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Stopiņu novadā Lieldienas ir 
katra kalendārā gada pirmais 
brīvdabas pasākums, kas 
tiek organizēts skaistajā Līgo 
parkā. Ar pavasara saulgrie-
žiem parks „sāk dzīvot” savu 
ikgadējo kultūras dzīvi.

Lieldienas Līgo parkā tiek svinētas 
kopš šī parka oficiālās dibināšanas 
1988. gadā un pat nedaudz agrāk. 
Vai nu tie bijuši kultūras pasākumi 
visiem novadniekiem, vai kādu iz-
glītības iestāžu organizētie mazie 
pasākumi – Lieldienās Līgo parkā 
allaž sveikta Saules un gaismas uz-
vara pār ziemas tumsu un salu.

Šie svētki ir viens no četriem 
nozīmīgākajiem Saules kalendā-
ra pamatpunktiem. Tie saistās ar 
īpašu noskaņu, neatkārtojamu da-
bas atjaunošanos un atdzimšanu, 
dzīvības atmodu un dzīves aplie-
cinājuma prieku. 

Lieldienu pasākums Līgo parkā 
laika gaitā ieguvis savas konkrētas 
tradīcijas. Tas noteikti ir svētku 
koncerts, kurā piedalās Stopiņu 
novada mākslinieciskie kolektī-
vi. Visbiežāk ir pārstāvēta dejas 
māksla. Skatītāji ir ļoti iemīļojuši 
mūsu novada dejotājus no vidējās 
paaudzes deju kolektīviem „Sto-
piņš” un „Luste”, kā arī no senioru 
deju kolektīva „Ulenbroks”. Tomēr 
šogad svētku koncertu kuplināja 
Stopiņu novada jauniešu deju ko-
lektīvs „Pastalnieki” Antras Vilma-
nes vadībā, jo pieaugušo kolektīvi 
cītīgi gatavojās Dziesmu un deju 
svētku skatei, kas bija jānodejo 
jau Otrajās Lieldienās – 2.  aprīlī. 
Svētku koncertu šogad muzikāli 
bagātināja tautas mūzikas kapela 
„Klabatas” (vadītāja Ruta Meijere), 
bet, protams, gadu gaitā Lieldienās 

Līgo parkā ir viesojušās dažneda-
žādas folkloras apvienības. Tāpat 
allaž tiek padomāts par pašiem 
mazākajiem Lieldienu zaķa satikt 
gribētājiem. Arī šogad cēlais Gailis 
un čaklā Bitīte no „Pārsteigumu 
karuseļa” aicināja mazos skatītājus 
piedalīties jautrās izdarībās un ie-
priecināja viņus un viņu vecākus ar 
dziesmām un rotaļām. 

Lai Līgo parka apmeklētāji va-
sarā varētu netraucēti baudīt dau-
dzos kultūras pasākumus, svarīgi, 
lai nekostu odi un knišļi. Tāpēc 

Lieldienās kārtīgi jāizšūpojas un 
noteikti jāapdzied Līgo parka 
lielās šūpoles, kurām parasti ir 
ļoti liela piekrišana. Šūpoles ir kā 
svārsts. Jo augstāk šūpoles nes, jo 
tuvāk Saulei un pavasarim cilvēks 
uzšūpojas. Lai vasara būtu saulai-
na un visi pasākumi Līgo parkā 
izdotos, šūpolēm pāri tiek sviesta 
ola, kas vēlāk jāierok turpat zemē, 
tādējādi savienojot gaisa un zemes 
maģiskās enerģijas. Stopiņu nova-
da priekšsēdētāja Vita Paulāne un 
viņas vietnieks Ainārs Vaičulens 

rituālu bagātināja ar īpašiem spē-
ka vārdiem, lai visu gadu Stopiņos 
viss izdotos. 

Lieldienas nāk ar dabas atmodu 
un raibām olām. Tādēļ ikvienam 
Līgo parka apmeklētājam ir iespē-
ja Lieldienās nokrāsot kādu olu. 
Tas notiek zem Līgo parka īpa-
šā enerģētiskā ozola lielajā katlā  
Ulbrokas kultūras nama čaklā 
rūķīša Rajas vadībā. Jau laikus  
tiek sāktas krāt sīpolu mizas 
olu krāsošanai, izplaucēti bērzu 
zari un atrasti dažādi augi, lai 

Līgo parkā nokrāsotās olas būtu  
īpaši krāšņas un uzvarētu visās 
olu kaujās. 

Lieldienās Līgo parka apmeklētāji 
priecīgi nododas olu kaujām, aktī-
vai olu apmaiņai un citām Lieldie-
nu izdarībām. Nu jau par tradīciju 
kļuvušas Stopiņu novada dienas 
centru organizētās radošās darbnī-
cas, kurās ko darīt ir gan lielam, gan 
mazam. Lai Stopiņu novada meitas 
būtu pašas skaistākās, katrai jāapēd 
13 dzērveņu ogas. Neprecētajām 
tiek piedāvāts medus, lai puiši lip-
tin liptu klāt un vasarā varētu nākt 
dejot Līgo parkā notiekošajās za-
ļumballēs. Savukārt, apēdot zirņus 
Lieldienās Līgo parkā, liela bagātība 
drīzumā garantēta. 

Saulainā laikā Lieldienās pir-
mos apmeklētājus var sastapt jau 
pašā rīta agrumā. Svētku norises 
parasti notiek dienas vidū, bet arī 
vakarpusē Līgo parkā joprojām 
vērojama aktīva šūpošanās un 
olu ripināšana. To var izskaidrot 
ar šī parka spēcīgo enerģētiku, ko 
izstaro ar tēlnieka Ulda Sterģa ro-
kām akmeņos kaltās latvju rakstu 
zīmes un kuplie ozoli. 

Līgo parks šovasar pašā Līgo 
vakarā svinēs savu 30. gadskārtu. 
Nozīmīgās jubilejas zīmē aizritēs 
visa vasara, kas solās būt kultūras 
pasākumiem bagāta un interesan-
ta. Arī Latvijas simtgades sagai-
dīšana un svinēšana plānota tieši 
Līgo parkā. Tādēļ Lieldienās ak-
tīvi jāšūpojas, kārtīgi jāēd olas un 
jāvēl cits citam laba vēlējumi, lai 
viss ieplānotais izdotos, būtu laba 
veselība un priecīgs noskaņojums, 
kultūras pasākumus apmeklējot. 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja

Lai samazinātu resursu patē-
riņu un siltuma zudumus sil-
tumenerģijas pārvades trasē, 
Ulbrokā, Radiostacijas ielā, 
martā pabeigta jaunas katlu-
mājas būvniecība, kas svinīgi 
atklāta 28. martā.

Darbu ietvaros tika izbūvēta gāzes 
katlumāja ar jaudu 0,8 MW, kas 
var darboties pilnībā automātiski 
un tiks uzraudzīta attālināti. Līdz 
ar jaunās katlumājas darba uzsāk-

šanu ir palielināta Ulbrokas ciema 
siltumenerģijas ražošanas jauda 
un uzlabota vides kvalitāte: sama-
zināti siltuma zudumi, demontē-
jot aptuveni 320 metru garo trasi, 
kura kalpoja siltumenerģijas pār-
vadei no Ulbrokas katlumājas uz 
Radiostacijas ielas daudzdzīvokļu 
dzīvojamajām mājām; uzstādīti 
apkures katli („Vitodens 200-W”) 
ar lietderības koeficentu līdz 98%; 
samazināsies izmešu daudzums 
atmosfērā.

Būvniecības kopējās izmaksas 
ir 124  126,64 EUR, atbildīgais 
pasūtītājs – Stopiņu novada paš-
valdības aģentūra „Saimnieks”. 
Katlumāju projektēja SIA „Irpu”, 
būvniecības darbus veica SIA „Re-
venita”. Katlumājas būvniecība 
pilnībā veikta par Stopiņu novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

E. Rozenbaha-Kalniņa,
PA „Saimnieks”

Ulbrokā, Radiostacijas ielā, uzbūvēta jauna katlumāja

Lielā diena Stopiņu novada Līgo parkā

Foto: www.stopini.lv
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25. martā visā Latvijā tiek at-
zīmēta Latvijas iedzīvotāju 
masveida izvešana, kas noti-
ka 1949. gadā. Vairākās marta 
dienās vairāk nekā 42 000  ie-
dzīvotāju tika deportēti, tajā 
skaitā sirmgalvji, zīdaiņi un 
bērni.

To atceras vēl daudzi izdzīvojušie, 
kam ir izdevies atgriezties dzimtenē. 
Pieminot šos notikumus Ulbrokas 
Meža kapos, atmiņās gremdējās 
šobrīd Stopiņu novadā dzīvojošie 
represētie. Dalījās ar skarbiem stās-
tiem, kuros parādās to laiku varas 
un cilvēku rīcība.

Skanot vijoles dziesmai un Stopi-
ņu novada jaunsargiem stāvot goda-
sardzē, tika nolikti ziedi un sveces 
pie māmuļas kājām, kas rokas tur 
lūgšanā par visiem cietušajiem. Pēc 
svinīgā pasākuma ziedi tika nolik-
ti uz kapu kopiņām represētajiem, 
kuri devušies mūžībā.

Piemiņas dienas otrajā daļā Sto-
piņu novada Politiski represēto 
biedrība bija sarūpējusi iespēju 

visiem klātesošajiem noskatīties 
Preiļu represēto biedrības veidotās 
filmas daļu par biedrības darbību 
un biedru atmiņu stāstiem. Notika 
arī biedrības valdes pārvēlēšana, 
un turpmākos trīs gadus biedrības 
priekšsēdētājas pienākumus turpi-

nās pildīt Māra Zebauere un val-
de būs iepriekšējā sastāvā – Guna  
Dēļiņa, Alda Brīze, Ilga Vīksna, 
Maija Gurecka.

I. Skrastiņa,
Stopiņu novada dome

Skolēnu pavasara brīvlaika 
izskaņā Ulbrokas vidusskolā 
norisinājās „Stopiņu novada 
jauniešu forums 2018”, kurā 
vietējie jaunieši diskutēja par 
iespējām un novada attīstību.

Forumu atklāja Izglītības, kul-
tūras, sporta un jaunatnes lietu 
komitejas priekšsēdētāja Daiga 
Brigmane, jaunatnes lietu speciā-
liste Rasa Feldmane un Ulbrokas 
vidusskolas direktors Normunds 
Balabka. Par nopietni nenopietno 
noskaņu rūpējās pasākuma vadī-
tāja Anna Īviņa.

Iesākumā jaunieši veltīja laiku, 
lai iesildītu gaisotni. Pēc vairāku 
spēļu maratona dalībnieki vieno-
jās, ka diskusijās ir svarīgi būt lo-
jāliem, ar idejām atbalstot pārējos 
sarunu biedrus, kā arī, ģenerējot 
idejas, domāt par kopēju, ne tikai 
individuālu labumu.

Pirmajā daļā par „Erasmus+” 
brīvprātīgā darba un jauniešu ap-
maiņas iespējām informēja Jau-
natnes starptautisko programmu 
aģentūras Komunikācijas daļas 
vecākā referente Jolanta Sermā, 
savukārt ar saviem piedzīvoju-
miem labprāt dalījās Oskars Mi-
ķelsons, kurš pavisam nesen ar 
biedrību „Express Yourself ” pie-
dalījās jauniešu apmaiņas brau-
cienā „Don’t be addicted, be edu-
cated” Turcijā.

Pusdienu pauzē bija iespēja 
aci pret aci aprunāties un uzdot 
jautājumus brīvprātīgajam no 
Itālijas Matijam Lano (Mattia 
Lano), kurš jau vairākus mēnešus 

darbojas Sauriešu dienas centrā, 
kā arī mūsu pašu jaunietim Alek-
sejam Prokofjevam, kurš pirms 
pāris gadiem veica brīvprātīgo 
darbu Rumānijā. Kopā tika vei-
dota Eiropas brīvprātīgā darba 
vēlmju karte, kurā atzīmētas tās 
valstis, uz kurām jaunieši paši 
vēlētos aizceļot.

Pasākums turpinājās ar diskusi-
jām, kurās, izmantojot World Cafe 
metodi, grupās tika pārrunāti šādi 
jautājumi:
•	 Kam ir jābūt, lai jaunietis nova-

dā justos labi?
•	 Kur, kā, kāpēc jaunietim iesais-

tīties brīvprātīgajā darbā?
•	 Kam Stopiņu novadā būtu jā-

mainās?
•	 Kādas ir iespējas? Ko mēs zi-

nām/gribam/izmantojam?
Katrā no tematiem atklājās gan 

veiksmes, gan izaicinājumi, kopī-
giem spēkiem tika meklēti virzie-
ni, kur jaunieši paši varētu iesais-

tīties situācijas uzlabošanā, kā arī 
rezultātā sagatavotas un prezentē-
tas, dalībniekuprāt, nozīmīgākās 
rekomendācijas.

Kā vienu no būtiskākajiem as-
pektiem jaunieši minēja vietējās 
sabiedrības saliedēšanu, kur liela 
loma ir transporta un veloceliņu 
pieejamībai, kā arī tādu aktivitāšu 
rīkošanai, kurās tiek iesaistīti visu 
ciematu iedzīvotāji, īpaši pado-
mājot par personām ar invalidi-
tāti. Tāpat tika diskutēts par jau-
niešu centra nepieciešamību un 
jaunatnes lietu infopunktu izveidi 
skolās un ciematos.

Jauniešu idejas un ieteikumi 
tiks apkopoti un iesniegti Stopiņu 
novada domē, kā arī tuvākajā lai-
kā rīkotas padziļinātas diskusijas 
par vairākiem forumā izvirzīta-
jiem tematiem.

Rasa Feldmane,
jaunatnes lietu speciāliste 

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena Stopiņu novadā

2018. gada 15. martā PA 
„Stopiņu ambulance” svinīgi 
tika atklāts zobārstniecības 
kabinets.

Kabinets ir aprīkots ar mūs-
dienīgām tehnoloģijām un 
rentgena iekārtu. Pacientiem 
piedāvā zobu ārstēšanu, pro-
filaksi bērniem un pieauguša-
jiem, zobu higiēnu, būs iespē-
jams veikt rentgena izmeklē-
jumus mutes dobumam, ķi-

rurģiskas procedūras un zobu 
protezēšanu. 

Zobārstniecības kabinets pa-
cientus pieņems no 2018.  gada 
10. aprīļa. Informācija par darba 
laikiem un pieraksta iespējām 
būs pieejama PA „Stopiņu ambu-
lance” un mājaslapā: http://stopi-
ni.lv/lv/novads/veseliba/pasvaldi-
bas-agentura-stopinu-ambulance.

I. Skrastiņa,
Stopiņu novada dome

Stopiņu ambulancē 
darbu sāk zobārstniecības kabinets

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/galerijas/25-marts-pieminas-bridis-represeto-pieminai-450

Stopiņu novada jauniešu forums 2018

Foto: www.stopini.lv

17. martā Zaķumuižas sporta 
zālē norisinājās finālspēles 
Pierīgas novadu sacensībās 
telpu futbolā.

12 komandu konkurencē Stopi-
ņu novada vīriešu futbola ko-
manda izcīnija 1. vietu, 2. vietā 
atstājot Babītes novada koman-
du, bet trešajā – Siguldas novada 
komandu.

Spēles bija aizraujošas, strau-
jas, brīžiem izpaudās sportiskā 
agresivitāte. Līdzjutēji aktīvi at-
balstīja savas komandas. Pārējās 
Pierīgas novadu komandas atzi-

na, ka Stopiņu novada koman-
da ir spēcīga spēlētāja un stipra 
konkurente, ar kuru jārēķinās arī 
nākamajā gadā.

Par futbola komandas spīdošo 
uzvaru ir jāpateicas futbola ko-
mandas atbildīgajam – Edgaram 
Martinsonam, kurš šī gada laikā 
strādāja ar lielu atdevi un profe-
sionālu pieeju treniņu procesam. 
Apsveicam komandu ar gūtajiem 
panākumiem!

Aelita Veipa, 
Ulbrokas Sporta kompleksa 

direktore 

Stopiņu novada futbolisti – 
čempioni 
telpu futbolā Pierīgā
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Atbildes uz šiem jautājumiem zināt-
kārajiem Stopiņu pamatskolas sagata-
vošanas grupu bērniem kopīgi ar sko-
lotājām sniedzām, gan apskatot past-
kartei veltītu izstādi Sauriešu biblio-
tēkā, gan praktiski darbojoties. Bērni 
nodarbībās pirmskolā sagatavoja 
apsveikumus, ko ievietoja aploksnēs, 
un ar skolotāju palīdzību apguva, kas 
jāraksta uz aploksnes, lai vēstuli sa-
ņemtu cilvēks, kuram tā tiek sūtīta. 
Divās sniegotās un saulainās marta 
dienās „Zīļuki” un „Taurenīši” ar sko-
lotājām devās uz bibliotēku, kur bērni 
redzēja dažādas pastkartes un no-
skaidroja, ka vēstuļu sūtīšanai nepie-
ciešamas arī pastmarkas, tādēļ kopīgi 
no Sauriešu bibliotēkas devāmies uz 
netālo Cekules pasta nodaļu Upesle-
ju ciematā. Tur mūs sagaidīja jaukas, 
smaidīgas pasta darbinieces, kuras 
pastāstīja, kādēļ ir nepieciešams pasts. 
Kad pastmarkas bija iegādātas, bērni 
tās uzlīmēja katrs savai aploksnei un 
devās pie vēstuļu kastītes, lai tās tur-
pinātu ceļu pie adresāta. Bērniem bija 
prieks un gandarījums par paveikto 
darbiņu, kas kādam cilvēkam sagādās 
prieku, un jauko pastaigu.

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Caur otrdienas, 20. marta, pa-
vasarīgo cīruļputeni pie mums 
Ulbrokas bibliotēkā ieradās 
pasaules apceļotājs un vairāku 
grāmatu autors Pēteris Stru-
bergs. Cilvēks, kurš pēc būtības 
ir zinātkārs dēkainis un mēdz 
iegaumēt vissīkākos faktus un 
notikumus. Tikšanās reizē lab-
prāt izklāsta zināmo kultūras 
kontekstu par sabiedrības dzī-
ves stilu Austrālijas stāstā. 

Struberga kungu sagaidījām ar grā-
matu izstādi, kurā iekļautas viņa ce-
ļojumiem veltītās grāmatas – „Ceļoju-
mu mozaīka”, „Tuvie Austrumi”, „Trīs 
pērles Āzijas kaklarotā”, „Dienvida-
merikas odiseja”, „Sapņu zeme Aus-
trālija”. Neierasti, bet patiesi P.  Stru-
bergs rakstījis arī par pazīstamo per-
sonību – „Anatolijs Danilāns. Dakte-
ris ar atvērtu sirdi”, tikpat atklāti – par 
savu dzīvesvietu grāmatā „Jūrmalas 
sirds atmiņu lokos”. Grāmatā „Latvi-
jas leģendas” nodaļā „Kā Āgenskal-
na puikas padomju laika karogam 
„nāves sodu” izpildīja” viņš atceras 
savas bērnības pasauli. Prieks par la-
sītājiem, kuriem gan zināmi, gan lasīti 
minētie nosaukumi. Bet nu jau bib-
liotēkas plauktos atrodamas arī citas 
vērtīgas grāmatas par Austrāliju, pie-
mēram, Ingunas Daukstes Silaspro-
ģes „Tāla zeme, tuvi ļaudis” par lat-
viešu dzīvi Austrālijā. Atgriežoties pie 
pašiem austrāliešiem – atgādinām, ka 
varat lasīt Ievas Puķes grāmatu „Svēt-
dienas sala”, krokodilu mednieka Ar-
vīda Blumentāla un Rimanta Ziedoņa 
kopdarbu „Nacionālais dēkainis – 

krokodilu mednieks”, Andra Tidriķa 
„Tālskatī Austrālija” un grāmatu krie-
vu valodā, bet ne mazāk interesantu 
– I. Železnovas un I. Ļebedeva „Еще 
одно открытие Австралии”. Savu-
kārt nodaļa „Австралия, Океания 
и Антарктида” lasāma grāmatā „100 
великих чудес природы”. Par Aus-
trāliju rakstījis arī Aleksandrs Vov-
nijs grāmatā „Cilvēks Austrumos”. 
Austrāliju un Jaunzēlandi grāmatā 
„Septiņjūdžu zābakos” aprakstījusi 
Aina Zemdega. Par Austrāliju rakstīts 
krāšņajā izdevumā „Gids pasaules ap-
ceļotājam”. Par Dienvidameriku savu-
kārt varam lasīt tikpat košā izdevumā 
„100 pasaules skaistākās pilsētas” un 
grāmatas „Kontinentos un valstīs” 
nodaļā, kas tā arī nosaukta – „Dien-
vidamerika”. Satikšanās iemesls nav 

tikai rakstītais vārds, bet arī autora 
klātienes saruna par pasaulē mazāko 
kontinentu. Pasākuma viesis kā īstens 
ceļotājs no savām mājām Jūrmalā ie-
radās ar autobusu, interesējoties par 
jaunceļamo kultūras centru un jau 
eksistējošām Stopiņu iestādēm, arī 
par bibliotēku. Vērojams, ka Stru-
bergs ir cilvēks, kurš interesējas un 
mēģina atcerēties visu, tostarp ceļoju-
mu ceļabiedrus no Ulbrokas. 

Ceļošana ir Pētera lielākais hobijs 
un, varētu teikt, – pat dzīvesveids. 
Savus ārvalstu braucienus viņš aiz-
sācis, strādājot Latvijas Olimpiskajā 
komitejā. Darbs gribot negribot palī-
dzējis nokļūt valstīs, kurās tobrīd no-
risinājusies olimpiāde. Taču ceļojumu 
„garšu” viņš izjutis jau agrā bērnībā, 
lasot ceļotāju piedzīvojumus žurnālā 

„Atpūta”. Sapņiem ir spēja piepil-
dīties, ja vien tie ir īsti. P. Strubergs 
Austrālijā bijis trīsreiz. Apceļota visa 
valsts un iegūtas krāsainas fotoatmi-
ņas par neparasto Austrālijas dabu. 
Klausīdamies stāstījumā un vēroda-
mi fotoilustrācijas, sajūtam sevi, līdzi 
ceļojot, skatīdami Austrālijas ainavas, 
dabas mākslas veidojumus – klintis, 
kalnus, smiltājus, eksotiskos ziedus. 
Arī to, kas svešā zemē izraisa bailes, 
un atšķirīgo – lielo karstumu, čūskas, 
zirnekļus, krokodilus un citus zvērus. 

P. Strubergs pabijis ne tikai Austrā-
lijā, bet arī citās – aptuveni 82 – pa-
saules valstīs. Tostarp apceļotas Dien-
vidamerikas teritorijas – Argentīna, 
Čīle, Bolīvija un Peru. Rakstnieks 
un ceļotājs darbojas arī Latvijas Klai-
doņu brālībā. Vislielākais nopelns ir 
rakstnieka grāmatas, kas ļoti spilgti 
atklāj dažādu valstu kultūru – dabu, 
tradīcijas, cilvēkus un notikumus. 
Tikai vērīgam, jūtīgam ceļotājam 
lemts to nodot dokumentētā veidā. 
Ar nepacietību gaidīsim nākamo au-
tora grāmatu. Lielu prieku sagādāja 
Struberga kunga līdzpaņemtie su-
venīri – ķengurs ar visu ķengurēnu, 
bumerangs un citi priekšmeti. Īpaši 
pasākuma apmeklētājiem patika no 
ceļojumiem pārvestās galvassegas. 
Bet mums, bibliotēkas darbiniecēm, 
savukārt patika plašais pasākuma ap-
meklētāju pulks. Paldies visiem, kas 
piedalījās pasākumā, jautāja, saņēma 
atbildes un labprāt fotografējās ar 
mūsu viesi.

Ieva Mūrniece, Daiga Brigmane, 
Ulbrokas bibliotēka

Kad es tā laužos cauri tumsai, 
man reizēm ienāk doma prā-
tā, ka varbūt es spīdu, pats to 
neredzēdams un neapjauz-
dams, un kaut kur tālumā 
kāds mani redz kā sīku jāņ-
tārpiņu kustamies. 

/Imants Ziedonis/

Pērnā gada izskaņā, proti, 9. decem-
brī, Mālpils kultūras centrā, kur no-
ritēja Pierīgas amatierteātru I kārtas 
atlases skate, „...kā sīku jāņtārpiņu 
kustamies” nopietna žūrija vērtēja 
un pamanīja mūsu novada amatier-
teātri „Dille” (režisors Indulis Smil-
tēns) un Imanta Ziedoņa epifāniju 
izrādi „Es iegāju sevī”. Kaut mūsu te-
ātrim šā gada 24. martā palika tikai 
gadiņš, kultūras nama vadītāja Inta 
Kalniņa varbūt arī ar bažām, bet 
pieteica mūsu izrādi skatei „Gada 
izrāde 2017”. Katrā no aktieriem, 
kā talantīgajiem (Uldis, Laimdota, 
Guna, Ritma), tā atlikušajiem – ma-
zāk talantīgajiem, tas radīja zināmu 
satraukumu, izaicinājumu un, ne-

apšaubāmi, arī godu un pienākuma 
sajūtu. Vienīgi režisors bija pārlieci-
nāts un bez satraukuma vai arī uzve-
dās tā, lai mūs stiprinātu. 

Sekoja cītīgs darbs. Tam pievieno-
jās arī jaunais skaņu operators Rei-
nis Višķeris. Režisors nežēloja sevi 
un kļuva vēl prasīgāks pret mums. 
Strādājām kopā un katrs atsevišķi. 
Kā tas gadījās, kā ne, bet skates die-
nā aktieru lielais satraukums bija 
noplacis līdz mazajam satrauku-
mam, turpretī režisora satraukumu 
pamanīt varēja. Pēc izrādes viņš, 
protams, norādīja uz kļūmēm, bet 
žūrija klusēja. Kāds bija prieks, kad 
jau nākamās pirmdienas vakarā mē-
ģinājuma laikā kultūras nama vadī-
tāja apsveica mūs „ar tik izciliem 
panākumiem un atsauksmēm!”. Vēl 
nezinājām, ko domāt, bet nojauta 
bija laba. Mazliet atstāšu laiku intri-
gai, vien pasacīšu, ka mūsu kolektīvs 
tika uzaicināts uz „Felicitas dienu 
teātra mīļiem” 2018. gada 14. janvā-
rī, kas norisinājās Siguldas pagasta 
kultūras namā. 

Kā jau ierasts, Laika vecis dzīparu 
pa dzīpariņam noārdīja 2017. gada 
rakstu un turpina savu darbu pie 
Dieviņa radītā 2018. gada raksta. 
Nevaru nepieminēt, ka šis ir īpašs 
gads ikvienam, kurš sirdī tur svētu 
Latvijas brīvību, ciena tās valodu un 
kultūru, mīl tās cilvēkus, kuri ir šīs 
mīlestības cienīgi. Simtgade ir gan 
daudz, gan maz – viss taču atkarīgs 
no skatījuma, bet tas, ka tā ir, – tā ir 
laime! Tāda „maza ikdienības lai-
mīte” (I. Ziedonis) sagaidīja mūs – 
„dillēnus” – Siguldā, kur norisa 
biedrības „Žests” iedibinātā Felicitas 
diena, kas ir piemiņa un pateicība 
ne tikai Felicitai Ertnerei, bet visai 
Ertneru dzimtai. 

Lieki teikt, ka runa bija par un ap 
teātri, arī par teātra dziesmām. Ma-
zas, gaišas piemiņas uguntiņas vie-
noja kopējā gājienā un sadziedāša-
nās brīdī ar citu teātru aktieriem pie 
pieminekļa Felicitai Ertnerei. Kaut 
visas dziesmas zināmas un dzie-
dātas jau desmitiem reižu, tomēr 
14. janvāra vakarā Siguldā tās sildīja 

dvēseli vairāk nekā jebkad agrāk, 
jo skanēja no viena avota – teātra 
mīļiem. Lūk, tagad ir pienācis laiks 
atklāt mazo intrigu. Vakara noslē-
gumā Pierīgas Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes priekšnieks 
Oļģerts Lejnieks pasniedza goda 
rakstus un piemiņas statuetes labā-
kajiem nominantiem, tostarp Sto-
piņu novada amatierteātrim „Dille” 
par izrādi „Es iegāju sevī” tika pie-
šķirta pirmā pakāpe un balva divās 
augstākajās kategorijās: „Labākais 
režisors” – Indulis Smiltēns, „Labā-
kais vīriešu lomas atveidotājs” – Ul-
dis Bērziņš. Kuluāru sarunās, kā jau 

teātrī, vēl tika slavēta izrādes sceno-
grāfija – scenogrāfs Jānis Jansons, 
skatuves meistars Tālis Balodis.

24. martā mazajam „Dilles” ko-
lektīvam apritēja jau gads! Tas ir 
vecums, kad ļoti vajadzīgi draugi, 
tāpēc, teātra mīļi, nāciet mūsu pulkā, 
un es garantēju, ka būs radošs darbs 
ar lugām un bagātinošs darbs pašam 
ar sevi! Tā būs atkal viena maza lai-
mīte! Notici!

Paldies kultūras nama vadītājai 
Intai Kalniņai, ka noticēja, un nova-
da domei par atbalstu!

Felicita Dūja

„Dilles” kolektīvam – 1 gads un 1. balva!

Foto: www.stopini.lv

Ulbrokas bibliotēkā tikšanās 
ar rakstnieku Pēteri Strubergu

„Zīļuki” 
un „Taurenīši” 
sūta pavasara 
sveicienus
Bērni zina, ko nozīmē sūtīt 
vēstuli – e-vēstuli gan kā in-
formāciju, gan apsveikumu, 
izmantojot dažādus saziņas 
rīkus elektroniskajā vidē. Bet 
vai var mīļus sveicienus no-
sūtīt citādi? Kā vēstules sūtī-
ja laikā, kad nebija ne datoru, 
ne interneta? 
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1. Nekustamo īpašumu „Jaunrumbuļi” Rumbulā, Stopiņu 
novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra 
numuru 8096 009 0084, ar kopējo platību 5,17 ha. 
Atsavināšanas veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 500 000,00 EUR, izsoles solis 1000,00 EUR. 
Zemes gabala daļa 3,5 ha platībā nodota nomas lietošanā tre-
šajai personai, līguma termiņš – 2021. gada 31. decembris.
Izsole notiks 2018. gada 10. aprīlī plkst. 11.00 Institūta ielā 1a, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

2. Nekustamo īpašumu Stūraiņu iela 1a, Rumbula, Stopiņu 
novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra 
apzīmējumu 8096 007 0311, ar kopējo platību 0,3558 ha.
Atsavināšanas veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 25 000,00 EUR, izsoles solis 250,00 EUR. 
Zemes gabals nodots nomas lietošanā trešajai personai ēkas 
uzturēšanai, līguma termiņš – 2027. gada 26. septembris.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas liku-
ma 4. panta ceturto daļu ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma 
tiesības. 
Izsole notiks 2018. gada 10. aprīlī plkst. 12.00 Institūta ielā 1a, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

3. 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma  
Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs 
0100 071 0076, kas stāv no zemes gabala domājamām da-
ļām un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr. 4. 
Atsavināšanas veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 5400,00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada 10. aprīlī plkst. 11.30 Institūta ielā 1a, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

4. Nekustamo īpašumu „Nomales” Rumbulā, Stopiņu nova-
dā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numu-
ru 8096 007 0129, ar kopējo platību 4,76 ha. 
Atsavināšanas veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 200 000,00 EUR, izsoles solis 1000,00 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada 27. aprīlī plkst. 10.30 Institūta ielā 1a, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

5. Nekustamo īpašumu – dzīvokli Institūta iela 36-4, Ulbro-
ka, Stopiņu novads, kas sastāv no četrām istabām ar kopējo 
platību 89,8 m2 un atrodas 103. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 
2. stāvā. 
Atsavināšanas veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 55 500,00 EUR, izsoles solis 250,00 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada 27. aprīlī plkst. 10.00 Institūta ielā 1a, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

6. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavinā-
šanas likumu, pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Stopiņu kolektors”, 
reģistrācijas numurs 40003756303, 291 kapitāla daļu par 
sākotnējo vērtību 530 000,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada 27. aprīlī plkst. 11.00 Stopiņu nova-
da domē, pēc adreses – Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu 
novadā. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrā-
cija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā, Institūta iela 1a, Ulbroka, 
Stopiņu novads, darba dienās no plkst. 9.30 līdz 13.00 un no plkst. 
14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 15.30 Juridiskajā daļā vai Sto-
piņu novada domes mājaslapā www.stopini.lv.

Stopiņu novada dome aicina 
bērnus un jauniešus vecumā 
no 13 līdz 18 gadiem pieteikties 
darbam vasarā. Jauniešiem 
tiek piedāvāts piedalīties labie-
kārtošanas darbos Stopiņu no-
vada administratīvās teritorijas 
ciemos – Ulbrokā, Upeslejās, 
Sauriešos, Rumbulā.

Ar darbu tiks nodrošināti bērni 
un jaunieši vecumā no 13 pil-
niem gadiem līdz 18 gadiem, kuri 
mācās vispārizglītojošās skolās 
klātienē un kuru dzīvesvieta uz 
01.01.2018. ir deklarēta Stopiņu 
novada pašvaldības administratī-
vajā teritorijā.

Darba pienākumos ietilps lab-
iekārtošanas darbu veikšana, tai 

skaitā: zālienu apmaļu attīrīšana 
no smiltīm, krūmu attīrīšana no 
smiltīm, atvašu nogriešana ar 
dārza grieznēm, dārza (gājēju) 
celiņu slaucīšana, solu vietu attī-
rīšana no smiltīm, nejaušu atkri-
tumu savākšana zālienos, pieves-
tas augsnes izlīdzināšana, zāliena 
ravēšana, slaucīšana, nopļautās 
zāles sagrābšana, ūdenstilpņu 
krastu sakopšana, dārza (gājē-
ju) celiņu apmaļu izlīdzināšana, 
ravēšana, puķu dobju, koku un 
krūmu apdobju ravēšana, izlīdzi-
nāšana, augu laistīšana, augsnes 
uzrakšana, laukumu virsmu no-
līdzināšana, neiesaiņotas kravas 
pārvietošana ar maza tilpuma 
palīgierīcēm, dažādu kravu iz-
kraušana un iekraušana auto-

transportā, solu virsmu tīrīšana, 
krāsošana, malkas pārvietošana, 
kraušana, pašvaldības daudz- 
dzīvokļu dzīvojamo māju ap-
saimniekojamās teritorijas sakār-
tošana, laukumu, skvēru, parku 
sakopšana, kantoru un citu lī-
dzīgu telpu uzkopšana. Darbi-
nieki tiek nodrošināti ar darba 
aizsardzības līdzekļiem un darba 
instrumentiem no pašvaldības 
budžeta šādiem mērķiem pare-
dzētiem resursiem.

Stundu tarifa likme noteikta 
2,60 EUR stundā, darba algu iz-
maksās no Stopiņu novada paš-
valdības pamatbudžeta. 

Bērniem no 13 līdz 18 gadiem 
darba diena ir četras darba stun-
das. Darbs tiks nodrošināts laika 

periodā no 2018. gada 1. jūnija 
līdz 29. jūnijam (ieskaitot), no 
2. jūlija līdz 31. jūlijam (ieskai-
tot) un no 1. augusta līdz 31. au-
gustam (ieskaitot). Līgums tiek 
slēgts tikai uz vienu periodu. 
Darba samaksa tiks veikta laika 
periodā no 05.07.2018. par jūnijā 
nostrādāto laiku, no 06.08.2018. 
par jūlijā nostrādāto laiku un no 
05.09.2018. par augustā nostrā-
dāto laiku.

Pieteikumi personīgi jāie-
sniedz novada domē, 1. kabinetā, 
līdz 2018. gada 21. maijam (ie-
skaitot).

Piesakoties obligāti jāiesniedz:
•	 rakstisks vecāku iesniegums – 

piekrišana (pašvaldības sagata-
vota forma);

•	 medicīniskā izziņa;
•	 izziņa no skolas, izņemot Stopi-

ņu novada pašvaldības vispāriz-
glītojošās izglītības iestādes;

•	 jāuzrāda derīgs personu aplie-
cinošs dokuments;

•	 iesniegums par kontu kredīt-
iestādē atlīdzības saņemšanai 
(pašvaldības sagatavota forma).
Algas nodokļu grāmatiņa ir jāno-

formē un jāiesniedz, uzsākot darba 
tiesiskās attiecības, veicot atzīmi LR 
Valsts ieņēmumu dienesta Elek-
troniskajā deklarēšanas sistēmā, 
norādot ienākumu gūšanas vietu – 
Stopiņu novada dome, reģistrācijas 
Nr. 90000067986, un darba līgumā 
norādīto darba laika periodu.

Stopiņu novada dome

Informē pašvaldības policija
•	 Martā pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 114 notikumiem. 
•	 Sastādīti 13 administratīvo pārkāpumu protokoli.
•	 Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievēroša-

nu sastādīti 8 administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.
•	 Izskatīti 2 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
•	 Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 5 personas alkohola reibumā un 

bez noteiktas dzīvesvietas.
•	 Aizturēta un nodota Valsts policijai 1 meklēšanā esoša persona.
•	 Aizturēti un nodoti Valsts policijas Ceļu policijai 2 autovadītāji, kas savu 

spēkratu vadīja alkohola reibumā.
Informācija sagatavota, 

izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

Paziņojums

Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Jaunindras”, 
Dzidriņas, Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai

Stopiņu novada dome 28.02.2018. sēdē (protokols Nr. 20) pieņēma lēmu-
mu „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Jaunindras”, 
Dzidriņas, nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiek no 2018. gada 
26.  marta līdz 2018. gada 23. aprīlim. Ar detālplānojuma materiāliem 
var iepazīties, sākot ar 26.03.2018., tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv  
(https://geolatvija.lv/geo/tapis3#_6118) un www.stopini.lv (sadaļā „Attīstī-
ba” – „Sabiedrības līdzdalība”), izdrukas veidā Stopiņu novada domes tel-
pās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads. (Pielikumā detālplānojuma 
teritorijas izvietojums.)
Sabiedriskās apspriešanas sapulce: dienas centrā „Līči” (dienas centrs, 
Līči, Stopiņu novads) 2018. gada 12. aprīlī plkst. 17.30.
Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 
1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie doku-
menti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob. tālr. 27757382, 
e-pasts: planotajs@stopini.lv.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Ģeodēzija S”, zemes ierīkotāja Saiva So-
kolova, tālr. 29275154, e-pasts: info.geodezija@inbox.lv.

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai

Stopiņu novada pašvaldība aicina 
bērnus un jauniešus pieteikties darbam vasarā

Foto: www.stopini.lv
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SIA „Getliņi EKO” ir atzīts 
par 2017.–2018. gada na-
cionālo uzvarētāju lielākajā 
Eiropas uzņēmumu kon-
kursā „European Business 
Awards”. „Getliņi EKO” no 
vairāk nekā 110 000 uzņēmu-
mu vidus pērnā gada nogalē 
tika izraudzīts un iekļauts 
„Ones to Watch” sarakstā, 
kurā apkopoti 2898 daudzso-
lošākie un izcilākie Eiropas 
uzņēmumi. 

Novērtējumu veica neatkarīga žū-
rija, kurā ir pieredzējuši dažādu 
Eiropas valstu uzņēmēji, politiķi, 
akadēmiķi un auditori. Šie uzņē-
mumi tika aicināti tālāk cīnīties 
par nacionālā uzvarētāja statusu 
kādā no 12 konkursa kategorijām. 
„Getliņi EKO” ir atzīts par uzvarē-
tāju kategorijā „Gada labākais uz-
ņēmums ar apgrozījumu no 0 līdz 
25 miljoniem eiro”. 

„The European Business 
Awards” ir viens no lielākajiem 
un prestižākajiem uzņēmumu 
konkursiem Eiropā, kas šogad 
tiek organizēts 11. reizi. Tā mēr-
ķis ir saliedēt un veidot spēcīgāku 
un veiksmīgāku biznesa kopienu 
visā Eiropā. „Getliņi EKO” šajā 
sarakstā tika iekļauts, jo atbilstoši 
vērtējumu kritērijiem uzrāda lie-
liskus attīstības rezultātus, kā arī 
ir inovatīvs, veiksmīgs un ētisks 
uzņēmums.

„„Getliņi EKO” šogad svin savu 
20. pastāvēšanas gadadienu, un 
varu teikt, ka katra diena mūsu 
darbā ir bijusi nemitīga ideju ģe-
nerēšana un prātošana par to, kā 
attīstīt jaunas, inovatīvas, varbūt 
pat neiedomājamas darbības jo-
mas, kuros attīstības virzienos 
investēt, kā nodrošināt kvalitatīvu 
pamatdarbību un jaunāko noza-
res tehnoloģiju apguvi, kā izveidot 
lojālu, apmierinātu un idejām ba-
gātu darba kolektīvu, kā sasniegt 
akcionāru definētos mērķus un 
kā būt par vadošajiem vides dro-
šības jautājumos. Tāpēc šī balva 
un atzinība starptautiskā mēro-
gā, kas tiek neatkarīgi vērtēta un 
piešķirta, ir kā savlaicīgi pateikts 
labs vārds, ka mēs darām pareizi 
un attīstāmies pareizajā virzienā,” 

norāda Imants Stirāns, uzņēmu-
ma „Getliņi EKO” valdes priekš-
sēdētājs.

2018. gada 22. un 23. maijā 
Varšavā, Polijā, norisināsies „The 
European Business Awards” biz-
nesa samits un gala ceremonija, 
kurā tiks apbalvoti visi konkursa 
laureāti, kā arī paziņoti Eiropas 
galvenās balvas ieguvēji. 

SIA „Getliņi EKO” ir uzņē-
mums, kas nodarbojas ar Baltijas 
lielākā atkritumu poligona „Get-
liņi” apsaimniekošanu Rīgas ra-
jonā, Stopiņu novadā, un īsteno 
lielāko vides aizsardzības projektu 
Baltijas valstīs. Vairāku gadu ga-
rumā poligonā „Getliņi” veiktās 
investīcijas atkritumu apsaimnie-
košanā un elektroenerģijas ražo-
šanā ir apliecinājušas savu efekti-
vitāti, finansiālo atdevi un labvē-
līgo ietekmi uz vides saudzēšanu. 

Siltumnīcu izveide un tomātu 
audzēšana ir Latvijā unikāls pie-
mērs ekoloģiski saderīgu darbības 
virzienu ieviešanai. Energobloka 
saražotais siltums tiek izmantots 
uzņēmuma „Getliņi EKO” siltum-
nīcu apsildei, nodrošinot ideālu 
vidi lauksaimnieciskajai ražošanai 
gada aukstajos mēnešos. Siltum-
nīcu izveide poligona teritorijā, 
kur elektrības ražošanas rezultātā 
rodas siltums, ir reti izplatīta, bet 
pārbaudīta videi draudzīga pie-
redze citos Eiropas poligonos. To 
īsteno tādas valstis kā Nīderlan-
de un Zviedrija. Getliņos strādā 
110  darbinieku, un uzņēmuma 
apgrozījums 2016. gadā sasniedza 
14,2 miljonus eiro. SIA „Getliņi 
EKO” 2017. gada nogalē atzīmēja 
savas pastāvēšanas 20. gadadienu. 

Linda Vītola-Barānova

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2018.gada 28.februārī Nr. 3/18
(protokols Nr. 20. p. 4.4)

Grozījumi 2014. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 
Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” 

sniegtie pakalpojumi

Izdoti saskaņā ar likuma„Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 
15. panta pirmās daļas 6. punktu un Publisko aģentūru likuma 

2. panta otro daļu, 17. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2014. gada 24. septembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 11/14 „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” 
sniegtie pakalpojumi”” šādus grozījumus:
1.1. Saistošo noteikumu 1.pielikumu papildināt ar 12.1.apakšpunktu šādā 

redakcijā:

Valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu saraksts

1.2. Saistošo noteikumu 2. pielikuma 10. punktu izteikt jaunā redakcijā un  
2. pielikumu papildināt ar 15.1. un 15.2. apakšpunktiem:

Maksas cenrādis

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas infor-
matīvajā izdevumā „Tēvzemīte”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 3/18
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 1.1. Atbilstoši likuma “Par paš-
valdībām” 14. panta 3. daļai, pašvaldībai ir tiesības ieviest vietējās node-
vas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no 
nodokļu maksāšanas; 1.2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta  
1. daļas 6.punktam, pašvaldībai ir pienākums nodrošināt veselības aprūpes 
pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 
1.3. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 2. panta 2. daļai, pašvaldības 
aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, 
kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence 
pakalpojumu sniegšanas jomā; 1.4. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 
17. panta 4. daļai Pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka 
un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 2. Īss 
projekta satura izklāsts. Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Stopiņu 
ambulance” sniedz pakalpojumus par cenām zem pašizmaksas būtu 
nepieciešams apstiprināt Stopiņu ambulances sniegto maksas pakalpoju-
mu cenrādī jaunā redakcijā. 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Nav attiecināms. 4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms. 
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošie noteikumi 
tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un Stopiņu novada domes 
vietnē www.stopini.lv. 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Saistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti atbildīgie 
speciālisti.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne

Stopiņu novada pašvaldība ir ieplānojusi ie-
stādīt 10 ozolus un 10 liepas par godu Lat-
vijas simtgadei. 

Aicinām novada iedzīvotājus izteikt priekšlikumus, 
kur, jūsuprāt, būtu piemērotākās vietas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. Būsim pateicīgi par jūsu 
atsaucību!

Ieteikumus lūgums sūtīt uz e-pasta adresi novada.dome@stopini.lv vai 
megija.gailite@stopini.lv līdz 20. aprīlim.

Megija Gailīte, ainavu arhitekte

Kods Pakalpojums Cena, EUR Piezīmes
Diagnostiskie izmeklējumi

Papildināt cenrādi

12.1
Glikolizētā 

hemoglobīna 
ātrais tests

Bezmaksas

Pacientiem 
ar noteiktām 
diagnozēm 

līdz 3 reizēm gadā

Kods Pakalpojums Cena, EUR Piezīmes
Diagnostiskie izmeklējumi

Izteikt jaunā redakcijā

10
Glikolizētā 

hemoglobīna 
ātrais tests

5,60
Izņemot pacientus 

ar noteiktām 
diagnozēm 

Papildināt cenrādi

15.1
C reaktīvā 
olbaltuma 
ātrais tests

4,20

15.2 Gripas vīrusa 
ātrais tests 5,10

Stādīsim kokus 
Latvijas simtgadei!

„Getliņi EKO” kļūst 
par nacionālo uzvarētāju 
prestižajā „European 
Business Award”

Foto: www.stopini.lv
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11. martā laikapstākļi lutinā-
ja, un turnīra gaitā cīņas bija 
spraigas. Paralēli spēlēm da-
lībnieki tika aicināti uz pirmo 
pavasara pikniku un pēc tur-
nīra sasildīties saunā.

Par „Sniega volejbola 2018” čem-
pioniem kļuva komanda „Prie-
ciņš”, kurā spēlēja Sergejs Bēr-
ziņš, Kristaps Bērziņš un Katrīna 
Zvaigznīte.

Otro vietu izcīnīja komanda 
„Kukis”, kuru pārstāvēja Jānis 
Kerubins, Edijs Bērziņš un Kris-
tiāna Krieviņa. Trešo vietu ieguva 
komanda „ST”, tajā spēlēja Raivis 
Ozoliņš, Jānis Dūmiņš un Tīna 
Jakovļeva.

Februārī Austrijas pilsētā Ins-
brukā notika starptautiskas 
sacensības kamaniņu sportā, 
kurās piedalījās 250 sportistu 
no 10 valstīm. 

Mūsu novadu pārstāvēja un izci-
lus rezultātus sasniedza Viktorija 
Ziediņa, startējot divnieku ekipāžu 
konkurencē kopā ar Ropažu nova-
da sportisti Selīnu Zvilnu un izcīnot 
1. vietu izaicinājuma kausā „Austri-
ja lgls”. Savukārt Gustavs Krasts iz-
aicinājuma kausā jauniešu C grupas 
konkurencē izcīnīja 6. vietu. Trene-
res Vera Zozuļa un Anna Orlova. 

Siguldā 1. un 2. martā notika Lat-
vijas Junioru un jaunatnes meistar-
sacīkstes kamaniņu sportā. Sacen-
sībās piedalījās 18 Stopiņu novada 
jauno kamaniņu braucēju, kurus 
trenē Vera Zozuļa un Anna Orlova. 
Junioru divvietīgo ekipāžu konku-

rencē 2. vietu ieguva Arturs Gruz-
dulis-Borovojs/Viktors Nahodkins 
(B grupa). Jaunietēm divvietīgo eki-
pāžu konkurencē 1. vieta Viktorijai 
Ziediņai/Selīnai Zvilnai (Ropaži). 
Jauniešu B grupā 2. vieta Vitālijam 
Jegorovam un 3. vieta Artūram Je-
laginam, savukārt jauniešu C grupā 
1. vietu izcīnīja Viktorija Ziediņa un 
Gustavs Krasts, bet 2. vietu – Agnija 
Bogdanova un Arkādijs Skleinovs.

Apsveicam ar gūtajiem panāku-
miem!

2. martā Siguldā norisinājās 
Stopiņu novada ziemas spor-
ta spēles nobraucienos ar 
„vučko”. 

Sacensības kļūst arvien populārā-
kas, un šogad piedalījās 17 koman-
das. Lai noteiktu uzvarētāju, katrai 
komandai bija jāveic divi braucieni. 

Vietu sadalījums divu braucie-
nu summā:  1. vieta – „Slimnīca” 
(1.57.90); 2. vieta – „DC „Ulbro-
ka”” (1.58.42); 3. vieta – „Dome” 
(1.59.28); 4. vieta – „Uriki” (1.59.33); 
5. vieta – „Mūzikas un mākslas sko-
la” (1.59.71); 6. vieta – „Baiga vasara 
2010” (2.00.40); 7. vieta – „Policija” 
(2.00.95); 8. vieta – „Saimnieks  2” 
(2.01.00); 9. vieta – „Mazuļi” 
(2.01.74); 10. vieta – „DC „Saurie-

ši”” (2.02.14); 11. vieta – „Bērnu-
dārzs „Pienenīte”” (2.02.18); 12. vie-
ta – „Pledīši” (2.02.71); 13.  vieta  – 
„Saimnieks 1” (2.02.77); 14.  vie-
ta – „Black Devil” (2.02.85); 15. vie-
ta  – „DC „Upeslejas”” (2.05.28); 
16.  vieta  – „DC „Līči”” (2.07.98); 
17. vieta – „Jaunieši” (2.08.20).

26. martā trīs Stopiņu nova-
da skolās – Ulbrokas vidus-
skolā, Stopiņu pamatskolā un 
Upesleju internātpamatsko-
lā – viesojās vides pakalpojumu 
uzņēmums SIA „Clean R” sa-
darbībā ar izlietotā iepakojuma 
apsaimniekošanas uzņēmumu 
SIA „Eko Rija”, lai vides lekci-
jās skolēniem stāstītu par videi 
draudzīgu dzīvesveidu, pareizu 
atkritumu šķirošanu un pār-
strādi, kā arī atkritumu apsaim-
niekošanu Stopiņu novadā. 

Vides izglītības lekcijās piedalījās 
150 Stopiņu novada skolu skolē-
nu un skolotāju, galvenokārt no 
5.–7. klašu grupas. Stopiņu novadā 
atrodas lielākais Latvijas sadzīves 
atkritumu poligons „Getliņi”, tāpēc 
skolēni jau bija piedalījušies vides 

ekskursijās poligonā un bija infor-
mēti un iepazinušies ar sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas pamat-
principiem, šķirošanu un atkritumu 
dzīves ciklu poligonā, tostarp šķi-
rošanas rūpnīcas darbu, elektrības 
ieguvi no atkritumu poligona gāzes, 
kā arī siltuma izmantošanu „Getli-
ņu” siltumnīcās. 

„Vienmēr ir prieks viesoties sko-
lās, kur gan bērni, gan skolotāji jau 
ir pamatīgi izpētījuši un ieviesuši 
savā ikdienā pareizus atkritumu 
apsaimniekošanas principus. Arī 
Stopiņu novada skolās skolēni 
šķiro gan izlietotās baterijas, gan 
kartonu, plastmasu un stiklu. Bet 
skolotāji meklē un interesējas par 
arvien jaunām metodēm, kā stāstīt 
un iesaistīt skolēnus videi draudzī-
gā dzīvesveidā. Esam pārliecināti, 
ka šis ir vislabākais modelis, kurā 

bērni ar skolas atbalstu sāk videi 
draudzīgu dzīvesveidu, iesaista tajā 
savas ģimenes, kaimiņus un drau-
gus, un ar laiku novads kļūst pa-
tiesi zaļš, atbildīgs un efektīvi ap-
saimnieko visa veida atkritumus,” 
stāsta Guntars Levics, „Eko Rija” 
un „Clean R” valdes loceklis.

Vides lekcijās uzņēmumi kon-
centrējās uz padziļinātu un detali-
zētu informāciju par dažādu veidu 
atkritumiem, kurus var šķirot un 
nodot otrreizējai pārstrādei. Jaunie-
šu interesi raisīja arī viss atkritumu 
savākšanas un apsaimniekošanas 
cikls, kur nonāk dažāda veida šķi-
rotie un nešķirotie sadzīves atkritu-
mi, būvgruži u.c. materiāli. Lekcijās 
piedalījās arī SIA „Clean R” talis-
mans – strādīgā Skudra, kas īpaši ie-
priecināja skolēnus un nodrošināja 
jautras fotoiespējas.

Foto: www.stopini.lv

Noslēdzies vides izglītības 
lekciju cikls Stopiņu novada skolās

Nobraucienos ar „vučko” sacentās 17 komandas

Ar augstiem rezultātiem
jaunieši noslēdz kamaniņu sporta sezonu

Noskaidroti uzvarētāji 
Stopiņu novada čempionātā galda tenisā

10. martā Ulbrokas Spor-
ta kompleksā norisinājās 
2018.  gada Stopiņu novada 
čempionāts galda tenisā. 

Medaļu komplekti tika sadalīti trīs 
grupās: Veterānu grupā 1. vietu 

izcīnija Miervaldis Šķipsna, otro – 
Teodors Akermanis, Sieviešu grupā 
1. vietu ieguva Sintija Uzule, otro – 
Kristiāna Uzule, savukārt Pieaugušo 
grupā 1. vietu izcīnīja Ilgvars Uzuls, 
otro – Sergejs Medvedjevs, bet tre-
šo – Rolands Linejs.

Ulbrokas Sporta kompleksā 
tika aizvadīts pirmais 
sniega volejbola turnīrs

Sporta apskatu sagatavojis Edijs Bērziņš, Stopiņu novada sporta organizators



2018. gada 6. aprīlis 7

27.–28. februārī pie Ulbro-
kas vidusskolas bija piestājis 
17,5  metrus garais „Tehno-
buss” – pirmā mobilā demons-
trāciju laboratorija, kas gatava 
uzņemt visus interesentus. 

Divu dienu garumā Ulbrokas vi-
dusskolas un Stopiņu pamatskolas 
skolēni varēja iepazīt un izmēģināt 
autobusa iekšienē izvietotās mūs-
dienīgu uzņēmumu iekārtas, gūstot 
reālāku priekšstatu par inženierzi-
nātnēm, it īpaši mašīnbūves un me-
tālapstrādes specialitātēm.

Lielu interesi visos izraisīja 3D 
printera darbības vērošana, ar kuru 
var izdrukāt ne tikai plastmasas vā-
zes, kuģu vai ēku maketus, bet kura 
lielākie un modernākie līdzinieki 
pasaulē jau printē mājas no cementa 
un protezējamos materiālus medicī-
nā, turklāt NASA gatavojas palaist 
kosmosā pirmo 3D printeri, kas 
drukās ēdienu un skafandrus! Arī 
Ulbrokas vidusskolai tika izprintēta 
sava maza pelīte.

Zobratu mehānikas un dinamo 
stends galvenokārt piesaistīja mei-
teņu uzmanību, varbūt tāpēc, ka tā 
darbība, viņuprāt, bija vairāk sapro-
tama, viegli pašām konstruējama un 
izmēģināma.

Pneimatikas eksperimentu „Fes-
to” stendā skolēni uzzināja, ka 
ikdienā mēs lietojam pneimatis-
ko riepu pumpi, ka pneimatiskā 
piekare transporta līdzekļiem ļauj 
noregulēt optimālu ceļa atstarpi, 
bet liela nozīme pneimatiskajām 
iekārtām ir tādās vietās, kur ir aug-
sta ugunsbīstamība. Šī iekārta iein-

teresēja skolēnus, kuri vēlas apgūt 
automehāniķa profesiju. 

Metināšanas izmēģinājumu 
stendā dzirksteles vien lidoja, kad 
vecākie puiši un pat dažas drosmī-
gas meitenes izmēģināja roku me-
tināšanā. Ja kāds vēlējās, varēja pēc 
tam paņemt līdzi savu sametināto 
paraugu. Metinātāji ir viena no pie-
prasītākajām profesijām Latvijā, un, 
uzzinot atalgojuma spektru, daudzi 
skolēni aizdomājās arī par šīs profe-
sijas apguvi.

Skolotāji un skolēni atzina, ka 
„Tehnobuss” bija vienreizīga iespēja 
iepazīties arī ar automatizācijas mi-
nirūpnīcas „Festo” darbu, multime-
diju sistēmas „23” planšetdatoriem 
un sumo robotu.

„Tehnobusa” meistarklases fi-
nansiāli atbalstīja ESF projekts 
Nr.  8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”.

Irina Kalniņa,
karjeras konsultante

Foto: www.stopini.lv

„Tehnobuss” piestāj Ulbrokas vidusskolā

8. martā dienas centrā „Līči” 
norisinājās ziepju liešanas 
radošā darbnīca, kuras laikā 
gan lieli, gan mazi varēja pa-
gatavot sev dabīgās ziepes.

Radošajā darbnīcā ātri un vienkār-
ši tika vārītas ziepes. Katram bija 
iespēja izvēlēties ziepju krāsu, ie-
mīļoto aromātu no augu eļļām un, 
ja vēlējās, pievienot ziepju masai 
augu sastāvdaļas. Visiem izdevās 
izveidot īpašas, skaistas un aromā-
tiskas ziepes, kuras uzdāvināt kā-
dam vai paturēt sev. 

Martā Līču dienas centrā nori-
sinājās radošās nodarbības dažāda 
vecuma interesentiem, kuru laikā 
tika veidoti papīra ziedi no krep-

papīra. Radošās nodarbības vadīja 
Aleksandra Dobrjanska. Tika izvei-
doti gan lieli, gan mazi, bet ļoti krāš-
ņi papīra ziedi, apgūta ziedu veido-
šanas tehnika, izveidoti brīnišķīgi 
ziedu pušķi. No tiem tika iekārtots 

fotostūrītis Lieldienām, kur dienas 
centra apmeklētājiem bija iespēja 
radīt skaistus un sirsnīgus foto.

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Šogad aprīļa pirmajā nedēļā 
visā Latvijā, un arī pie mums, 
Stopiņu novadā, notiks „Satiec 
savu meistaru” dienas. 

Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Ulbroka” kolektīvs aicina ikvienu 
interesentu apmeklēt studiju 7. un 
8. aprīlī plkst. 12.00–18.00 Ulbrokā, 
Institūta ielā 22. Būs rokdarbu un 
aušanas amata paraugdemonstrē-
jumi, iespēja piedalīties adīšanas, 
tamborēšanas, pērļošanas, jostu 
un prievīšu darināšanas radošajās 
darbnīcās visai ģimenei. Nāciet ie-
gūt jaunas iemaņas un dalīties pie-
redzē ar savām prasmēm.

7. aprīlī interesentus aicina tau-
tas daiļamata meistare Baiba Ūķe-
niece un viņas vadītais rokdarb-
nieču pulciņš. Tiks ierādīti dažādi 
adījumu un tamborējumu veidi. 
Būs iespēja iepazīties ar pērļoto 
pulsa sildītāju/mauču darināšanas 
noslēpumiem. Varēsit iepazīties ar 

cimdu rakstiem un to kompozī-
cijas pamatprincipiem, krāsu sa-
likumiem un adīšanas tehnikām. 
Tāpat uzzināsit, kā top lielie adītie 
lakati un šalles.

8. aprīlī gaidāmi tekstilmākslinie-
ces un studijas vadītājas Ārijas Vīto-
liņas aušanas amata demonstrējumi 
un skaidrojumi. Būs iespēja iepazī-
ties ar studijas audēju lakatu, dvie-
ļu, grīdas celiņu, apģērbu audumu 
un gobelēnu darināšanas prasmēm 

un procesiem. Varēsit aplūkot lielās 
stelles, kurās audumus darināja jau 
mūsu senči. Aicināsim piedalīties 
prievīšu, jostu un austo pērļu rotu 
gatavošanā.

Ja iepatiksies un būsit ieinteresēti, 
tad labprāt jūs uzņemsim mūsu pul-
ciņā, lai turpmāk darbotos kopā.

Ārija Vītoliņa,
TLMS „Ulbroka” vadītāja, 

tekstilmāksliniece

Ik gadu martā Latvijā notiek 
E-prasmju nedēļa, kurā tiek 
piedāvāti dažādi pasākumi 
iedzīvotāju digitālo zināšanu 
un prasmju pilnveidei. Šogad 
Latvijā E-prasmju nedēļa ir 
pārdēvēta par Digitālo nedēļu, 
pievienojoties „Eiropas digitā-
lajai nedēļai 2018” („ALL Digi-
tal week 2018”).

Ulbrokas bibliotēka šogad piedā-
vā digitālās prasmes pilnveidot 
no šā gada marta līdz decembrim, 
katru mēnesi veltot kādai citai tē-
mai. Aicinām iepazīties ar lietotāju 

datorprasmju uzlabošanas plānu 
2018.  gadā Stopiņu novada Ul-
brokas bibliotēkā: http://stopini.
lv/media/Ulbrokas_bibl/ULBRO-
KAS_BIBLIOTEKA_LIETOTAJU_ 
DATORPRASMJU_UZLABOSA-
NAS_PLANS_2018.pdf.

Nodarbībām jāpiesakās savlaicīgi, 
un tām nav nepieciešamas priekšzi-
nāšanas, pēc lasītāja pieprasījuma – 
individuāli. Visas apmācības veic 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotē-
kas darbinieki.

Kontaktinformācija: Ulbro-
kas bibliotēka, tālrunis 67910503,  
e-pasts: biblioteka@stopini.lv.

Ulbrokas bibliotēka piedāvā apgūt 
datorprasmes gada garumā

Satiec savu meistaru Stopiņu novadā

Martā Līču dienas centrā tapa ziepes un papīra ziedi

28. aprīlī – 
Lielā talka Stopiņu novadā
28. aprīlī visā Latvijā notiks Lielā talka.
Stopiņu novads, kā katru gadu, pievienojas un aicinām 
visus iedzīvotājus iesaistīties lielajā darbā!

Talkas sākums plkst. 9.00. 
Sakopsim savu dzīvesvietu – 
tuvāko apkārtni, ielu, sētu, pagalmu. 
Īpaši aicinām doties talkot kopā uz Sauriešu karjeru. 
Sakārtosim iecienīto pastaigu un atpūtas vietu 
gar Sauriešu karjera malu, pulcēšanās 
Pludmales ielas galā automašīnu stāvvietas laukumā. 
Sakopsim arī taku gar Ulbrokas ezermalu, 
pulcēšanās futbola sporta laukumā.

Talkas koordinators Stopiņu novadā – 
pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko 
(tālr. 67910095, e-pasta adrese 
maksims.griscenko@stopini.lv). Pie M. Griščenko 
varēs pieteikt vietas atkritumu izvešanai. 

Ap plkst. 12.00 talciniekus, kā vienmēr, 
gaidīsim uz gardo talkas zupu – Ulbrokā 
pie kultūras nama, Sauriešos pie katlumājas, 
Upeslejās pie sporta laukuma, 
Līčos pie dienas centra un Cekulē 
pie katlumājas. 

Stopiņu novada pašvaldība
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CEKULES DIENAS CENTRĀ
•	 7. aprīlī „Māmiņas virtuves noslē-

pumi”: plkst. 12.00 bērni mācīsies 
gatavot sviestmaizītes, plkst. 15.00 
jaunieši un pieaugušie gatavos karst-
maizītes.

•	 9., 12., 16., 19., 23., 26., 30. aprīlī 
plkst. 17.10–17.55 fiziskās aktivitā-
tes/vingrošana pieaugušajiem, vadīs 
fizioterapeite Evija Frolova.

•	 20. aprīlī plkst. 19.00 „Brīnumu 
lauks”. Temats „Dārglietu pasaule”.

•	 28. aprīlī plkst. 9.00 Lielā talka.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
•	 14. aprīlī plkst. 15.00 Ivara Selecka 

dokumentālā filma „Turpinājums”.
•	 19., 24., 26. aprīlī, 8. maijā plkst. 

18.00 floristikas nodarbības, vadīs In-
guna Knodze.

•	 21. aprīlī plkst. 15.00 galda spēļu 
pēcpusdiena bērniem un jauniešiem.

•	 28. aprīlī Lielā talka.
•	 Otrdienās, līdz 24. aprīlim, plkst. 

18.00 radošās nodarbības „No vien-
kāršas cibiņas līdz smalkām figūrām, 
strādājot ar plastikas masu”, vadīs 
Aleksandra Dobrjanska.

•	 Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 
13.00 vingrošana senioriem. Nodar-
bības vada Brigita Krieva. Pieteikša-
nās dienas centrā.

•	 Otrdienās plkst. 19.00 nūjošanas 
apmācība instruktora vadībā projekta 
„Stopiņu novada iedzīvotāju veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi” ietvaros. Iesildīšanās un 

starts pie dienas centra. Nūjas tiek 
nodrošinātas.

•	 Trešdienās plkst. 17.00 radošās no-
darbības bērniem.

•	 Sestdienās plkst. 11.00–13.00 nū-
jošanas nodarbības. Iesildīšanās un 
starts pie dienas centra. Dienas cen-
trā pieejami 10 nūju pāri.

•	 Dienas centros kā veltījums Latvijai 
simtgadē norisināsies fotoizstādes 
veidošana. Cienījamie Līču iedzīvotā-
ji! Aicinām jūs iesaistīties šīs izstādes 
veidošanā! Ja jums mājās ir fotogrāfi-
jas, kurās redzami Līči senāk, lūdzu, 
atnesiet uz dienas centru, lai foto va-
rētu ieskenēt. Plāns ir apkopot attēlus 
un veidot gan izstādi, gan albumu par 
Līčiem un arī citiem Stopiņu novada 
ciemiem senāk un mūsdienās.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
•	 6., 13., 20. aprīlī plkst. 17.00 itāļu 

valoda.
•	 7. aprīlī plkst. 14.00 futbola spēle 

Stopiņu pamatskolas sporta lauku-
mā.

•	 7., 14., 21. aprīlī plkst. 12.00 filcēša-
nas nodarbības: glezniņas ar pavasa-
rīgiem motīviem no vilnas kārsuma, 
rokassprādzes, dekori. Vada Marija 
Puzankova.

•	 12. aprīlī plkst. 16.00 brīvprātīgais 
jaunietis Matija Lano (Mattia Lano) 
kopā ar bērniem ceps kūku un de-
gustēs.

•	 14. aprīlī plkst. 14.00 „Twister” spē-
les pēcpusdiena.

•	 19. aprīlī plkst. 15.00 dambretes tur-
nīrs.

•	 21. aprīlī plkst. 14.00 Zemes diena – 
dosimies uz mežu, mācīsimies atpazīt 
kokus, krūmus, apgūsim to nosauku-
mus, arī dzīvnieku nosaukumus lat-
viešu, krievu un angļu valodā. 

•	 26. aprīlī plkst. 16.00 āra aktivitātes, 
stafetes un spēles.

•	 28. aprīlī aicinām visus Sauriešu 
ciemata bērnus kopā ar vecākiem uz 
Lielo talku.

•	 Darba dienās plkst. 14.00–18.00 gal-
da spēļu pēcpusdienas bērniem. Put-
nu būrīšu gatavošana. Plkst.  18.00–
20.00 biljards, novuss un citas spēles 
jauniešiem un pieaugušajiem.

•	 Katru pirmdienu un ceturtdienu 
plkst. 16.00– 17.00 vingrošanas no-
darbības senioriem, vada sertificēta 
fizioterapeite Evija Frolova.

•	 2. maijā plkst. 15.00 floristikas no-
darbība, vada Ingūna Knodze.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
•	 No 4. aprīļa gleznošana uz plēvītēm 

vitrāžas tehnikā.
•	 7. aprīlī plkst. 15.00 veselības veici-

nāšanas projekta ietvaros lekcija un 
meistarklase „Veselīgs uzturs”.

•	 No 17. aprīļa vitrāžu gatavošana no 
stieplēm.

•	 21. aprīlī no plkst. 11.00 aicinām 
uz klubiņu pieaugušajiem „Garšu 
virtuozi!” – paši gatavosim, pētīsim 
receptes, tās realizēsim un degus-
tēsim. Plkst. 14.00 Ulbrokas dienas 

centram viens gads jaunajās telpās! 
Retrospektīvi atskatīsimies uz dienas 
centra darbību.

•	 28. aprīlī visi uz Lielo talku!
•	 Trešdienās plkst. 17.00–20.00 aici-

nām uz stikla apgleznošanas radoša-
jām nodarbībām „Lai pavasaris cauri 
spīd!”.

•	 Ceturtdienās plkst. 19.00–20.30 ve-
selības veicināšanas projekta ietvaros 
aicinām iesācējus un ikvienu intere-
sentu uz vakara nūjošanu instruktora 
pavadībā. Nūjas tiek nodrošinātas.

•	 Piektdienās aprīlī galda spēļu pēc-
pusdienas.

•	 Sestdienās no plkst. 10.00 aicinām 
uz radošajiem rītiem! Gatavosim rotas 
no dažādiem materiāliem.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
•	 7. aprīlī plkst. 16.00 kinorežisora Iva-

ra Selecka dokumentālā filma „Turpi-
nājums”. Kinostāsts par pieciem bēr-
niem, viņu dzīvi un pirmo skolas gadu 
dažādos Latvijas reģionos. 

•	 13. aprīlī plkst. 18.30 prezentācija 
par Itāliju. Ar savu valsti iepazīstinās 
brīvprātīgais jaunietis Matija Lano. 

•	 14. aprīlī plkst. 13.00 sporta aktivitā-
tes bērniem. 

•	 19., 24., 26. aprīlī plkst. 16.00–18.00 
floristikas nodarbības, vada I. Knodze.

•	 21. aprīlī plkst. 11.00–12.00 Zemes 
dienai veltītās bērnu fotoizstādes 
„Mirklis” sagatavošana. 

•	 28. aprīlī plkst. 10.00 Stopiņu novada 
Lielā sestdienas talka.

•	 7. un 8. aprīlī plkst. 12.00–18.00 TLMS „Ulbroka” „Sa-
tiec savu meistaru”.

•	 13. aprīlī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā Liepājas 
Leļļu teātra izrāde „Sarkangalvīte”. Jura Ločmeļa skatuves 
versija pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem.
Kurš gan nezina stāstu par Sarkangalvīti un vilku! Brāļu 
Grimmu pasaka apspēlēta dažādās versijās. Mēs gribam 
izstāstīt šo stāstu rotaļīgi un viegli. Mūsu Sarkangalvīte 
satiek mežā gan vardi, gan žurku, gan vilku, bet vilks nav 
ļauns. Viņš ir tikai apvainojies, ka visi aizmirsuši viņa dzim-
šanas dienu. Arī vecmāmiņa tikai netīšām „apēdas”, par ko 
vilks ir patiešām nelaimīgs. Protams, viss beidzas labi un 
nemaz nav bailīgi.
Vecums: 3+. Režisors: Juris Ločmelis. Māksliniece un sce-
nogrāfe: Aleksandra Runde. Mūzikas autors: Jānis Straz-
ds. Butafori  un  leļļu  meistari:  Lāsma  Vaiče,  Uldis  Vai-
čis un Laura Rutkovska. Lomās: Denisa Braša un Krists Me-
diņš. Ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem 2 eiro, 
trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu 

ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem 
bērniem un bērniem invalīdiem ieeja brīva!

•	 14. aprīlī plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā filma „Kri-
minālās ekselences fonds”. Vecuma ierobežojums: 16+. Ie-
eja: 3 eiro.

•	 4. maijā plkst. 12.00–15.00, Latvijas neatkarības atjau-
nošanu svinot un Latvijas simtgadi sagaidot, Baltā galdauta 
svētki Stopiņu novadā (valsts ceļa posmā no Institūta 8 līdz 
Institūta 4). 
Pasākuma ietvaros: māmiņām veltīts koncerts plkst. 12.00 
un 13.30, piedalās Stopiņu novada izglītības iestāžu au-
dzēkņi; dejas Stopiņu novada dejotāju sniegumā; iespēja 
sadancoties un sadziedāties; iespēja uzrakstīt savu vēlē-
jumu novadam un Latvijai; prezentācijas; radošas, sportis-
kas un izklaidējošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem; 
mājražotāju pārtikas produkti; amatnieku darinājumi; foto-
stūrīši; darbosies kafejnīca.
Iespēja pieteikties tirgotājiem (mājražotājiem) pa tālr. 
28642344 un 27854570 līdz 30. aprīlim. 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 mūsu kolēģei 
Gitai Prodniecei, tēti zemes klēpī guldot.

PII „Pienenīte” kolektīvs

JUBILĀRI MARTĀ

70 gadu jubileja – 8 jubilāri
75 gadu jubileja – 7 jubilāri
80 gadu jubileja – 4 jubilāri
85 gadu jubileja – 1 jubilārs
90 gadu jubileja – 1 jubilārs
95 gadu jubileja – 1 jubilārs

JAUNDZIMUŠIE
Martā dzimuši 13 bērni: 
5 meitenes un 8 zēni.

MūžĪBĀ AIZVADĪTI

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem, 
Aleftinu Liepiņu, 
Imantu Liepiņlauski, 
Mihailu Pivovarovu, 
Ramonu Burkeviču, 
Gaļinu Višņovu 
un Vilhelmīni Zorgenfreiju 
mūžībā aizvadot.

LAULĪBAS
2018. gada martā 
Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
piecas laulības.

SPORTA PASĀKUMIKULTūRAS PASĀKUMI

BIBLIOTĒKĀS

DIENAS CENTROS

•	 21. aprīlī plkst. 19.00 Ulbrokas Sporta kompleksā „Nakts volejbola turnīrs 
2018”.

•	 28. un 29. aprīlī plkst. 10.00 Ulbrokas Sporta kompleksā Latvijas Jaunatnes 
čempionāts handbolā, U14 fināli.

ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ 
•	 Tematiskā izstāde „Gaidot un gatavojoties Baltā galdauta 

svētkiem”. Galds izsenis ir saimes vai ģimenes vienojošs 
simbols. Tādu pašu sajūtu mēģinām radīt, pulcējoties kopā 
4. maija Baltā galdauta svētkos. Izstādes izklāstā viss par 
svētku radīšanu un Baltā galdauta svētkiem.

•	 Tematiskā izstāde „Dzeja tēlos un attēlos” – Ulbrokas Mū-
zikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņu darbi. 
Radoša mācību procesa rezultātā ir tapušas skolas au-
dzēkņu ilustrētas grāmatas.  

•	 Jaunums! Datorprasmes gada garumā! Aprīlī – otrdienās, 
ceturtdienās. Lietotāja e-pasta izveide „Google Mail” vidē. 
„Google” e-pasta izveide. Pieeja „Google” kontiem („Youtu-
be”, „Google+”) ar e-pasta adreses palīdzību. Nodarbībām 
jāpiesakās savlaicīgi, un tām nav nepieciešamas priekšzi-
nāšanas. Apmācību veic Stopiņu novada Ulbrokas biblio-
tēkas darbinieki. Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, 
tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv.

ULBROKAS BIBLIOTĒKA ORGANIZĒ
•	 „Bibliotekāru talka 2018” dzejnieka un atdzejotāja Pētera 

Brūvera dzimtajās mājās „Kalēji” Līčos 25. aprīlī plkst. 
10.00–14.00. Dzejas dienu norises vietas sakārtošana – 
lapu grābšana, zaru savākšana, dārza veidošana, apzaļu-
mošana un zupas vārīšana. Kontaktinformācija: Ulbrokas 
bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv.

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
•	 Sagaidot bibliotēku nedēļu „Mainās bibliotēka, mainās sa-

biedrība”, kas būs no 23. līdz 29. aprīlim, Sauriešu biblio-
tēka piedāvā divas izstādes:

•	 „Lasītājam ir jālasa rakstnieks, nevis tulkotājs… Tulkotā-
jam galvenais ir sajust rakstnieku – ar visu savu ādu, ar 
galvu, ar būtību, ar visiem jutekļiem, kā autors raksta.” 
/Silvija Brice/

 Tulkotājai Silvijai Bricei – 60. Viņas 
paveikto darbu sarakstā ir vairāki 
simti tulkojumu no vācu, angļu un 
poļu valodas. Talantīgā tulkotāja ir 
spējusi sajust daudzu pasaulsla-
venu rakstnieku daudzveidīgo un 
reizēm ļoti sarežģīto literāro valodu, 
tādējādi iepazīstinot arī latviešu lasītā-
jus ar izciliem šo tik dažādo autoru prozas 
darbiem. Ļoti profesionāli veikusi vairāku fundamentālu 
vēstures pētījumu tulkojumus latviešu valodā. Strādājot 
ar šāda līmeņa literatūru, tulkotājam jāspēj ne tikai izvē-
lēties pareizos vārdus, bet jānodarbojas arī ar pētniecību.  

•	 Aivara Vakša fotoizstāde „Meža piezīmes”. Fotogrā-
fijās būs skatāma daba tepat mums blakus Stopiņu 
novada mežos. Izstādi varēs aplūkot no 12. aprīļa līdz  
31. maijam.

•	 Sestdien, 7. aprīlī, plkst. 11.00 tematisks pasākums „Tur-
pinu justies lieliski!”. Pasākuma apmeklētāji martā izteica 
vēlēšanos turpināt sarunu ar Mariku Kavalu. Aicinām pie-
vienoties visus interesentus!

•	 Ceturtdien, 12. aprīlī, plkst. 14.00 aicinām novada iedzīvo-
tājus uz novadnieka Aivara Vakša fotoizstādes „Meža piezī-
mes” atklāšanu.

•	 Stopiņu pamatskolas PII sagatavošanas grupas 9. aprīlī 
bibliotēkā ciemosies „Pasaku rītā”, un 25. aprīlī tiksimies 
ikgadējā pasākumā ārā.

LĪDZJūTĪBA

Stopiņu novada Represēto biedrība 
9. maijā rīko vienas dienas 

ekskursiju uz Lietuvu. 
Sīkāka informācija pa tālr. 28890339 (Māra).


