iedzīvotāju skatu punkta, tad tas ir
vareni un tik ļoti mīļi.... Paldies Ulbrokas
vidusskolas meitenēm par interesantajiem
spilveniem, mūsdienīgiem risinājumiem un
krāsām. Paldies visiem, bet īpašs Paldies:

Audēju studijas «Ulbroka» vadītāja
Ārija Vītoliņa klātesošajiem stāsta
par Veltas Apšas Rīgas centrālcietumā
darinātajiem darbiem

1.vieta – Velta Apša
2.vieta – Lidija Poplavska
2.vieta – Zenta Dīce
3.vieta – Baiba Kurzemniece
Atzinība – Zenta Berga, Jadviga Deks
ne, Aldonija Auziņa, Janīna Maļcova, Upes
leju Dienas centrs, Ulbrokas Dienas centrs.
Izstādē varējām priecāties par vi
siem iesniegtajiem darbiem un Paldies
Agnesei Grundānei, Lindai Lācei, Sabīnei
Vaitovičai, Artūram Vaļģim.
Paldies mākslas darbu žūrijai un iz
stādes ierīkotājām – Dairai Tropai, Dacei
Balodei, Ingrīdai Martini.
Konkurss ir noslēdzies, bet pozitīvā
enerģija, ko dāvājam viens otram paliek
un par to ir liels gandarījums.

Mûsu valsts 90.dzimðanas dienu aizvadot…
ë Sākums 1.lpp.
Koncerta klausītāju vidū bija arī Tautas
lietišķās mākslas studijas «Ulbroka» da
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lībnieki, kuru atsevišķi darbi piedalījās
izstādē «Man viņa ir visskaistākā».
Paldies visiem koncerta dalībniekiem
par dziesmās, dejās un vārdos ielikto sirds
siltumu, paldies koncerta klausītājiem par
atsaucību, paldies Stopiņu novada domei
par lielo atbalstu aktīvas kultūrvides uztu
rēšanā mūsu novadā, un īpašs paldies Vitai
Paulānei par radošajām idejām pasākuma
tapšanas gaitā!
Pasākuma ietvaros tika demonstrēta
filma «Mēs esam Latvija», kurā bija
vērojami kadri no atsevišķiem, mūsu
novadam nozīmīgiem kultūras dzīves

sarīkojumiem. Paldies Annai Imbratei un
visiem, kuri iesniedza materiālus filmai.
Svētku koncerta kulminācijas dzies
mas laikā koncerta dalībnieku rokās iemir
dzējās sarkanbaltsarkanas svecītes un
Latvijas deviņdesmitgades simbolika.
Latvijas dzimšanas diena nu ir aiz
vadīta, bet svētki turpinās, jo vairākiem
mūsu novada pašdarbības kolektīviem
gaidāmas nozīmīgas jubilejas – «Lustei»
– 10, «Madarām» – 35, TLMS «Ulbroka»
– 40! Svinēsim šos svētkus kopā, tomēr
izbaudīsim arī Adventa laika mieru, gaišu
mu un pozitīvu domu strāvojumu!
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12.novembra sçdçs (protokols Nr.92) nolemts:
zzPagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu
ar 3 personām;
zzAtjaunot zemes nomas līgumu un maz
dārziņiem 2 personām;
zzPiešķirt nomā zemi lauksaimniecības
vajadzībām 1 personai;
zzAtteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
4 īpašumiem;
zzAtļaut reģistrēt privātos zemes gabalus
Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 2 LR
nepilsoņiem;
zzAtbalstīt priekšlikumu par ielu krus
tojuma «Lubānas iela – Ozolu iela – Garā
iela» darbības uzlabošanu
zzPamatojoties uz Stopiņu novada Domes
Saistošajiem noteikumiem par Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķir
šanas kārtību dome nolēma piešķirt:
Protokols Nr. 24, 31.10.2008.
1) vienreizēju materiālo palīdzību
skolas piederumu iegādei 2 maznodroši
nātu ģimeņu skolniekiem par summu –
60,00  Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu
iegādei 4 maznodrošinātām personām par
summu – 302,63 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību sa
biedriskā transporta izdevumu atmaksai
12 personām pēc 80 gadiem, par summu –
140,00 Ls;
4) piešķirt dzīvokļa pabalstu 8 maz
nodrošinātām ģimenēm par summu –
240,00 Ls;
5) piešķirt pabalstu medicīnas pakal
pojumiem 1 maznodrošinātai personai par
summu – 3,90 Ls;

ZIÒO 7910901
(30.10.2008. – 26.11.2008.)
Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu
novada pašvaldības policijas
un Valsts policijas materiāliem.
1.11. – Aizturētas divas personas,
kurām ir piemērots administratīvais arests,
un nogādātas Valsts policijas Salaspils
iecrknī;

6) piešķirt vienreizēju materiālo pa
līdzību 2 maznodrošinātām ģimenēm par
summu – 45,00 Ls;
7) piešķirt 50% atlaidi ēdināšanas un
uzturēšanās izdevumiem PII Sauriešu gru
pā 1 maznodrošinātas ģimenes bērnam;
8) piešķirt maznodrošinātas ģimenes
statusu uz 3 mēnešiem 10 ģimeņu 24
personām;
9) piešķirt pabalstu kurināmā iegādei
1 maznodrošinātai ģimenei par summu –
60,00 Ls;
10) piešķirt pabalstu zobu labošanai,
protezēšanai 3 maznodrošinātām perso
nām par summu – 81,71 Ls;
11) piešķirt pabalstu briļļu iegādei
1 maznodrošinātai personai par summu –
25,65 Ls;
12) piešķirt trūcīgas personas statusu
1 personai. 	
Šos lēmumus var pārsūdzēt Admini
stratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā
6) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Protokols Nr. 25, 7.11.2008.
I.Nolēma piešķirt:
1) vienreizēju materiālo palīdzību sko
las piederumu iegādei 1 maznodrošinā
tas ģimenes skolniekam par summu –
30,00 Ls;
2) materiālo palīdzību medikamentu
iegādei 21 maznodrošinātai personai par
summu – 1302,48 Ls;
3) piešķirt materiālo palīdzību sa
biedriskā transporta izdevumu atmaksai

2.11. – Pie administratīvās atbildības
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa tika saukts Juglas sanatorijas
internātpamatskolas audzēknis, kas skolas
telpās atradās alkohola reibumā;
8.11. – Saņemta informācija par to, ka
Ulbrokā diennakts kioskam ir izsists logs;
10.11. – Pie administratīvās atbildības
pēc Stopiņu novada saistošajiem notei
kumiem tika sauktas divas personas, kas
smēķēja koplietošanas telpās;
18.11. – Pie administratīvās atbildības
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu

6 personām pēc 80 gadiem, par summu –
70,00 Ls;
4) piešķirt dzīvokļa pabalstu 2 maz
nodrošinātām ģimenēm par summu –
60,00 Ls;
5) piešķirt pabalstu medicīnas pa
kalpojumiem 11 maznodrošinātām per
sonām par summu – 192,29 Ls;
6) piešķirt vienreizēju materiālo pa
līdzību 1 maznodrošinātai ģimenei par
summu – 30,00 Ls;
7) piešķirt maznodrošinātas ģimenes
statusu uz 3 mēnešiem 3 ģimeņu 9 per
sonām;
8) piešķirt pabalstu zobu labošanai,
protezēšanai 6 maznodrošinātām perso
nām par summu – 301,50 Ls;
9) piešķirt pabalstu briļļu iegādei
1 maznodrošinātai personai par summu –
12,00 Ls;
zzAtļaut izstrādāt 2 zemes ierīcības pro
jektu;
zzApstiprināt adresi vienam jaunam īpa
šumam;
zzPagarināt tirdzniecības atļauju SIA
«M.V.M.» uz vienu gadu tirdzniecībai ar
ziediem Ulbrokā;
zzAtteikt iznomāt vietu mobilo telekomu
nikāciju bāzes stacijas antenu izvietošanai
uz Ulbrokas vidusskolas sporta zāles jumta
vai pie skolas ēkas augšstāvu sienām, kā arī
aparatūras izvietošanai telpās, jo vidusskola
ir sabiedriska ēka un nav pieļaujama pa
pildus kaitīgā iedarbības uz bērniem;
zzAtļaut nodarboties ar individuālo darbu
1 personai.

kodeksa tika sauktas vairākas personas par
Valsts karoga neizkāršanu Valsts svētkos.
VP Salaspils policijas iecirknī līdz
atskurbšanai nogādātas 2 personas, pār
runas veiktas ar 32 personām, pēc Stopiņu
novada domes saistošajiem noteikumiem
sodītas 19 personas, par transporta no
vietošanu tam neparedzētā vietā proto
kolus – paziņojumus saņēmuši 17 auto
vadītāji, pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa pie administratīvās
atbildības sauktas 52 personas.
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Tikðanâs ar bibliotçku
Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
Novembrī, kad sākas rudens tumšais
laiks, bibliotēkā bija liela, gaišām domām
piepildīta rosība, jo ciemos tika gaidīti
paši mazākie lasītāji.
Sadarbojoties ar Stopiņu pamatskolas
pirmsskolas izglītības iestādes metodiķi
Ņ.Grišinu bibliotēkā tika organizēts pasā
kums pirmskolas vecuma bērniem «Pirmā
tikšanās ar bibliotēku». Pirmie viesojās
grupas «Saulīte» 3 – 4 gadus veci bērni
ar audzinātāju Neliju Robermani. Bērni
tika ievesti krāsainā pasaku valstībā, kur
pasakas var lasīt, klausīties, krāsot un
zīmēt. Vēlāk ekskursijā uz bibliotēku de
vās grupas «Taurenīši» 5 – 6 gadus vecie
bērni ar audzinātāju Ņinu Grišinu. Daži
šīs grupas audzēkņi jau bija apmeklējuši
bibliotēku agrāk un ir jauki, ka viņi ar
prieku vēlreiz dodas uz bibliotēku. Daļa
bērn u nākošajā mācību gadā sāks iet
skolā, tādēļ viņus vairāk interesēja kas no
tiek bibliotēkā – kā var kļūt par lasītāju,
kas jāzina, lai varētu izmantot datorus,
internetu, ko vēl bez grāmatu lasīšanas
var darīt bibliotēkā. Visi mazie ciemiņi un
audzinātājas ar lielu interesi skatījās bērnu

grāmatas, kas ir gan izzinošas,
gan ļoti krāsainas, gan ar bērnu
iemīļotiem multfilmu varoņiem.
Paldies pirmsskolas izglītības
iestādes metodiķei Ņinai un audzi
nātājai Nelijai par sadarbību!
10.novembrī, līdz ar citām bib
liot ēkām Latvijā, Sauriešu bib
liotēka iesaistījās Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas pasākumos un
organizēja «Rīta stundu», kurā pie
dalījās Stopiņu pamatskolas trešās
un ceturtās klases audzēkņi un
skolotāja Valentīna Greiškāne.
«Rīta stundā» lasot stāstu «Petrī
ne un Marija taisa cirku» no V.Ander
senas grāmatas «Petrīnes lakkurpes», bēr
niem visvairāk patika brīdis, kad Petrīne
un Marija izmantojot putekļsūcēja cauruli
kļuva par virves dejotājām. Diemžēl no
tā sanāca liels juceklis, kas vecākus nebūt
neiepriecināja. Pēc stāsta izlasīšanas ar
bērniem tika pārrunāts par to, ka pieau
gušie un bērni atšķirīgi uztver notiekošo,
fantāzijas un sapņus. Tā atgriezāmies pie
Petrīnes sapņa par lakkurpītēm un nonācām
«Petrīnes radošajā darbnīcā», kas uz vienu
rītu tika izveidota bibliotēkā.
Izmantojot vecus apavus, ar dažādiem
palīgmateriāliem bērni veidoja katrs savu

sapņu kurpi. Daži darbojās kopīgi veidojot
vienu – savas draudzības sapņu kurpi.
Rezultātā sanāca jauka izstāde, kas vēlāk
tika izvietota arī Stopiņu pamatskolā,
lai visi audzēkņi redzētu, kādas radošās
idejas realizējuši viņu skolasbiedri, kuri
piedalījās pasākumā.
Bērnu izziņas kāre un vēlme pašiem
radīt ko skaistu sniedz prieku. Paldies
vecākiem un pedagogiem, kuri rosina
bērnus lasīt un izzināt pasauli ar grāmatu
palīdzību, kuri kopīgi apmeklē bibliotēku,
lai nokļūtu aizraujošu pasaku, sapņainu
stāstu un dzejas valstībā.

Latvija manâ sirsniòâ
Evija Kubile
vadītājas vietnieks metodiskajā darbā
Līga Kurzemniece
un Gunta Kalniņa
mūzikas skolotājas
«Es visas domas aizmirstu,
To vienu domājot:
Ko tev vēl vairāk, Tēvzeme,
Par sirdi varu dot.»
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(A. Eglītis)

Ar «sirsniņu» gatavošanu katrā grupi
ņā iesakās Latvijas 90. gadadienai veltītie
svētki arī mūsu PII «Pienenītē». Ienākot
zālē, katrs bērns savu gatavoto sirsniņu
varēja pielīmēt pie Latvijas kartes, kas
lepni rotājās Latvija kar oga krāsās.
Svētku laikā Latvijas sirds Rīga staroja
krāsainās gaismās. Mūsu iestādes bērnu
darinātie spožie lukturīši tika novietoti pie
muzikālās zāles loga ārpusē svarīgā, apaļā
skaitļa – 90 formā. Toties zālē pie sienas
mirdzēja «salūts», kas tika darināts no
bērnu plaukstu krāsainiem nospiedumiem
un Auseklīša zvaigznītēm.
Ar sirsnīgām, gaišām domām un lai
mes vēlējumu savai tēvzemei, bērni rokās
sadevušies dziedāja Latvijas himnu. Savu
vēlējumu Latvijai, aizdedzot sveces, iz
teica arī PII vadītāja, Sprīdītis (metodiķe)
un Laimes māte (mūzikas skolotāja).
Sprīdītis kopā ar bērniem izstaigāja savu
Stopiņu novadu, brauca ar vilciņu un
cūciņu uz Rīgu, cēla tiltus, dziedāja kopā

ar Rīgas torņu gaiļiem un piedimdināja
Rīgas bruģi ar saviem sparīgajiem dejas
soļiem un bērnu orķestris pieskandināja
tuvo un tālo apkārtni. Caur mūsu tautas
dziesmu, pasaku, teiku, rotaļu un deju
bērni mācās mīlēt savu dzimto zemi,
novadu un mājas – «manas mājas ir tur,
kur ir mana sirds!»
Ar skolotāju ansambļa dziedāto U.Sta
bulnieka dziesmu «Tik un tā» izskanēja
svinīgais sarīkojums, veltīts Latvijas 90.
jubilejai!
Mīļš paldies visiem, kas piedalījās
svētku organizēšanā un sagatavošanā.
Visu novembra mēnesi dzīvojām ar
šo patriotisko noskaņu un 27.novembrī ti
kām aicināti uz Baložu PII «Avotiņš» uz
zīmēšanas festivālu, kura moto bija «Ma
na pilsēta Rīga». Uz festivālu devās daži
«Zaķēnu» grupas pārstāvji ar skolotāju Inesi
Blagovu. Izmantojot dažādas zīmēšanas
tehnikas paņēmienus un krāsas, bērni savos
darbos attēloja Latvijas sirdi – Rīgu.
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«Mîlot Ziemeïvalstis» krçslas stundâ
Ieva Mūrniece
bibliotekāre
2008.gada 10.novembrī Stopiņu no
vada Ulbrokas bibliotēkas lietotāji pulcē
jās uz sveču gaismas pielieto «Krēslas
stundu», kas kā ik katru gadu norisinās
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros.
Šī gada tēma – «Mīlot Ziemeļvalstis». Tās
ideja bija ar literatūras palīdzību izgaismot
Ziemeļvalstu iedzīvotāju attieksmi pret
savu valsti, dabu un cilvēkiem. Bibliotē
kas lietotāji «Krēslas stundas» laikā dzir
dēja somu autores Ēvas Kilpi, speciāli šī
gada pasākumam sarakstītu eseju, kuru
tulkojusi Aija Eimane.
Šoreiz mūsu organizētais vakars no
risinājās viesmīlīgajā Latvijas Lauksaim
niecības universitātes Lauksaimniecības
tehn ikas zinātniskā institūta seminār a
telpā. Vakaru aizsākām ar stāstījumu par
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas sākotni,
par šīs bibliotēku nedēļas sūtību un mēr
ķiem. Iepazīstinājām savus lasītājus ar
«Krēslas stundas» viešņu – redaktori un
tulkotāju no somu un igauņu valodām –
Maimu Grīnbergu. Viņa nolasīja šim
vakaram sarakstīto eseju, papildinot to
ar saviem komentāriem par tekstā minēta
jiem faktiem un personām. Pasākumā
piedalījās 25 Ulbrokas bibliotēkas lietotāji
un cilvēki, kas interesējas par Ziemeļvals
tu kultūru.

Otrdien, 16.decembrī

EGLĪŠU IEMIRDZĒŠANĀS
STOPIŅU NOVADĀ
Plkst. 19.00 – Ulbrokā
Plkst. 19.30 – Sauriešos
Plkst. 19.45 – Upeslejās
Plkst. 20.00 – Līčos
Plkst. 20.15 – Cekulē

Ulbrokas bibliotēka lasītāju informā
cijai jau iepriekš bija sagatvojusi ma
ter iālu kopu, kas vēstīja par vienu no
neparastākajām Ziemeļvalstīm – Somiju,
ziņām par ģeogrāfisko novietojumu, īpat
nībām un cita veida informāciju. Savukārt,
pasākuma apmeklētājiem demonstrējām
PowerPoint prezentāciju par Somijas da
bu, tradīcijām un pašu somu cilvēciskajām
īpašībām. Tā bija papildināta ar somu
fotogrāfu un Somiju apmeklējušo tūristu
redzējumu – fotoattēliem, kas ilustrēja
attiecīgo izteicienu.
Tālāk risinājām sarunu par sajūtām un
lietām, kuras izzinājām klausoties esejā
un aplūkojot slaidos ievietoto informāciju.
Sakām Paldies Maimai Grīnbergai par
vēlmi padalīties ar viņas pašas zināšanām
un viedokli par Somiju un somu tautu, par
somu literatūru pārstāvošajiem labākajiem
un vērtīgākajiem autoriem. Ar interesi
klausījāmies mūsu lasītāju dialogos par
notikumiem Somijas vēsturē un to saistību
ar savulaik Latvijā notiekošo. Maimai
Grīnbergai jautājām par to, kā veidojas
sadarbība ar oriģināldarbu autoriem, kā
nor is tulkošanas process un cik daudz
emociju un iztēles ainu izdodas veiksmīgi
pārn est no somu valodas uz latviešu
valodu.
Sarunas risināšanai rosinājām pasā
kuma apmeklētājus atbildēt uz jautājumu
«Ir lieta, kuru latvietis mīl visvairāk...Un
tā ir?» Šoreiz lūdzam katram uzrakstīt to
vismīļāko nodarbošanos vai lietu, kura
īpaši «iet pie sirds». Visvairāk «balsu
skaitu» saņēma ogošana un ceļošana
pa Latviju – dzimtajām vietām un vēl
neredzētām, iemīļotas pastaigas dabā,
ūdens tuvumā. Dažiem pasākuma viesiem
vismīļākā šķita latviskā dziedāšana un
dejošana, senču tradīcijas un stipra ģime
ne, bet neizpalika arī katram latvietim
tuvā vēlme garšīgi paēst, lasīt grāmatas un
vienkārši – slinkot.
Sestdien, 20.decembrī
Stopiņu novadā
Ziemassvētku eglīte bērniem –
Viesojas Valmieras masku muzikālais
teātris «Bārdaiņi»
Ar muzikālu rotaļu programmu
«Brīnumainās pārvērtības»
Plkst. 12.00 Ulbrokā, kultūras namā
Plkst. 15.00 Ulpeslejās, Dienas centrā

Kā katru gadu, visiem vakara dalīb
niekiem dāvinājām savdabīgu suvenīru,
šoreiz – atbilstoši Ziemeļvalstu esejai
atrodamajā tekstā «...kad nolaižas krēsla,
kad aiz loga tumsā iegrimst kļavu zari ar
pēdējām tajos palikušajām dzeltenajām
lapām...», tā bija stilizēti rudenīga lapa,
kopā ar dekoratīva koka gabaliņu un krēs
las stundai piederošos sveci. Aktīvākajiem
viesiem Maima Grīnberga pasniedza sevis
parakstītu šī gada plakāta autores, latvieša
Ivara Sīļa dzīvesbiedres Akas Hēges
veidoto atklātnīti. Pateicībā par dalību
pasākumā mūsu viešņa saņēma Stopiņu
novada un bibliotēkas prezentācijas mate
riālus – grāmatu «Mēs stāstām par Stopiņu
novadu», bibliotēku raksturojošo materi
ālu «Laiktelpa» un ziedus.
Sarunas papildināja iespēja iedzērt
krūzi siltas tējas kopā ar mūsu viesu sagā
dātajiem gardumiem. Bibliotekāres saka
īpašu paldies tiem bibliotēkas lietotājiem,
kas «Krēslas stundu» apmeklē gadu no
gada, dalīdamies draudzīgas pārdomās
par attiecīgajā gadā apskatāmo tēmu un
pielikdami roku pasākuma sagatavošanā.
Tāpat, paldies arī tiem apmeklētājiem,
kas šim pasākumam pieteicās pirmoreiz.
Mūs arvien vairāk priecē tas, ka ar katru
gadu aug to cilvēku skaits, kas interesējas
par Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu un
Ziemeļvalstu kultūrvēsturi.
[[[
Interesentus aicinām izmantot bib
liot ēkas apzinātos analītiskos un mo
nogrāfiskos avotus par Ziemeļvalstu
tēmu!
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Jaungada naktī –
2009.gada 1.janvārī plkst. 1.00
Ulbrokas kultūras namā

Jaungada nakts
karnevāls
«Vērša gadu sagaidot»
Ieeja brīva
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Mûsu piedzîvojums
Sarmīte Jaunpetroviča,
māmiņa, kura devās jaukā
piedzīvojumā, kopā ar Ulbrokas
vidusskolas 2.a klases bērniem.
Bija 20.oktobra rīts, skaistas un ne
parastas rudens dienas sākums. Pie Ulbrokas
vidusskolas pulcējās 2.a klases skolēni, lai
kopā ar savu skolotāju Ivetu Ozolu dotos
mācību ekskursijā. (Jāuzslavē skolotāja un
arī bērnu vecāki, par kopīgi organizētajiem
izglītojošiem pasākumiem.)
Zaļais skolas autobuss pieripoja pie
Ulbrokas bibliotēkas un piedzīvojums va
rēja sākties. Bibliotēkā vēl nebija sācies
apmeklēt āju laiks, bet mūs tur sirsnīgi
sagaidīja Daiga un Ieva, lai iepazīstinātu
ar bibliotēkas darbu, ar to, kādas iespējas
paveras apmeklējot bibliotēku.
Lai darbs ritētu raiti un bērni tiktu perso
niski uzrunāti, bibliotekāres bija pagata
vojušas katram bērnam sava vārda kartīti.
Turpmākā darba gaitā bērni tika uzrunāti
vārdā, tas bija ļoti patīkami un personiski.
Viss bija pārdomāts un sajūta bija neapraks
tāmi laba. Bērni ar interesi klausījās stāstīju
mu par bibliotēkas darbu un kārtību, par to,
kā var pierakstīties bibliotēkā, kādi pasāku
mi tiek rīkoti, kā arī skatījās īsfilmiņu par
bibliotēku un tās apmeklētājiem. Stāstījuma
laikā tika uzdoti interesanti jautājumi, lai
noskaidrotu vēl nezināmo.
Neaprakstāms prieks bija visiem kopā
darboties ar datoru, lai apgūtu iemaņas atrast
nepieciešamo informāciju Stopiņu novada
mājas lapā un izmantotu informācijas datu
bāzi. Daudziem bija pārsteigums par to,
ka bibliotēkā var ne tikai ņemt grāmatas
lasīšanai, bet var arī noskatīties video un
DVD filmas, spēlēt izglītojoši interaktīvās
spēles, kā arī izmantot internetu par brīvu.
Var teikt, ka mūsu, Ulbrokas bibliotēka,
vairs nav tikai grāmatu krātuve, kurā ir
gandrīz 12 000 grāmatu vienību, bet tā ir
vieta, kurā var satikt interesantus cilvēkus un
katru brīvu brīdi veltīt sevis pilnveidošanai
un jaunu zināšanu ieguvei.
Skolotāja, kopā ar saviem bērniem, gu
va pārliecību par to, ka mācību procesam
nepieciešamos materiālus iespējams sa
meklēt ne tikai skolas bibliotēkā, bet arī
Ulbrokas bibliotēkā, jo tur ir radīti visi
nepieciešamie apstākļi sekmīgam darba
procesam. Domāju, ka sekmīgam mācību
procesam ļoti nepieciešamas arī šāda veida
mācību ekskursijas, kas paplaš ina bērnu
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redzesloku, ļauj izjust un saskatīt būtisko,
tās nav tikai teorētiskās zināšanas, kuras var
iegūt sēžot skolas solā.
Mani, kā mammu pārņ ēma ļoti laba
sajūta, zinot, ka ir tāda vieta, kur bērns
var rast sev pozitīvas emocijas, jo tur viņu
vienmēr sagaidīs jauki, smaidoši un zinoši
cilvēki, tur nevalda stress, kas nereti pārņem
mūsu dzīvi, tā ir vieta, kurai ir laba aura un,
kur var pabūt klusumā, kas nav mazsvarīgi.
Bibliotēkas vadītāja Daiga, bija sarūpē
jusi mīļu pateicību un dāvaniņu bērniem,
kas noteikti noderēs mācību un brīvā laika
nodarbīb ās, bet mēs sakot 21 lielu pal
dies atvadāmies no jaukajām bibliotēkas
darbiniecēm ar domu atgriezties vēl un vēl,
lai dotos tālāk sevis pilnveidošanas procesā.
Kā jau teicienā teikts, cilvēkam ir jābūt
skaistam gan iekšēji, gan ārēji. Un viens no
veidiem kā sevi pilnveidot ir skaistā izcelša
na savā ārējā izskatā. Un par to vislabāk var
parūpēties skaistumkopšanas salonā «Sen
tendre», kas nosaukts mazas romantiskas
Ungāru pilsētiņas vārdā. Salona gaišajās
telpās mūs sirsnīgi sagaidīja tā īpašniece
Džuljeta ar savām darbiniecēm Svetu, Maiju
un Anci. Sākumā visi ar interesi klausījās
salona īpašn ieces stāstījumā par salona
darbību, par to kādus pakalpojumus tas
sniedz. Interese pieauga, kad salona friziere
Sveta sāka stāstīt par skaistumkopšanas
vēsturi. (Bija jāklausās uzmanīgi, jo noslē
gumā gaidāmi jautājumi un iespēja iegūt
pārsteiguma balvas). Bērni uzzināja, ka
līdz ar Romas impērijas sabrukum u iz
zud a arī veselīgie paradumi un pēc tam
sekoja netīrības laikmets, kad mazgāšanos
neuzskatīja par vajadzību. Milzīgajās augst
maņu parūkās dzīvoja ne tikai utis un citi
kukaiņi, bet arī čabinājās pelītes. Paldies 18.
gadsimta sievietēm, kuras centās līdzināties
Romietēm, tāpēc tās atsāka mazgāties.
Protams, skaistumkopšanā neietilpst ti
kai frizūras veidošana, bet arī visa ķermeņa
kopšana, ieskaitot nagus. Par roku un nagu
kopšanu mums pastāstīja, kā bērni teica:
«skaisto nagu meistare» Ance. Liela nozīme
ir arī sejas un ādas kopšanai un meikapam.
Par to vislabāk zināja stāstīt Maija, kura deva
vērtīgus padomus, kā gaumīgi krāsoties.
Visu iepriekš pieminēto, bērni varēja iz
baudīt arī skaistumkopšanas salonā. Meitenes
jutās kā princeses, jo viņu slēptākās vēlēša
nās tika izpildītas kā uz burvju mājiena. Ta
pa skaistas frizūras, tika sakopti un nolakoti
nadziņi un kur nu vēl meikaps...Zēni bija
sajūsmā par savu meiteņu pārvērtībām un

Mēs – 2.a

klase grāmatu pasaulē...

neskopojās ar komplimentiem. Viņi iztei
ca priekšlikumu ieviest nagu uzlīmes ar
automašīnām, lai arī viņi varētu padarīt
skaistus savus nagus. Protams, arī zēni netika
atstāti novārtā un sevi varēja pilnveidot
trenažieru istabā, kā arī izveidot interesantas
frizūras. Visi bija emociju pārpilni. Skatoties
uz meitenēm, redzēju cik ļoti viņām patika
justies aprūpētām, jo katra viņu vēlme tika
ņemta vērā. Jāsaka lielu pald ies sal ona
«Sentendre» kolektīvam par to, ka viņi spēja
dāvāt bērniem tik spilgtas emocijas, kuras
ilgi vēl saglabāsies viņu atmiņā.
Kad visi bija saposušies, varēja sākties
konkurss, kur vajadzēja atcerēties visu par
skaistumkopšanu. Visi kā viens saņēma
salona sarūpētās dāvaniņas.
Bērni bija sajūsmā par to, ka Ulbrokā ir
jauks salons, kurā mīļi gaidīts ikviens, gan
liels, gan mazs!
Uzzinājām, ka skaistumkopšanas salo
nam «Sentendre» oktobra beigās svinama 10
gadu jubileja. Sirsnīgi sveicam un novēlam
tikpat radošu garu darbā un pozitīvu emociju
buķeti! 21 liels paldies!
Tā pagāja jauka rudens diena 2.a klases
kolektīvā! Priecājos, ka šajā dienā varēju būt
kopā ar bērniem, uzzināt daudz interesanta,
iegūt jaunus iespaidus, izjust emocijas – vien
reizēji!
P.S. Personīgs, mīļš paldies no klases
audzinātājas Ivetas Ozolas, atsaucīgajām
salona darbiniecēm: Svetai (Artūra mam
mai), Ancei, Maijai un salona īpašniecei
Džuljetai, kā arī bibliotēkas zinošajām fejām
Daigai un Ievai un, protams, mūsu klases
jaukajiem vecākiem par atbalstu un palīdzī
bu dažādos klases, skolas pasākumos!

Bibliotēkā man

patika
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Ko stâstîja jûra...
Iveta Siliņa
Ulbrokas vidusskolas vizuālās
mākslas skolotāja
20.novembrī «Līvu akvaparkā», Jūr
malā tika apbalvoti starptautiskā vizuāli
plastiskās mākslas konkursa «Es dzīvoju
pie jūras» uzvarētāji. Šo konkursu jau
astoto gadu pēc kārtas organizēja Jūrmalas
mākslas skola. Šais gados vizuālais plas
tiskās mākslas konkurss no Baltijas jūras
piekrastes skolu konkursa ir izveidojies par
starptautisku konkursu. Ik gadu konkursa
apakštēma tiek mainīta, un šogad tā bija
«Ko stāsta jūra...». Konkursā piedalījās
ne tikai mākslas skolu skolēni, bet arī
vispārizglītojošo skolu bērni. Konkursam
tika iesniegti gandrīz 3000 mākslas darbi.
Profesionāla žūrija apbalvošanai izv ir
zīja 173 jaunos māksliniekus no 72 sko
lām – šo skolēnu vidū bija arī Ulbrokas

audzēkņu koncerts
«Gaidot Ziemassvētkus»
Š.g. 27.decembrī, plkst. 13.00,
Ulbrokas kultūras namā,
Institūta ielā 1,
Pensionāru biedrība rīko
vidusskolas skolnieces. Linda Lipska
(9.kl.) žūrijas atzinību izpelnījās par darbu
«Pludmalē», kas pārsteidza ar asprātīgu
tēmas atspoguļojumu. Sintija Koļesņikova
(10.kl.) konkursā ieguva 3.vietu par izcilu
grafikas darbu «Piepildījums». Priecā
jamies par talantīgajām meitenēm –
daudz radošu ideju un mākslas mīlestības
turpmāk.

Vai jûs zinât?
Anna Imbrate

Novembris ir Latvijas mēnesis. 18.
novembrī mūsu Latvija svinēja savu
90.gad adienu. Cik daudz mēs zinām

2008.gada 19.decembrī plkst.18.00
Ulbrokas kultūras nama zālē
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas

JAUNGADA BALLI
Programmā – koncerts.
Līdzi ņemiet jauku omu, groziņu un
deju partneri.
Transports nodrošināts:
12.15 – Dreiliņos pie DUS Lukoil
12.25 – Līčos pie autobusa pieturas
12.30 – Upeslejās – autobusa galapunktā
12.40 – Sauriešos – autobusa galapunktā
12.50 – Vālodzēs pie Āvām
18.00 – Vakarā – mājup.
Pensionāru biedrības valde

par Latviju? Cik daudz mēs zinām par
Latvijas vēsturi, dabu, ģeogrāfiju un pat
ģeoloģiju? Atbildes uz šiem jautājumiem
11.novembrī, Lāčplēša dienā, skanēja
Ulbrokas vidusskolas aktu zālē, kur 7.-12.
klašu skolēni sacentās zināšanu konkursā,
kas bija veltīts Latvijai.

Konkursa organizatore Stopiņu novada
muzeja vadītāja Biruta Zvaigznīte.

Vērtēt skolēnu zināšanas bija pulcējusies
kompetenta žūrija.

11.novembrī, Lāčplēša dienā Ulbrokas vidusskolas 7. – 12.klašu skolēni, atzīmējot
Latvijas proklamēšanas 90.gadadienu, pulcējās Ulbrokas vidusskolas aktu zālē, lai
parādītu savas zināšanas par Latviju.

Skolēni

aktīvi strādāja grupās meklējot

atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Zināšanu

12.klase.
Sveicam viņus!

sacensībās triumfēja
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Lîdzjûtîba

Dzimtsarakstu informâcija

Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

SVEICAM JUBILĀRUS!
Manas dienas izaugušas rudzu ziedos,
Saulē sprēgājušas, mērcējušas lietū
Vai tad viegli manas dienas
zibējušas?
Labiem cilvēkiem tās labu gribējušas.
(M. Bārbale)
70 – 	Čudinovu Lidiju
		 Dolženko Aleksandru
		 Erru Brigitu
		 Gaili-Gailīti Airu
		 Jekali Andri
		 Kreili Svetlanu
		 Lapa Ilmāru
		 Liepiņu Ludmilu
75 – 	Andermani Olgu
		 Beinaroviču Janinu
		 Gērmani Jāni
		 Miranoviču Paulu
		 Pučkovu Lidiju
		 Slišānu Henrihu
		 Vasiļuku Venerandu
		 Žuvli Eduardu
80 – 	Lapiņu Ernestu
		 Ovčiņņikovu Zinaidu
		 Pozņakovu Alvīni
		 Saute Jekaterīnu
85 – 	Blūmfeldi Emmu
		 Eglīti Mirdzu
		 Lipšāni Annu
90 – 	Dzalbi Genovefu
Vēlam, veselību un daudzus skaistus
gadus vēl!
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Zelta kāzu jubilejā
sveicam
PĀVELU un OLGU
URČUS!

		 Lai Jums saulestaru pirksti
		 Savus glāstus nenoliedz.
		 Ejot tālāk dzīves taku,
		 Mīļas, gaišas dienas sniedz!

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ!
Un zvaigznes visaugstākās
man gaismu kā likteni spēlē,
Es aizeju atmiņā –
Siltā sapnī zem dzimtenes smiltīm.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Pāvils Liepiņš
Pjotrs Kupecs
Jānis Raudonis
Apolinārija Kravale
Indra Bitīte
Konstantīns Pankovs
Rasma Brante
Inta Reincane
Vladislavs Rutka
Jānis Staškevičs

Tavi darbi citās mājās dzīvos,
Tava labsirdība tajos degs.
Tevi pašu dzimtās puses zeme
Silti, silti koku saknēm segs.
(N.Dzirkale)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar Jāņa
Staškēviča piederīgajiem viņu
aizsaulē pavadot.
Stopiņu novada dome

Izsaku pateicību par atbalstu grūtā
brīdī PII «Pienenīte» un Stopiņu
novada domes priekšsēdētājam un
vietniecei.
Rita Eglīte Ločmele

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Bērni ir puķes pasaules dārzā,
kas uz laiku ir uzticēti mūsu
mīlestībai un kopšanai,
bet attistās un aug pēc viņu pašu vien
zināmiem likumiem.
(Z.Mauriņa)
		
		
		
		
		
		
		
		

Bogdans Čerņavskis
Ričards Garais
Samanta Volkova
Jeļizaveta Ļebedeva
Krišjānis Kaupužs
Valērija Skibina
Beatrise Peipiņa
Dinara Baširova

13.decembrī plkst. 17.00
Ulbrokas kultūras namā
Stopiņu novada un TPSVA
sieviešu kora «Madara»

35 gadu
jubilejas koncerts
«MADARĀS, BALTAJĀS MADARĀS
SAPINIES VISS MANS MŪŽS…»
Diriģents Imants Kalniņš
Viesosies kori «Kalva», «Dziedonis»
un «Vecie draugi», «Jazz trio» solisti
Katrīna Cīrule un Daumants Kalniņš.
Īpaši aicinātas kora «Madara»
bijušās dziedātājas
un citi dziesmu draugi.
Ieeja brīva.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sestdien, 6.decembrī plkst.16.00
Rīgas Latviešu biedrības nama
Lielajā zālē
Stopiņu novada vidējās paaudzes
deju kolektīva «Luste» 10 gadu
jubilejas KONCERTS «Lustīgi
dzīvojam, jo lustīgi dejojam»
Ieeja brīva.
Kursēs autobuss – 15.00 Upeslejas,
15.10 Saurieši, 15.20 Ulbroka, «Pie kamīna».
Pēc koncerta autobuss mājupceļam.

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.: 7910518, fakss: 7910532.
Dizains un aplauzums: Guntars Reveliņš
Druka: SIA Nipo NT
Tirāža: 1500 eks. Bezmaksas.
Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2008.gada 5. decembrī.
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce
obligāta.

