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Māju esības un saglabāšanas 
lieta ir goda lieta un atbildība 
Latvijas kopējā kultūrainavā. 
Protams, mainīga, svārstīga, to-
mēr noturīga cilvēcisko vērtību 
ziņā. Par to mudina domāt pro-
jekta „Senās mājvietas Stopiņu 
novadā” ietvaros paveiktais, kā 
arī Imanta Ziedoņa latviskās 
kultūras pētnieciskā pieredze 
un dzejnieka dzīves laikā radī-
tais latviešu literatūrā.

Patiesi, sirsnīgi un pašsaprotami 
Imanta Ziedoņa dzejas teksti Mā-
ras Upmanes-Holšteines un Jāņa 
Holšteina (Goran Gora) izpildījumā 
ir jaunradīti nu jau par iemīļotām 
un pazīstamām dziesmām. Dzejas 
teksts dziesmā „Ceļi” ir vienojošais 
vadmotīvs minētā projekta „Senās 
mājvietas Stopiņu novadā” padarī-
tajam. Prieks par Imanta Ziedoņa 
fonda „Viegli” darbību un dalību 
projekta noslēguma pasākumā 
mūsmājās Ulbrokā. 

Sabiedrībā aktuālais identitātes 
jautājums Stopiņu novadā ir pierā-
dījis, ka personas tāpatība var tur-
pināties, arī mainoties tās ārienei, 
intelektuālajām spējām, atmiņai, 
saglabājot priekšstatu par sevi kā 
par vienreizēju lietu, kas atšķiras 
no citām, taču mijiedarbībā saglabā 
kultūrainavisko rokrakstu, cilvēku 
gājumu un notikumu virknējumu. 
Seno māju kontekstā pašā Rīgas 
pievārtē atradīsiet koka ēkas, senus 
pagrabus, uzzināsiet notikumus un 
stāstus, kas raksturo vietu, laiku un 
cilvēkus Stopiņu novadā.

Projekta laikā paveiktais parā-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 

esošo ēku „Līdumnieki” un „Rozes” 
likteni, kam laika rats ir nepielū-
dzams un dvēseliski skaudrs. Vien-
sētas „Lazdiņas”, „Krastiņi”, „Šalkas” 
ir raksturīgas ar vērienīgu saim-
niekošanu agrāk, šobrīd – vēlmi 
uzturēt seno laikmeta vēstījumu un 
ainavā iekļaut sirdij tīkamas lietas – 
ziedus, sadzīves priekšmetus.

Kultūrainavu saglabājoša ir 
saimnieka stādīta bērzu audze „Lie-
pu” mājās, klēts ar senatnīgu dar-
barīku un priekšmetu elpu „Krīvu” 
saimniecībā. Savukārt autentiska 
koka guļbūves ēka rodama mūsdie-
nīgi moderna ciemata „Vālodzes” 
individuālo māju apbūvē, kura celta 
1930. gadā un nemainīgi kalpo tās 
mājas iemītniekiem.

Māju „Birznieki” un „Mālkalni” 
pamatos savulaik liktie balsti kalpo 
tagadnes lietu kārtībai un veiksmī-
gai saimniekošanai. 

Cerīga atkal meklēšana un ēkas 
„Saulīte” pārbūve sola saglabāt vēs-
turiskās atsauces un detaļas. 

Akācijas un mājas ar šādu no-
saukumu ir vienas no vecākajām 
19. gadsimtā celtajām mājām Sto-
piņu novadā, kas savā dzīvē pie-
redzējušas daudz gan skaistā, gan 
sāpīgā izsūtījumā un atgriešanās 
priekā. Šīs mājas ļaudis arvien zina 
stāstīt par Ulbrokas muižas kalēja 
Riharda Igala un saimnieces Zel-
mas Leitlands satikšanos, kāzām un 
turpmākajām dzīves gaitām.

Dzejnieka Pētera Brūvera dzim-
tas mājām kalēja aroda nosaukums 
„Kalēji”. Mājā rodamas senlaicīgas 
un mūsdienu vērtības, kā arī dzej-
nieka radošā elpa.

Savukārt nozīmīga 20. gadsimta 

50.–70. gadu radošās inteliģences –  
mākslinieku, gleznotāju – saie-
ta vieta ir „Brasliņu” mājas. Šeit 
radīta īpaša kultūras gaisotne, kas 
noteikusi dzīvesveidu, veicinājusi 
tradīcijas un dažādu koncerttērpu 
darināšanu.

Fantastiskas liecības par 20. 
gadsimta pirmās puses saimniecis-
ko dzīvi ir vērojamas „Būmaņu” 
un „Lielkāju” māju darbībā, kas 
savulaik saistītas ar lauksaimnie-
cības un lopkopības darbiem. Par 
to liecina viensētās atrodamie ledus 

pagrabi, kāpostu tvertnes, saimnie-
cības ēkas – kūts, šķūnis, vāgūzis, 
ratnīca. Šeit piederīgie cilvēki dzīvo 
un saimnieko vairākās paaudzēs –  
Alekši no „Būmaņu” mājām jau 
sesto paaudzi.

Apzinātā šodienas seno māju 
realitāte ir gan lietišķa un saimnie-
ciska, gan izmainīta un mainīga. 
Paldies sešpadsmit māju īpašnie-
kiem par dalību projektā un māju 
esības un saglabāšanas veikto dar-
bu. Ir skaidrs, ka dokumentētās 
liecības – fotogrāfijas, priekšme-
tiskās liecības, atmiņu stāsti –, lai 
arī daļēji zuduši, nedrīkst pilnīgi 
izzust. Tiem ir lemts pārtapt jau-
nā kvalitātē, kas ir dokumentēts 
un veidots kā videostāsts. Paldies 
Stopiņu novada deputātu redzēju-
mam projektu attīstīt un atbalstīt 
finansiālai sadarbībai ar LU pro-
fesori folkloristikā Janīnu Kursīti 
un LTV1 komandu, kas apzināto 
materiālu par Stopiņu novada vien-
sētām sagatavoja vizuālā formātā. 
Videostāsts „No sētas uz sētu” savu 
pirmizrādi piedzīvoja 18. februāra 
pasākumā kafejnīcā „Pie kamīna”. 
Sekosim tālākai notikumu attīstī-
bai un videostāsta demonstrēšanai 
LTV1 kanālā. 

Vizuālo materiālu par projekta 
„Senās mājvietas Stopiņu nova-
dā” noslēgumu atradīsiet tīmekļa 
vietnē http://www.stopini.lv/pub-
lic/31163.html.

Paldies par kopīgi padarītu 
darbu un apzinātu kultūrvēstu-
risko mantojumu!

Daiga Brigmane, 
projekta un stopiņu novada 

ulbrokas bibliotēkas vadītāja

…es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav 
nekas dārgāks par ceļiem šiem... Imants Ziedonis. Ceļi, 1991. gads

Lai apzinātu un popularizētu sto
piņu novadā dzīvojošus izcilākos 
sportistus (esošos un bijušos jeb
kurā vecuma grupā) vai ar stopiņu 
novadu saistītus sportistus, kuri sa
vas dzīves laikā ir sasnieguši aug
stus sasniegumus sportā, stopiņu 
novada dome organizē konkursu 
„stopiņu novada izcilākie sportisti”.

Konkursā aicinām  iesniegt auto
biogrāfiskus aprakstus par sportistu 
dzīves gaitām, sportiskajiem sasniegu
miem, iegūtajiem apbalvojumiem, fo
tomateriālus un/vai citus vizuālos ma
teriālus par sportistu sasniegumiem 
(videoierakstus, diplomu, apbalvojumu 

kopijas, publikāciju kopijas), izveidotus 
fotoalbumus par sporta vai sporta un 
dzīves gaitām utt.

Konkursa norises laiks ir no 
2014. gada 1. marta līdz 1. no-
vembrim. 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. 
gada 1. novembrim personīgi sto
piņu novada domē sekretārei Insti
tūta ielā 1a, ulbrokā, vai elektronis
ki, sūtot uz epasta adresi: novada.
dome@stopini.lv.

Apstprināts stopiņu novada 
domes sēdē 12.02.2014., 

prot. Nr.20, 5.6.p.
 Konkursa nolikums  7. lpp.

stopiņu novada dome jau ceturto 
gadu izsludina pašvaldības finansē
to projektu konkursu. 

Projektu konkursa mērķi ir:
• sekmēt vietējas nozīmes projektu 

realizēšanu stopiņu novada iestā
dēs un citās stopiņu novada iedzī
votājiem un viesiem publiski brīvi 
pieejamās vietās stopiņu novadā;

• veicināt iedzīvotāju līdzdalību 
stopiņu novada dzīves norisēs;

• finansiāli atbalstīt izglītības, kultūras, 
dažādu sociālo grupu, sporta un cita vei
da aktivitātes, kas saistītas ar stopiņu no
vada dzīves aktivizēšanu un uzlabošanu.

stopiņu novada domes finansē
jums vienam projektam nepārs  

niedz 450,00 eiro.
Piedalīties konkursā un pretendēt 

uz finansējuma saņemšanu var jeb
kura uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
nevalstiska organizācija, komersants, 
pašvaldības un valsts iestāde vai in
stitūcija, kā arī fiziska persona, kura 
sasniegusi 18 gadu vecumu.

Konkursam iesniegtos projektu pie
teikumus vērtē stopiņu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komiteja, kas izveidota saskaņā 
ar stopiņu novada domes nolikumu.

Aicinām ikvienu interesentu iepa
zīties ar projektu konkursa noliku-
mu un iesniegt projektu no 2014. 
gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim.

Projektu pieteikumi jāiesniedz sto
piņu novada domē 2. stāvā sekretārei 
Institūta ielā 1a, ulbrokā, stopiņu no
vadā. tālrunis informācijai 67910771.

Ar iepriekšējos gados realizētajiem 
projektiem var iepazīties: http://
www.stopini.lv/public/33393.html. 

Projektu konkursa nolikums un ie
sniegšanas veidlapas pieejamas: http://
www.stopini.lv/public/33393.html.

stopiņu novada domes finansēto 
projektu konkurss notiek jau cetur
to gadu. Katru gadu tiek realizēti 
vairāk nekā 10 projekti kultūras, 
izglītības, mākslas un sporta jomās.

Stopiņu novada pašvaldība
 Konkursa nolikums 7. lpp.

Stopiņu novada dome izsludina konkursu 
„Stopiņu novada izcilākie sportisti”

Stopiņu novada dome izsludina 
2014. gada pašvaldības finansēto projektu konkursu

Patiesi, sirsnīgi un pašsaprotami Imanta Ziedoņa dzejas teksti Māras Upmanes-
Holšteines un Jāņa Holšteina (Goran Gora) izpildījumā ir jaunradīti nu jau par 
iemīļotām un pazīstamām dziesmām.
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Februāris Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolā bija gana ska-
nīgs, spraigs un aktīvs. 

20. un 21. februārī vijoļspēles klases 
audzēknes Anna Marija Šelemba, 
Agnese Švīpe un Vitālija Muzika 
kopā ar skolotājām Ritu Barkāni, 
Lauru Treidi-Plaudi un koncert-
meistari Līviju Mazurovu devās 
uz Rīgu, kur Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolā notika Latvijas 
profesionālās ievirzes mūzikas iz-
glītības programmas „Stīgu instru-
mentu spēle – vijoļspēle” audzēkņu 
Valsts konkursa 2. kārta. Apsveicam 
8. klases audzēkni Vitāliju Muziku 
(skolotāja Rita Barkāne, koncert-
meistare Līvija Mazurova) ar iegūto 
2. vietu un lielisko iespēju pieda-
līties Valsts konkursa finālā, kas 
notiks marta beigās. Jāpiebilst, ka 

1. vieta (8.–9. klašu grupā) netika 
piešķirta. Arī mazās meitenes tika 
labi novērtētas un lielajā konkuren-
cē ir pašā viducī. Novēlam Vitālijai 
profesionālu veiksmi finālā, kur būs 
jāspēlē kopā ar „Dārziņskolas” vi-
jolniekiem, bet mazajām meitenēm 
novēlēsim radošu veiksmi mazo 
skolu Vijoļspēles konkursā, kurš 
notiks 12. martā Vangažu Mūzikas 
un mākslas skolā.

Žūrijas komisijas priekš sēdētāja 
reģiona konkursā bija Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
Stīgu instrumentu katedras vadī-
tāja docente Terēze Zīberte-Ījaba, 
priekšsēdētājas vietniece – Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
asociētā profesore Ligita Zemberga 
un žūrijas loceklis – Jāzepa Me-
diņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 
vijoles un alta spēles pasniedzējs 

Kārlis Bramanis. Žūrijas komentāri 
par Vitāliju bija ļoti labi, īpaši tika 
novērtēta skatuves kultūra un 
audzēknes personīgā attieksme 
visā programmas atskaņojumā, kā 
arī dabīgā muzikalitāte un augstas 
sarežģītības izvēlētā programma.

18. februārī skolas audzēkņi un 
skolotāji pēc 10 gadu pārtrauku-
ma devās uz Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolu, kur notika drau-
dzības koncerts un izstāde „No 
septiņām notīm līdz septiņām 
krāsām”. Vai kaut kas šajos gados 
mainījies? Noteikti varu teikt – jā! 
Ir audzis audzēkņu profesionālais 
un mākslinieciskais sniegums.Vai 
audzēkņiem ir vajadzīgs šāda veida 
izbraukuma koncerts? Arī uz šo 
jautājumu varu atbildēt droši –  
jā, vajadzīgs! Bērniem nepiecie-
šams mainīt uzstāšanās vidi, pa-

rādīt muzicēšanas prasmes saviem 
vienaudžiem, kuri arī apgūst pro-
fesionālās ievirzes programmas un 
iegūst lielāku prasmi klausīties un 
izkopt muzikālo gaumi. Lai pēc 
iespējas vairāk audzēkņu varētu 
doties pieredzes apmaiņā, mūsu 
skolu koncertā pārstāvēja ne tikai 
skolotāju Dainas Treimanes un 
Kaspara Stankeviča jaunie solisti 
Amanda Grīnvalde, Andris Da-
niels Ruks un Estere Latiševiča, 
bet arī lieliskie kolektīvi – koris 
(skolotāja Ina Ekarte), koklētāju 
ansamblis „Tīne” (skolotāja Vita 
Pinne) ar draugiem Esteri La-
tiševiču, Kārli Riekstiņu un sko-
lotāju Birutu Derumu, flautistu 
trio (skolotāja Daina Treimane), 
vijoļklases duets un trio (skolo-
tāja Laura Treide-Plaude), mazais 
kameransamblis (skolotājas Rita 

Barkāne un Natālija Fjodorova), 
akordeonistu ansamblis un du-
ets (skolotāja Anita Rieksta), kā 
arī izcilās koncertmeistares Inga 
Sarkane un Līvija Mazurova un 
gandrīz visu kolektīvu ritmiskais 
balsts Artūrs Karakons. Bija liels 
prieks dzirdēt Mārupes bērnu un 
pedagogu sajūsmu par mūsu 4., 
6. un 7. kursa mākslinieku dar-
biem gleznošanā (skolotāja Dace 
Balode), kompozīcijā (skolotājs 
Rolands Vēgners) un veidoša-
nā (skolotāja Monta Bergmane), 
īpaši izceļot darbu noformējumu 
un kvalitāti. Nākamajā mācību 
gadā gaidīsim Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņus un 
skolotājus ciemos pie mums.

Vita Pinne,
ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas direktore

Aktualitātes UMMS•

…es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav 
nekas dārgāks par ceļiem šiem... Imants Ziedonis. Ceļi, 1991. gads

Stīdzinieku sacensības un ciemošanās pie jaunajiem Mārupes mūziķiem

Diriģentes un skolotājas Inas 
Ekartes dzimtā puse ir Liepāja. 
Un, tāpat kā visiem liepājnie-
kiem, viņas stihija esot jūra. 

Savu muzikālo izglītību Ina uzsāka 
Liepājas Emīla Melngaiļa mūzikas 
skolā, tai sekoja Jāzepa Vītola Lat-
vijas Valsts konservatorija. Darba 
gaitas pedagoģijā viņa uzsāka Jel-
gavas mūzikas skolā, taču peda-
goģiskais darbs toreiz nelikās sais-

tošs, tāpēc pieņēma izaicinājumu 
un uzsāka darbu Latvijas Valsts 
filharmonijā. 20 gadus Ina dzie-
dāja korī „AVE SOL”, kura sastāvā 
piedalījās daudzos starptautiskos 
konkursos un skatēs, kā arī kon-
certēja daudzās pasaules valstīs –  
Japānā, Filipīnās, Krievijā, ASV, 
Kanādā un visā Eiropā. Profesio-
nālo izaugsmi veidojuši lieliskie 
kora vadītāji Jānis Dreimanis un 
profesors Imants Kokars. Savu 

pirmo kori Ina sāka diriģēt vēlu, 
un tas bija Bauskas rajona koris 
„Kamarde”.

Uz Stopiņiem, veidot sievie-
šu vokālo ansambli, Inu Ekarti 
uzaicināja Biruta Zvaigznīte. Pēc 
tam sekoja aicinājums kļūt par 
jaunizveidotā jauktā kora „Ulbro-
ka” kormeistari. Kora diriģenta 
pienākumus uzņēmās Valts Pūce. 
Pēc diriģenta V. Pūces aiziešanas 
no kora 1993. gadā vadību uzņē-
mās Ina, vēlāk viņai pievienojās 
diriģents Eduards Fiskovičs. Un 
nu jau 20 gadu viņas vadībā ko-
ris koncertē ne tikai Latvijā, bet 
arī ārzemēs. Koris piedalījās visos 
Baltijas un Ziemeļu valstu dzies-
mu svētkos (Lietuvā, Norvēģijā, 
Zviedrijā), koncertēja Itālijā un 
Vācijā, ciemojās pie Daugavas 
Vanagiem Anglijā.

1998. gadā Stopiņos atvēra Mū-
zikas skolu. Šis notikums sakrita ar 
Latvijas Valsts filharmonijas likvi-

dēšanu, un Inu uzaicināja strādāt 
Ulbrokas Mūzikas skolā. Pēc ilgiem 
gadiem Ina atgriezās pedagoģijas 
darbā kora klasē un līdz pat šim 
brīdim skolo Stopiņu novada bēr-
nus, no kuriem daudzi ir sasnie-
guši augstus rezultātus republikas 
konkursos. Šogad Inas audzēkne 
A. Grīnfogele Latvijas Republikas 
konkursā ieguva 3. vietu, un tas ir 
vērtējams kā ļoti augsts sasniegums, 
jo dalībnieku skaits bija liels. Daži 
skolēni ir turpinājuši mācības Rīgas 

Doma kora skolā – K. Ivanovskis  
un E. Ozola. Skolas jaunie dzie-
dātāji – M. Jaunzems, I. Reine,  
K. Reinis, J. Protasa, E.Ozola,  
I. Kokins, K. Ivanovskis un dau-
dzi citi –tiek aicināti dziedāt jauktā 
kora „Ulbroka” sastāvā. 

Jūra un mūzika – tās ir Inas 
patiesās stihijas!

Apsveicam Inu Ekarti ar 
„Goda Pilsoņa” titula iegūšanu.

Anna Imbrate-Siliņa, 
redaktore

Goda Pilsone – Ina Ekarte

AICINĀJUMS
Ja cilvēks dzied, viņš dzīvo!

Jauktais koris „Ulbroka” aicina dziedātājus visās balss grupās, 
it sevišķi vīru balsis no viszemākā basa līdz visaugstākajam 
tenoram. Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 18.30 Ulbro-
kas kultūras namā. 

Koris gatavojas Pasaules kora olimpiādei, kas notiks  
13. jūlijā Mežaparkā. Gaidīsim arī jūs, būs interesanti!
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1. Saistošie noteikumi nosaka 
atvieglojumu piemērošanas kār-
tību valsts nodevai par bāriņtie-
sas sniegtajiem pakalpojumiem 
Stopiņu novadā.

2. Stopiņu novada bāriņtiesas 
pakalpojumiem ir piemērojami 
šādi valsts nodevu atvieglojumi:

2.1. Par pilnvaras sagatavo-
šanu un apliecināšanu trūcīgām 
personām (ģimenēm), mazno-
drošinātām personām (ģime-
nēm), personām ar invaliditāti, 
aizbildnībā esošajiem bērniem, 
audžuģimenēs ievietotiem bēr-
niem 100% apmērā;

2.2. Par pilnvaras sagatavoša-
nu un apliecināšanu daudzbēr-
nu ģimenēm (3 un vairāk bērnu) 
50% apmērā.

2.3. Par paraksta apliecināša-
nu uz likumprojektiem vai Sat-
versmes grozījumu projektiem, 
kas sagatavoti saskaņā ar likuma 
„Par tautas nobalsošanu un liku-
mu ierosināšanu” 22. pantu 50% 
apmērā trūcīgām personām (ģi-

menēm), maznodrošinātām per-
sonām (ģimenēm) un personām 
ar invaliditāti 100% apmērā.

3. Lai saņemtu 2. punktā mi-
nētos atvieglojumus, ja nepiecie-
šamā informācija nav pašvaldības 
rīcībā, personai jāuzrāda doku-
menti, kas apliecina personas tie-
sības uz atvieglojumu saņemšanu: 
trūcīgai vai maznodrošinātai per-
sonai – Sociālā dienesta izsnieg-
ta izziņa par trūcīgas personas 
(ģimenes) vai maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusa pie-
šķiršanu; personām ar invaliditāti –  
invalīda apliecība; aizbildnībā 
esošajiem bērniem – bāriņtiesas 
lēmums par aizbildnības nodibi-
nāšanu un aizbildņa iecelšanu; au-
džuģimenēs ievietotajiem bērniem –  
bāriņtiesas lēmums par bērna ievie-
tošanu audžuģimenē, daudzbērnu 
ģimenēm – bērnu dzimšanas ap-
liecības. Persona ir tiesīga uzrādīt 
arī citus spēkā esošus dokumentus, 
kuri apliecina piederību konkrētajai 
iedzīvotāju grupai.

4. Ja personas situācija atbilst 
2.1. punkta un 2.2. punkta nosa-
cījumiem, atvieglojuma saņēmējs 
norāda, pēc kādas kategorijas 
vēlas saņemt atvieglojumu, un 
iesniedz atbilstošus dokumentus. 

5. Valsts nodevu atviegloju-
mus piemēro Stopiņu novada 
bāriņtiesa.

6. Atteikumu piemērot valsts 
nodevas atvieglojumus var apstrī-
dēt, iesniedzot iesniegumu Stopi-
ņu novada bāriņtiesā, kura nosūta 
iesniegumu izskatīšanai Stopiņu 
novada domei. Domes atteikumu 
piemērot valsts nodevas atvieglo-
jumus var pārsūdzēt Administra-
tīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 
namā Administratīvā procesa li-
kumā noteiktajā kārtībā.

7. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
noteiktajā kārtībā.

Paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības pamato-
jums. Stopiņu novada pašvaldībā 

nav pieņemti saistošie noteikumi, 
ar kuriem tiktu samazināts valsts 
nodevas apmērs par bāriņtiesas 
sniegtajiem pakalpojumiem. 

Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi tiek izdoti, 
pamatojoties uz likuma „Par paš-
valdībām” 43. panta ceturto daļu, 
likuma „Par nodokļiem un node-
vām” 3. panta trešo daļu, Bāriņ-
tiesu likuma 79. panta otro daļu. 
Ar saistošajiem noteikumiem tiks 
noteikti atvieglojumi valsts node-
vai par bāriņtiesas sniegtajiem pa-
kalpojumiem Stopiņu novadā. At-
vieglojumus varēs izmantot novada 
maznodrošinātās vai trūcīgās per-
sonas par pilnvaras sagatavošanu 
un apliecināšanu un par paraksta 
apliecināšanu uz likumprojekta vai 
Satversmes grozījumu projekta, kas 
sastādīts saskaņā ar likuma „Par 
tautas nobalsošanu un likumu ie-
rosināšanu” 22. pantu.

Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu.  
Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Nav attie-
cināms.

Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Valsts nodevu 
atvieglojumus piemēro Stopiņu 
novada bāriņtiesa.  

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Saistošo 
noteikumu projekts un tam pie-
vienotais paskaidrojuma raksts 
pēc izskatīšanas domes pastāvī-
gās komitejas sēdē tiks publicēts 
pašvaldības mājaslapā internetā 
www.stopini.lv.

Plānotais sabiedrības līdzdalī-
bas veids saskaņā ar pašvaldības 
nolikumu: priekšlikumu iesniegša-
na (e-pastā: novada.dome@stopini.
lv, pa pastu vai personīgi: Institū-
ta  ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu nov.) 
un izvērtēšana pēc projekta pub-
licēšanas pašvaldības mājaslapā 
internetā www.stopini.lv.

J. Pumpurs, 
stopiņu novada domes 

priekšsēdētājs

Izdarīt Stopiņu novada domes 
2012. gada 12. decembra saisto-
šajos noteikumos Nr. 19/12 „Par 
atbalsta sniegšanu sporta veicinā-
šanai Stopiņu novadā” (publicēti 
informatīvajā izdevumā „Tēvzemī-
te“ 05.04.2013., ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar 2013. gada 13. 
novembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 22/13, publicēti infor-
matīvajā izdevumā „Tēvzemītē”  
07.01.2014.) šādus grozījumus:

Noteikumu 12. punktu izteikt 
šādā jaunā redakcijā:

12. Naudas balvu apmērs (pēc 
nodokļu samaksas) – skatīt tabulā.

Noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas 
Stopiņu novada domes informa-
tīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums. Likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta trešā daļa nosaka, ka 
dome var pieņemt saistošos notei-
kumus, lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildi.

Ņemot vērā spēkā esošo tie-
sisko regulējumu, Stopiņu novada 
dome atbilstoši normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajai pašvaldības kom-
petencei ir tiesīga izdot noteikumus 
par Stopiņu novada iedzīvotāju ve-
selīga dzīvesveida un sporta vei-
cināšanu. Tostarp nosakot sporta 
finansiālo atbalstu un naudas balvu 
apmērus, lai nodrošinātu sabiedrī-
bas vajadzības novada administra-
tīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošo noteikumu izdošanas mēr-
ķis ir veicināt novada iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu un sportu, no-
drošinot tam finansiālu atbalstu. 
Saistošie noteikumi paredz grozīt 
Stopiņu novada domes spēkā eso-
šos saistošos noteikumus Nr. 19/12 
„Par atbalsta sniegšanu sporta veici-
nāšanai Stopiņu novadā”, precizējot 
naudas balvas summas un gadīju-
mus, kuros naudas balvu piešķir.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības budže-
tu. Saistošie noteikumi pašvaldības 
budžetu būtiski neietekmēs.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. Nav at-
tiecināms.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Saistošo no-
teikumu grozījumu pieņemšana 

sacensību mērogs
Naudas balvas, Eur

Piezīmes
1. vieta 2. vieta 3. vieta

12.1.
Latvijas valsts
(čempionāti,
meistarsacīkstes u.c.)

115 100 90

Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem (pie
augušajiem). Pieaugušo komandu sporta veida dalīb
niekiem (katram dalībniekam) naudas balvu piešķir 
50% apmērā no norādītās naudas summas.

12.2
Latvijas valsts
(čempionāti, meistarsa
cīkstes, kausi u.c.)

30 25 15
Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem (bēr
niem), bērnu komandu sporta veida dalībniekiem 
(katram dalībniekam).

12.3.
Eiropas starptautiskās 
sacensības 175 145 130

Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem (pie
augušajiem, bērniem). Komandu sporta veida dalīb
niekiem (katram dalībniekam) naudas balvu piešķir 
50% apmērā no norādītās naudas summas.

12.4. Eiropas čempionāti 250 200 180

Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem (pie
augušajiem, bērniem). Komandu sporta veida dalīb
niekiem (katram dalībniekam) naudas balvu piešķir 
50% apmērā no norādītās naudas summas.

12.5. Pasaules čempionāti 430 360 285

Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem (pie
augušajiem, bērniem). Komandu sporta veida dalīb
niekiem (katram dalībniekam) naudas balvu piešķir 
50% apmērā no norādītās naudas summas.

12.6. Olimpiādes 715 570 430

Naudas balvu piešķir individuālajiem sportistiem (pie
augušajiem, bērniem). Komandu sporta veida dalīb
niekiem (katram dalībniekam) naudas balvu piešķir 
50% apmērā no norādītās naudas summas.

2014. gada 15. janvārī, Stopiņu novadā (protokols Nr.18, p.7.14)

Saistošie noteikumi Nr. 2/14
„Grozījumi Stopiņu novada domes 

2012. gada 12. decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/12 
„Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Naudas balvu apmērs (pēc nodokļu samaksas) 

2013. gada 27. novembrī Stopiņu novadā (protokols Nr.16, p.7.)

Saistošie noteikumi Nr.14/13
„Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 3. panta trešo daļu, „Bāriņtiesu likuma” 79. panta otro daļu

nemainīs esošās administratīvās 
procedūras.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Pēc saistošo 
noteikumu projekta un tam pievie-
notā paskaidrojuma raksta izskatī-
šanas domes pastāvīgās komitejas 

sēdē un publicēšanas pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.stopini.lv un 
saņemto sabiedrības pārstāvju iz-
teikto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, izvērtējot lietderības 
apsvērumus, tie tiks iekļauti sais-
tošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids –  
priekšlikumu un iebildumu ievēr-
tēšana pēc projekta publicēšanas 
pašvaldības tīmekļa vietnē inter-
netā www.stopini.lv.

J. Pumpurs, stopiņu  
novada domes priekšsēdētājs
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Stopiņu novada dome rīko zemes gabala nomas 
tiesību izsoli

stopiņu novada dome piedāvā nomāt zemes gabalu Stopiņu nova-
dā, Dreiliņos, Jasmīnu ielā 3, kadastra Nr. 8096 002 0329, platība 
0,2450 ha.

Izsole notiks 2014. gada 17. martā plkst. 17.00 stopiņu novadā, 
ulbrokā, Institūta ielā 1A, stopiņu novada domē, 2. stāvā, 1. kabinetā.

Pieteikums reģistrācijai jāiesniedz līdz 2014. gada 14. marta plkst. 
16.00 stopiņu novada telpās 2. stāvā, 4. kabinetā, Institūta ielā 1A, 
ulbrokā, stopiņu novadā.

Izsoles sākumcena 90,00 Eur un PVN mēnesī. Maksāšanas līdzekļi 
100% Eur.

Nomas līguma termiņš līdz 2017. gada 1. oktobrim.
reģistrācijas nauda – 30,00 Eur, kas jāieskaita stopiņu novada 

domes, reģ. Nr. 90000067986, kontā: LV79uNLA0033300130908, a/s 
„sEb banka”, salaspils filiāle, ar norādi „reģistrācijas nauda izsoles 
objektam: Jasmīnu 3”. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties stopiņu novada domes 
mājaslapā www.stopini.lv vai stopiņu novada domē, 4. kab.,  Institūta 
ielā 1a, ulbrokā, stopiņu novadā, darba laiks: pirmdien 11.00–13.00, 
14.00–19.00; otrdien, trešdien 9.00–13.00, 14.00–17.00; ceturtdien 
9.00–13.00, 14.00–18.00; piektdien 9.00–13.00, 14.00–16.00. Iepazīties 
ar izsoles objektu var, zvanot pa tālruni 679010506 Lindai Čakšei.

Stopiņu novada dome pārdod atklātā izsolē 
nekustamo īpašumu „Jaungrāvīši” Stopiņu novadā

Pieteikums reģistrācijai jāiesniedz līdz 2014. gada 16. maija plkst. 
16.00 stopiņu novadā, ulbrokā, Institūta ielā 1A, 2. stāvā, 4. kabinetā. 

Izsole notiks 2014. gada 19. maijā plkst. 17.00 stopiņu novadā, 
ulbrokā, Institūta ielā 1A, 2. stāvā, 1. kabinetā, 

Nekustamā īpašuma sākotnējā cena ir 41 000 Eur (četrdesmit 
viens tūkstotis eiro, 00 centu). Maksāšanas līdzekļi 100% Eur. 

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma sākotnējās 
cenas, 4100 Eur, reģistrācijas nauda – 50,00 Eur, kas jāieskaita stopiņu 
novada domes, reģ. Nr. 90000067986, kontā: LV79uNLA0033300130908, 
a/s „sEb banka”, salaspils filiāle, ar norādi “nodrošinājuma/reģistrācijas 
nauda izsoles objektam: Jaungrāvīši”. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties stopiņu novada domes mā
jaslapā www.stopini.lv vai Institūta ielā 1a, stopiņu novada domē, 4. 
kabinetā, ulbrokā, stopiņu novadā. Darba laiks: pirmdien 11.00–13.00, 
14.00–19.00; otrdien, trešdien 9.00–13.00, 14.00–17.00; ceturtdien 
9.00–13.00, 14.00–18.00; piektdien 9.00–13.00, 14.00–16.00. Iepazīties 
ar izsoles objektu var, zvanot pa tālruni 67910506.

Mantas pārdošana
stopiņu novada dome saskaņā ar 2014. gada 26. februāra lēmumu 
pārdod pašvaldībai piederošu kustamo mantu – automašīnu LAND 
ROVER DEFENDER, valsts reģistrācijas Nr. PO7614, šasijas Nr. sALLDH
M586A725095, spidometra rādījums 216313, 2006. gada izlaidums.

Mantas noteiktā cena 4620,00 Eur un PVN. samaksa veicama 
viena mēneša laikā no izsoles datuma.

Izsole notiks 2014. gada 17. martā plkst. 17.00 ulbrokā, Institūta 
ielā 1a, stopiņu novada domes telpās, 2 stāvā, 1. kabinetā. 

Pieteikums mantas pirkšanai jāiesniedz līdz 2014. gada 14. marta 
plkst. 16.00 stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, 1. kabinetā, ul
brokā, stopiņu novadā, LV2130. Darba laiks: pirmdien 11.00–13.00, 
14.00–19.00; otrdien, trešdien 9.00–13.00, 14.00–17.00; ceturtdien 
9.00–13.00 14.00–18.00; piektdien 9.00–13.00, 14.00–16.00.

reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē 20,00 Eur, nodroši
nājuma nauda 462,00 Eur.

Informācija par pārdodamo mantu pa tālruni 67910157, 67910158. 
stopiņu novada pašvaldības policijas priekšnieks A. Bērcis.

Februārī, veicot sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanu: 
• aizturēts automobiļa vadītājs, 
kas bija sēdies pie stūres alko-
hola reibumā un nodots Valsts 
policijas Ceļu policijas patruļai; 
• aizturētas divas meklēšanā 
esošas personas un nodotas VP 
Salaspils iecirkņa darbiniekiem;
• novērsti un risināti vairāki ģi-
menes konflikti;
• konstatētas vairākas automašī-
nas, kas bija nepareizi novietotas 
pie mājām, traucējot operatīvā 
transporta piekļuvi;
• uzsākta administratīvā lietvedība 
par to, ka nav sakopta nekustamam 
īpašumam piegulošā teritorija;
• veiktas pārrunas un izdalīti 
atstarotāji 6 gājējiem, kas dien-

nakts tumšajā laikā gājuši gar 
brauktuves malu;
• sniegta palīdzība tiesu izpil-
dītājiem lēmumu izpildes laikā;
• 6 suņu saimnieki saukti pie 
administratīvās atbildības par 
to, ka viņu suņi ir klaiņojuši 
bez pavadas un saimnieka ār-
pus īpašuma;
• sadarbojoties ar dzīvnieku pat-
versmes „Ulubele” darbiniekiem, 
vairāk nekā 10 klaiņojoši suņi 
nogādāti patversmē.
Informācija par fiksētajiem 
pārkāpumiem:
• Februārī pašvaldības policijas 
darbinieki izbraukuši uz 103 ie-
dzīvotāju izsaukumiem (t.sk. ģi-
menes skandāli – 6, naktsmiera 
traucēšana – 5, klaiņojoši māj-

dzīvnieki – 14).
• Nogādātas uz diennakts pa-
tversmi Rīgā 2 personas alko-
hola reibumā un bez noteiktas 
dzīvesvietas.
• Pie administratīvās atbildības 
sauktas 12 personas (t.sk. 3 ne-
pilngadīgas personas).
• Izskatīti 7 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.
• Aizturētas un nodotas Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa dar-
biniekiem 2 meklēšanā esošas 
personas.
• Nodots Ceļu policijai 1 auto-
vadītājs, kas savu spēkratu vadīja 
alkohola reibumā.

Informācija sagatavota, 
izmantojot pašvaldības 

policijas materiālus

• Ar 17.02.2014. par Stopiņu 
novada pašvaldības aģentūras 
„Saimnieks” direktoru atkārto-
ti uz pieciem (5) gadiem (līdz 
16.02.2019.) iecelt Jāni Koponānu.
• Uzsākt lokālplānojuma „Stopiņu 
novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, 
Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un 
Vālodžu ciemu daļu lokālplāno-
jums” izstrādi.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītā-
ju un atbildīgo amatpersonu par sa-
biedrības līdzdalības nodrošināšanu 
attīstības plānošanas procesā noteikt 
Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciālistu. Atjaunot ze-
mes nomas līgumu 3 personām.
• Piešķirt finansējumu Rīgas 
plānošanas reģionam 0,07 EUR 
apmērā no viena pašvaldības te-
ritorijā deklarētā iedzīvotāja, t.i., 
701,40 EUR. Finansējuma mērķis: 
lai attīstītu un sagatavotu reģio-
nālās nozīmes projektus ES struk-
tūrfondu finansējumam.
• Noteikt domes komiteju sēžu 
norises laikus (tab.):

Uzsākt Stopiņu novada satiksmes 
infrastruktūras tematiskā plāno-
juma izstrādi.
Par plānojuma izstrādes vadītā-
ju un atbildīgo amatpersonu par 
sabiedrības līdzdalības nodrošinā-
šanu attīstības plānošanas procesā 
noteikt Stopiņu novada domes at-
tīstības un plānošanas speciālistu.
• Uzsākt Stopiņu novada Tūrisma 
un rekreācijas tematiskā plānoju-
ma izstrādi.
Par plānojuma izstrādes vadītāju un 
atbildīgo amatpersonu par sabied-
rības līdzdalības nodrošināšanu at-
tīstības plānošanas procesā noteikt 
Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciālistu.
• Apstiprināt izmaiņas Stopiņu 
novada pašvaldības PII „PIE-
NENĪTE” Padomes nolikuma 9. 

punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„Padome no vecāku vidus ievēl 
padomes priekšsēdētāju, vietnieku 
un sekretāru. Priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka amata 
kandidātiem pirms balsojuma ir 
pienākums iepazīstināt ar sevi pā-
rējos Iestādes padomes locekļus.”
• Apstiprināt Stopiņu novada paš-
valdības konkursa „Stopiņu nova-
da izcilākie sportisti” Nolikumu.
• Atjaunot 3 zemes nomas līgu-
mus.
• Piešķirt nomā 2 zemes gabalus 
mazdārziņu izveidei.
• Atļaut zemes ierīcības projekta 
izstrādi 1 īpašumam.

Ar domes sēžu protokoliem pilnā 
redakcijā var iepazīties Stopiņu 
novada mājaslapā www.stopini.lv.

OtrDIENās 15.00 Zemes un mežu īpašumu komiteja
15.00 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja
16.00 teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komiteja

trEŠDIENās 16.00 Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja
CEturtDIENās 17.00 finanšu komiteja

Informē pašvaldības policija•

Nr.2, 2014. gada 28. janvārī. Izskatīti 149 personu iesniegumi. Piešķirta 
sociālā palīdzība 26 071,55 Eur (divdesmit seši tūkstoši septiņdesmit 
viens eiro, 55 centi).

Nr.2A, 2014. gada 3. februārī. Izskatīti 454 iesniegumi par pašvaldības 
palīdzību transporta izdevumu segšanai vecuma pensionāriem. Piešķirta 
sociālā palīdzība 107 personām, pārskaitot pašvaldības palīdzību 52,00 
Eur uz personas norādīto kontu par kopējo summu 5564,00 Eur (pieci 
tūkstoši pieci simti sešdesmit četri eiro, 00 centu); 347 personām, iz
maksājot pašvaldības palīdzību stopiņu novada domes kasē 52,00 Eur, 
par kopējo summu 18 044,00 Eur (astoņpadsmit tūkstoši četrdesmit 
četri eiro, 00 centu).

Nr.3, 2014. gada 11. februārī. Izskatīti 111 personu iesniegumi. 
Piešķirta sociālā palīdzība 21 076,81 Eur (divdesmit viens tūkstotis 
septiņdesmit seši eiro, 81 cents).

Ar pilnu protokolu tekstu var iepazīties stopiņu novada tīmekļa 
vietnē www.stopini.lv – Pašvaldība – Sociālais dienests.

29. janvāra un 12. februāra sēdes lēmumi 
(Protokols Nr.19 un 20)

Domes komiteju sēžu norises laiki

Policijas darbs februārī

Sociālā dienesta sēžu protokoli•
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 Paziņojums par Stopiņu novada 
Satiksmes infrastruktūras tematiskā plānojuma

izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem
1. Dokumenta veids Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.

2. Dokumenta nosaukums Stopiņu novada satiksmes infrastruktūras tematiskais plānojums.

3. Politikas joma un nozare 
vai teritorija tiek sagatavots visai novada administratīvajai teritorijai.

4. Dokumenta mērķgrupas
Ikviens ar stopiņu novadu saistīts interesents – iedzīvotājs, pašvaldība, novadā strādājošais, 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai novadā strādājoša uzņēmuma pārstāvis, kaimiņu 
pašvaldību speciālisti un institūciju pārstāvji, u.c.

5.
Dokumenta mērķis un 
sākotnēji identificētās 
problēmas būtība

sagatavojot satiksmes infrastruktūras tematisko plānojumu, ievērtēt augstākstāvošo 
institūciju plānotos pasākumus, institūciju un nozaru plānus, tai skaitā Es līmeņa projektus, 
stopiņu novada pašvaldības un citu institūciju veiktās izpētes (plūdu un trokšņu) un, 
izvērtējot kaimiņu pašvaldību plānojumu risinājumus, sagatavot ieteikumus teritorijas 
plānojumam. Piedāvāt shematiskus risinājumus – trases gājēju un velosipēdistu maršrutiem, 
autostāvvietām (tai skaitā autobusu) un piekļūšanas iespēju nodrošināšanai tūrisma un 
rekreācijas objektiem un teritorijām. Izvērtējot esošās ciemu ielu sarkanās līnijas, piedāvāt 
nepieciešamās korekcijas, ievērtējot paredzētos pretplūdu pasākumus, normatīvo aktu 
prasības apkalpes un operatīvās satiksmes kustības nodrošināšanai un citus ar satiksmi 
saistītus jautājumus.

6. Dokumenta izstrādes laiks 
un plānotā virzība

Plānojumu izstrādās 15 gadu laika posmam.
Lēmumu pieņemšana domē par:
1) 1. redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu sniegšana – 2014. 

gada novembris;
2) pilnveidotās redakcijas nodošana apspriešanai – 2015. gada janvāris – februāris;
3) apstiprināšana – 2015. gada marts – aprīlis.

7. Dokumenti stopiņu novada domes 12.02.2014. sēdes protokols Nr.20, 2.1.2., lēmums par izstrādes 
uzsākšanu un darba uzdevums.

8. sabiedrības pārstāvju 
iespējas līdzdarboties

1) Četru nedēļu publiskās apspriešanas laikā sanāksme notiks ulbrokā.
2) Izteikt mutiskus priekšlikumus pirmdien un ceturtdien 11–13 un 14–18 attīstības un 

plānošanas speciālistei Inesei Pivarei, tālr. 67910546, 27757382, inese.pivare@stopini.lv.
3) Iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot stopiņu novada pašvaldībai, Institūta 

iela 1a, ulbroka, stopiņu novads, LV2130, fakss 67910532, 
epasts: novada.dome@stopini.lv;

4) Materiāli būs pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīsttība.
5) Izstrādes laikā semināri notiks institūciju un kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem. Dalība 

seminārā saskaņā ar pašvaldības uzaicinājumu.

9. Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa 
numuru un/vai epasta adresi).

Atbildīgā amatpersona un 
izstrādes vadītājs

Izstrādes vadītājs un atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu 
attīstības plānošanas procesā – stopiņu novada attīstības un plānošanas speciālists.
Atbildīgā amatpersona – stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece.

Paziņojums par Stopiņu novada 
Tūrisma un rekreācijas tematiskā plānojuma

izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem
1. Dokumenta veids Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.

2. Dokumenta 
nosaukums Stopiņu novada Tūrisma un rekreācijas tematiskais plānojums.

3.
Politikas joma 
un nozare vai 
teritorija

tiek sagatavots visai novada administratīvajai teritorijai.

4. Dokumenta 
mērķgrupas

Ikviens ar stopiņu novadu saistīts interesents – iedzīvotājs, pašvaldība, novadā strādājošais, 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai novadā strādājoša uzņēmuma pārstāvis, kaimiņu pašvaldību 
speciālisti un institūciju pārstāvji, u.c.

5.

Dokumenta 
mērķis un 
sākotnēji 
identificētās 
problēmas būtība

sagatavojot tematisko plānojumu ievērtēt tūrisma nozares plānus un koncepcijas, tai skaitā Es līmeņa 
projektus, stopiņu novada pašvaldības un citu institūciju veiktās izpētes, aptaujas un, izvērtējot 
kaimiņu pašvaldību plānojumu risinājumus, piedāvāt novada tūrisma un rekreācijas potenciālam 
atbilstošus risinājumus. Veikt grafisku tūrisma un rekreācijas objektu un teritoriju detalizētu zonējumu, 
īpaši funkcionāli sadalot „sauriešu karjera” teritoriju un nosakot tā apsaimniekošanas nosacījumus, 
tai skaitā peldbūvju izvietošanu, iekļaujot to teritorijas plānojuma funkcionālajā zonējumā. Piedāvāt 
dažāda veida (transportam – sauszemes un ūdens, gājējiem, tematikas, tūristu interešu kopām, 
laika ietilpības, ūdenstūrismam, atpūtai ūdens malās u.c.) potenciālos tūrisma maršrutus. sniegt 
priekšlikumus par autostāvvietu izveidi un piekļūšanas iespēju nodrošināšanu tūrisma un rekreācijas 
objektiem un teritorijām. Izvērtēt un attēlot reģionālas nozīmes objektus un teritorijas sadarbībā ar 
kaimiņu pašvaldībām.

6.
Dokumenta 
izstrādes laiks un 
plānotā virzība

Plānojumu izstrādās 15 gadu laika posmam.
Lēmumu pieņemšana domē par:

1) 1. redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu sniegšana – 2014. gada 
novembris;
2) pilnveidotās redakcijas nodošana apspriešanai – 2015. gada janvāris – februāris;
3) apstiprināšana – 2015. gada marts – aprīlis.

7. Dokumenti stopiņu novada domes 12.02.2014. sēdes protokols Nr.20, 2.1.3. p. lēmums par izstrādes uzsākšanu 
un darba uzdevums. 

8.
sabiedrības 
pārstāvju iespējas 
līdzdarboties

1) Četru nedēļu publiskās apspriešanas laikā sanāksme notiks ulbrokā.
2) Izteikt mutiskus priekšlikumus pirmdien un ceturtdien 11–13 un 14–18 attīstības un plānošanas 
speciālistei Inesei Pivarei, tālr. 67910546, 27757382,  inese.pivare@stopini.lv.
3) Iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, 
ulbroka, stopiņu novads, LV2130, fakss 67910532; 
epasts: novada.dome@stopini.lv.
4) Materiāli būs pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīsttība.
5) Izstrādes laikā semināri notiks institūciju un kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem. Dalība seminārā 
saskaņā ar pašvaldības uzaicinājumu.

9. Pieteikšanās 
līdzdalībai

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/vai 
epasta adresi).

10.
Atbildīgā 
amatpersona un 
izstrādes vadītājs

Izstrādes vadītājs un atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu attīstības 
plānošanas procesā – stopiņu novada attīstības un plānošanas speciālists.
Atbildīgā amatpersona – stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece.

Paziņojums par
Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, 

Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un 
Vālodzes ciemu daļas

 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
un līdzdalības pasākumiem

1. Dokumenta 
veids Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments

2. Dokumenta 
nosaukums

Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, 
Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu daļas 
lokālplānojums.

3.
Politikas joma 
un nozare vai 
teritorija

Lokālplānojuma robežas saskaņā ar grafisko 2. pielikumu.

4. Dokumenta 
mērķgrupas

Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, rumbulas, ulbrokas, upesleju un 
Vālodzes ciemu daļas nekustamā īpašuma īpašnieki, kā arī 
ikviens ar stopiņu novadu saistīts interesents – iedzīvotājs, 
pašvaldība, kaimiņu pašvaldību speciālisti un institūciju 
pārstāvji, u.c.

5.

Dokumenta 
mērķis un 
sākotnēji 
identificētās 
problēmas 
būtība

Lokālplānojuma izstrādes galvenais uzdevums ir noteikt 
ielu sarkanās līnijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā 
arī ievērojot perspektīvos transporta koridorus, paredzot 
inženierkomunikāciju izvietojumu un nodrošinot operatīvā 
transporta kustību.

6.

Dokumenta 
izstrādes laiks 
un plānotā 
virzība

Lokālplānojumu paredzēts izstrādāt 12 gadu laika posmam.
Lēmumu pieņemšana domē par lokālplānojumu izstrādes 
procesa gaitā:
1) 1. redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un institūciju 
atzinumu sniegšana – 2014. gada novembris – decembris;
2) pilnveidotās redakcijas apstiprināšana un nodošana 
publiskai apspriešanai – 2015. gada janvāris – februāris;
3) pilnveidotās redakcijas apstiprināšana un nodošana 
apspriešanai – 2015. gada   marts – aprīlis;
4) gala redakcijas apstiprināšana un nodošana publiskai 
apspriešanai – 2015. gada maijs – jūnijs;
5) ar saistošajiem noteikumiem apstiprina saistošās daļas – 
2015. gada jūlijs.

7. Dokumenti

stopiņu novada domes 29.01.2014. sēdes protokols Nr.19., 
3.2.12.p. lēmums par izstrādes uzsākšanu.
Ar spēkā esošo stopiņu novada teritorijas plānojumu un 
citiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var 
iepazīties novada vietnē tīmeklī www.stopini.lv/Attīstība.

8.

sabiedrības 
pārstāvju 
iespējas  
līdzdarboties

1) Informāciju izsūtīs visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, 
kas atrodas lokālplānojuma teritorijā.
2) Četru nedēļu publiskās apspriešanas laikā sanāksme 
notiks ulbrokas kultūras namā visiem nekustamā īpašuma 
īpašniekiem;
3) Izteikt mutiskus priekšlikumus pirmdien un ceturtdien 11–13  
un 14–18 attīstības un plānošanas speciālistei Inesei Pivarei, 
tālr. 67910546, inese.pivare@stopini.lv;
4) Iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot stopiņu 
novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, c. ulbroka, stopiņu 
novads, LV2130, fakss 67910532; elektroniskie dokumenti 
nosūtāmi uz epastu: novada.dome@stopini.lv;
5)  Izstrādes sākumposmā iesniegt priekšlikumus līdz 2014. 
gada 31. martam.

9. Pieteikšanās 
līdzdalībai

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, 
uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/vai epasta adresi), kā arī 
īpašuma nosaukumu. Iesnieguma veidlapa pieejama novada 
pašvaldības vietnē tīmeklī www.stopini.lv /Attīstība.

10.

Atbildīgā 
amatpersona 
un izstrādes 
vadītājs

Izstrādes vadītājs un atbildīgā amatpersona par sabiedrības 
līdzdalības nodrošināšanu attīstības plānošanas procesā – 
stopiņu novada attīstības un plānošanas speciālists.
Atbildīgā amatpersona – stopiņu novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietniece.

2. Dreiliņu 
ciema daļa
(Geras) iekļauta

1. Dreiliņu ciema daļa
(Kārklu iela) iekļauta
lokālplānojumā - 8
īpašumi.

4. Dzidriņu ciema daļa (
Ziemeļu ceļš, Ziemeļu gatve,
Mežmalu iela) ir iekļauta
lokālplānojumā

3. Dzidriņu ciema daļa ir
iekļauta lokālplānojumā
- 65 īpašumi.

5. Līču ciema daļa (ZALKŠI)
iekļauta lokālplānojumā
- 40 īpašumi.

8. Upesleju ciema daļa
(dārzkopība) iekļauta
lokālplānojumā
- 57 īpašumi.

9. Vālodzes ciema daļa
iekļauta lokālplānojumā
- 104 īpašumi

7. Ulbrokas ciema
daļa iekļauta
lokālplānojumā.
Dārzkopības teritorija
- 37 īpašumi.

6. Rumbulas ciema daļa 
iekļauta lokālplānojumā.
(Granīta un Getliņu ielu 
sarkanās līnijas 15 īpašumi.
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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Stopiņu novada pašvaldība rīko kon-
kursu „Stopiņu novada izcilākie sportisti”.
1.2. Konkursa norises laiks ir no 2014. 
gada 1. marta līdz 2014. gada 1. novem-
brim.
1.3. Konkursa mērķis ir apzināt un popu-
larizēt Stopiņu novadā dzīvojošus izcilā-
kos sportistus (esošos un bijušos jebkurā 
vecuma grupā) vai ar Stopiņu novadu 
saistītus sportistus, kuri savas dzīves laikā 
ir sasnieguši augstus sasniegumus sportā.
1.4. Konkursam aicinām iesūtīt autobio-

grāfiskus aprakstus par sportistu dzīves 
gaitām, sportiskajiem sasniegumiem, 
iegūtajiem apbalvojumiem, fotomateriā-
lus un/vai citus vizuālos materiālus par 
sportistu sasniegumiem (videoierakstus, 
diplomu, apbalvojumu kopijas, publikā-
ciju kopijas), izveidotus fotoalbumus par 
sporta vai sporta un dzīves gaitām utt. 
1.5. Konkursa „Stopiņu novada izcilākie 
sportisti” iesniegtie materiāli apkopotā 
veidā tiks nodoti Stopiņu novada muzeja 
krājumā kā izcilāko sportistu un vēstu-
riskā mantojuma dokumentētas liecības.

1.6. Konkursa organizētājs ir pateicīgs 
par Stopiņu novada tēla atpazīstamību un 
popularizēšanu arī gadījumā, ja persona 
nevēlas piedalīties konkursā.
1.7. Konkurss tiek izsludināts Stopiņu novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un 
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”. 
1.8. Konkursa balvu fonds 250 EUR.
1.9. Pieteikumus konkursam jāiesniedz per-
sonīgi Stopiņu novada domē sekretārei Insti-
tūta ielā 1a, Ulbrokā, vai elektroniski, sūtot 
uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv.
1.10. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. gada 

1. novembrim.
1.11. Konkursu organizē Stopiņu novada 
dome.

2. Konkursa pieteikumu iesniegšanas 
kārtība un noformēšana
2.1. Pieteikumus konkursam dalībnieki 
iesniedz drukātā veidā un elektroniskā 
formātā. Video, foto un cita veida/for-
māta materiāli pievienojami pieteiku-
mam esošajā formātā.
2.2. Pieteikuma iesniedzējs pieteikumu 
noformē ar titullapu, obligāti norādot 

sekojošu informāciju:
2.2.1. Konkursam „Stopiņu novada iz-
cilākie sportisti”.
2.2.2. Nosaukumu.
2.2.3. Iesniedzēja vārdu, uzvārdu, kon-
taktinformāciju – tālruņa numuru, ad-
resi vai e-pasta adresi.
2.2.4. Pieteikuma iesniegšanas datumu.

3. Konkursā iesniegto pieteikumu vērtēšana
3.1. Konkursā iesniegtos pieteikumus vēr-
tēs Stopiņu novada domes Izglītības, kul-
tūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja.

Vispārīgie jautājumi
1. Stopiņu novada pašvaldības projektu fi-
nansēšanas konkursa nolikums (turpmāk –  
Nolikums) nosaka konkursa kārtību, kādā 
tiek iesniegti, novērtēti un finansiāli atbalstīti 
projektu pieteikumi Stopiņu novada paš-
valdības projektu finansēšanas konkursā.
2. Stopiņu novada pašvaldības projektu fi-
nansēšanas konkursu (turpmāk – Konkurss) 
izsludina un organizē Stopiņu novada dome.  
3. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz 
finansējuma saņemšanu var jebkura Uzņē-
mumu reģistrā reģistrēta nevalstiska orga-
nizācija, komersants, pašvaldības un valsts 
iestāde vai institūcija, kā arī fiziska persona, 
kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Katrs pre-
tendents var iesniegt vienu projektu.
4. Konkursam iesniegtos projektu pieteiku-
mus vērtē Stopiņu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 
(turpmāk – Komiteja), kas izveidota saskaņā 
ar Stopiņu novada domes nolikumu. 
5. Konkursam iesniegto projektu pieteiku-
mu izskatīšana un finansējuma piešķiršana 
notiek saskaņā ar Stopiņu novada domes 
lēmumu par konkursa izsludināšanas un 
ieviešanas termiņiem.
6. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties 
Stopiņu novada mājaslapā www.stopini.lv. 
Tālrunis informācijai 67910771. 

II. Konkursa mērķi un prioritātes
7. Konkursa mērķi ir:
7.1. sekmēt vietējas nozīmes projektu realizē-
šanu Stopiņu novada iestādēs un citās Stopi-
ņu novada iedzīvotājiem un viesiem publiski 
brīvi pieejamās vietās Stopiņu novadā;
7.2. veicināt iedzīvotāju līdzdalību Stopiņu 
novada dzīves norisēs;
7.3. finansiāli atbalstīt izglītības, kultūras, 
dažādu sociālo grupu, sporta un cita veida 

aktivitātes, kas saistītas ar Stopiņu novada 
dzīves aktivizēšanu un uzlabošanu;
7.4. Stopiņu novada domes finansējums 
vienam projektam nepārsniedz 450 eiro.

III. Pieteikumu iesniegšana un tajā ietve-
ramā informācija
8. Projektu pieteikumi jāiesniedz Stopiņu 
novada domē 2. stāvā sekretārei Institūta 
ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Tālrunis 
informācijai 67910771. PROJEKTU IE-
SNIEGŠANAS LAIKS no 2014. gada 1. 
aprīļa līdz 2014. gada 25. aprīlim ieskaitot.
9. Projektu pieteikumi jāsagatavo latviešu 
valodā, datordrukā uz A4 formāta lapām, kā 
arī vēlams projektu pieteikumu elektronisko 
versiju nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi 
novada.dome@stopini.lv. 
10. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi do-
kumenti:
10.1. projekta pieteikums Stopiņu novada 
pašvaldības projektu finansēšanas konkur-
sam (1. pielikums);
10.2. projekta tāme (2. pielikums), kurā jā-
norāda projekta īstenošanai nepieciešamās 
izmaksas. 
11. Projekta pieteicējs atbildīgs par pieteiku-
mā ietvertās informācijas patiesumu.
12. Projekta pieteicējam ir tiesības pirms 
pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 
grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu, 
rakstiski informējot par to Konkursa rī-
kotāju. 
13. Stopiņu novada dome garantē, ka in-
formācija, kuru projektu pieteicēji būs at-
zīmējuši ar norādi „konfidenciāli”, bez viņu 
piekrišanas netiks izpausta trešajām perso-
nām, izņemot spēkā esošajos normatīvajos 
aktos noteiktajos gadījumos.
14. Projektu pieteikumus, kuri nav guvuši 
finansiālu atbalstu, pretendenti var saņemt 

atpakaļ gada laikā pēc Konkursa rezultātu 
paziņošanas. 

IV. Projektu pieteikumu vērtēšana
15. Projektu pieteikumus vērtē Komiteja pēc 
šādiem kritērijiem:
15.1. projekta saturs, aktualitāte un nozīmī-
gums Stopiņu novada dzīvē – problēmas 
pieteikums, skaidri nodefinēti mērķi un 
mērķauditorija;
15.2. projekta publicitāte un pieejamība;
15.3. projekta pieteikuma kvalitāte, radošais 
aspekts un novitāte;
15.4. projekta atbilstība Nolikuma prasībām 
un noteiktajiem iesniegšanas termiņiem; 
15.5. izklāsta korektums un pārskatāmība;
15.6. projekta paredzamais rezultāts;
15.7. projekta finansēšanai nepieciešamie 
līdzekļi un to pamatotība;
15.8. pretendenta līdzšinējās darbības pie-
redze, uzticamība un reputācija.
16. Komiteja vērtē projektu pieteikumus pēc 
Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritēri-
jiem, noraida Nolikuma prasībām neatbil-
stošos pieteikumus un nosaka atbalstāmos 
projektus. 
17. Komitejai ir tiesības pieprasīt, lai pro-
jekta pieteicējs precizē vai papildina infor-
māciju par savu projekta pieteikumu, ja tas 
nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai 
un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz ku-
ram projekta pieteicējam jāsniedz atbilde. 
Pēc informācijas saņemšanas Komiteja pro-
jekta pieteikumu izskata atkārtoti.
18. Par Konkursa rezultātiem visi projektu 
pieteicēji tiek rakstiski informēti 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc Komitejas lēmuma 
pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projek-
tu pieteikumos norādītajām e-pasta adresēm. 
19. Informācija par atbalstītajiem projektiem un 
to īstenošanai piešķirto finansējumu tiek publi-

cēta Stopiņu novada mājaslapā www.stopini.lv. 

V. Projekta īstenošanas noteikumi
20. Stopiņu novada pašvaldības projekti 
tiek finansēti no Stopiņu novada budžeta 
līdzekļiem.
21. Projekta īstenošanai piešķirtais finansē-
jums var tikt izmantots tikai kārtējā gada 
budžeta ietvaros.
22. Pamatojoties uz Komitejas lēmumu par 
finansējuma piešķiršanu, Stopiņu novada 
dome noslēdz ar projekta īstenotāju līgu-
mu par projekta īstenošanu, uzraudzību, 
kontroli, kā arī par kārtību, kādā projekta 
ietvaros tiek veikti maksājumi.
23. Projekta atbalstāmās izmaksas ir:
23.1. projekta norises vietas nomas izmaksas;
23.2. projekta īstenošanai nepieciešamo ma-
teriālu iegāde un aprīkojuma noma;
23.3. ekspertu izmaksas (tajā skaitā lektoru, 
pasniedzēju atalgojums).
24. Neatbalstāmās izmaksas ir: 
24.1. organizāciju pamatdarbības nodrošinā-
šana, materiālu tehniskās bāzes uzlabošana 
un pamatlīdzekļu iegāde;
24.2. projekta pieteicēja administratīvās 
izmaksas;
24.3. izmaksas, kuras projektā finansē no 
citiem finanšu avotiem;
24.4. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, ko-
mandējumi un citi līdzīgi maksājumi;  
24.5. prezentācijas izdevumi; 
24.6. procentu maksājumi, zaudējumu atlī-
dzības un parādu dzēšana. 

VI. Projekta darbības kontrole
25. Finansējuma saņēmējs viena mēneša 
laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa 
Stopiņu novada domē iesniedz:
25.1. atskaiti par projekta īstenošanas gaitu 
un rezultātiem (3. pielikums);

25.2. finanšu atskaiti par piešķirtā finansē-
juma izlietojumu (4. pielikums).
25. Stopiņu novada domei ir tiesības nepie-
ciešamības gadījumā veikt projekta:
25.1. aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas 
projekta īstenošanas laikā;
25.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi.

VII. Komitejas tiesības un pienākumi
26. Komitejas kompetencē ir:
26.1. izskatīt Konkursam iesniegtos projek-
tu pieteikumus un lemt par finansējuma 
piešķiršanu;
26.2. pieņemt lēmumu par atteikumu pie-
šķirt finansējumu, norādot pamatojumu;
26.3. noteikt finansējuma saņemšanas kārtību;
26.4. nodot apstiprināto projektu sarakstu 
Stopiņu novada domes grāmatvedībai;
26.5. pieprasīt papildu informāciju no pro-
jektu pieteicējiem;
26.6. veikt aritmētisko kļūdu labojumus 
projektu pieteikumos;
26.7. neizskatīt projektu pieteikumus, kas 
jau ir realizēti;
26.8. neizskatīt projektu pieteikumus, kas 
netiek iesniegti pieteikumu iesniegšanas 
termiņā;
27.9. noraidīt projektus, kas neatbilst Noli-
kuma prasībām; 
27.10. pagarināt vai mainīt pieteikumu ie-
sniegšanas un citus termiņus;
27.11. sasaukt ārkārtas Komitejas sēdes;
27.12. veikt citas darbības atbilstoši Noli-
kumam.
28. Ja Komitejas loceklis ir personīgi iein-
teresēts kāda iesniegtā projekta izskatīšanā, 
viņš par to informē pārējos Komitejas lo-
cekļus un nepiedalās šī projekta vērtēšanā. 
29. Projektu vērtēšanai var pieaicināt eksper-
tus atzinumu sniegšanai (ekspertu atzinu-
mam ir rekomendējoša nozīme).

Turpmāk iedzīvotāji varēs iz-
vēlēties piemērotākos elek-
troenerģijas piedāvājumus 
atbilstoši savām vajadzībām.

Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus 
likumā paredz, ka iedzīvotāji 
turpmāk varēs izvēlēties starp 
dažādiem elektroenerģijas tari-
fu plāniem vai pat pakalpojumu 
komplektiem. Citiem vārdiem 
sakot, iedzīvotājiem būs izvēles 
brīvība pašiem noteikt piemērotā-
ko elektroenerģijas piedāvājumu.

Likumdevējs ir paredzējis, ka 
elektroenerģiju mājsaimniecībām va-
rēs tirgot vairāki uzņēmumi. Līdz tir-
gus atvēršanai 1. aprīlī ir sagaidāms, 
ka tirgotāji sagatavos elektroenerģijas 
piedāvājumus un pakāpeniski ar tiem 
iepazīstinās iedzīvotājus. 

„Iedzīvotāji ir pieraduši, ka elek-
troenerģiju mājsaimniecībām tirgo 
tikai „Latvenergo”. Tomēr situāci-
ja jau ir mainījusies,” uzsver Ilvars 
Pētersons, a/s „Sadales tīkls” valdes 
loceklis. „Līdzīgi kā, saglabājot tālru-
ņa numuru, līdz šim izvēlējāties sev 
piemērotāko mobilo sakaru opera-
toru un tarifu plānu, jūs varat izvē-
lēties elektroenerģijas piedāvājumu. 
Turklāt elektroenerģijas piegādes ceļš 

līdz klientiem nemainās – jauni vadi 
un kabeļi nav jāvelk, skaitītāji nav 
jāmaina, jaunas kontaktligzdas mā-
jokļos arī nav jāierīko.”

Kas jādara iedzīvotājiem
Šobrīd iedzīvotājiem ir jāgaida 
tirgotāju piedāvājumi. Katrs tir-
gotājs informēšanas kampaņu, 
visticamāk, uzsāks savā laikā, 
līdz ar to iespējams, ka pirmos 
piedāvājumus saņemsiet tuvāko 
nedēļu laikā. Lai no 1. aprīļa 
jums būtu pieejams labākais tari-
fu plāns, tirgotāja piedāvājums ir 
jāizvēlas līdz šī gada 15. martam. 
Šādu izvēli var veikt katra Latvijas 
mājsaimniecība. Ja nepaspēsiet 
izvēlēties vai vēl neesat gatavs 
izdarīt izvēli par sev piemēro-
tāko elektroenerģijas piedāvāju-
mu, neuztraucieties – elektrība 
tiks piegādāta, bet to iegādāsieties 
par universālā pakalpojuma cenu 
līdz brīdim, kad būsiet izdarījis 
izvēli kādā no turpmākajiem 
mēnešiem. Tāpēc rūpīgi izsve-
riet, kurš no tirgū pieejamajiem 
elektroenerģijas piedāvājumiem ir 
jums izdevīgākais. Lai jaunais pie-
dāvājums stātos spēkā no mēneša 
sākuma, sava izvēle ir jāpaziņo 

Stopiņu novada pašvaldības projektu finansēšanas konkursa nolikums

Stopiņu novada pašvaldības konkursa „Stopiņu novada izcilākie sportisti” nolikums

Mājsaimniecības sāk saņemt elektrības tirgus piedāvājumus

Gaidiet tirgotāju piedāvājumus! 
Šobrīd elektroenerģiju mājsaimniecībām tirgo divi uzņēmumi, kas ir sagatavojuši piedāvājumus un ar tiem 
pakāpeniski iepazīstina iedzīvotājus. Visu tirgotāju saraksts un kontaktinformācija pieejama: www.sadalestikls.lv, 
rakstot uz e-pastu: st@sadalestikls.lv vai zvanot pa tālruni 8020 0403. Elektrība tiks piegādāta visiem – arī tad, ja 
nebūsiet izdarījis izvēli līdz 15. martam.

tirgotājam līdz iepriekšējā mēneša 
15. datumam. 

Kuri uzņēmumi tirgo 
elektroenerģiju?
Šobrīd savus piedāvājumus ir paziņo-
juši divi uzņēmumi: a/s „Latvenergo”  
un SIA  „Baltcom TV”. Informāciju 
par visiem tirgotājiem mājsaimnie-
cībām var iegūt www.sadalestikls.lv, 

zvanot pa tālruni 80200403, kā arī 
rakstot uz e-pastu: st@sadalestikls.lv. 

Izvērtējiet nosacījumus
„Kad saņemsiet piedāvājumus, pie-
vērsiet uzmanību, kādus nosacīju-
mus un norēķinu iespējas piedāvā 
katrs tirgotājs. Tirgotāji savā starpā 
konkurēs ar klientu apkalpošanu, 
tādēļ izvērtējiet, kā tie palīdz izvē-

lēties labāko piedāvājumu, kā atbild 
un risina jūsu jautājumus. Visi elek-
troenerģijas tirgotāji izmantos valstī 
esošo elektrotīklu, kura uzturēša-
nu un attīstīšanu veic a/s „Sadales 
tīkls”, kas arī turpmāk nodrošinās 
skaitītāju apkalpošanu, kontroli, 
jaunu pieslēgumu ierīkošanu, re-
montdarbus, bojājumu novēršanu,” 
skaidro I. Pētersons.
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Visas trīs dienas stendā viesojās arī novadu uzņēmēji, kas iepazīstināja 
ar savu piedāvājumu un aicināja apmeklētājus iesaistīties dažādās ak-
tivitātēs. Uz Lielās skatuves uzstājās novadu amatiermākslas pārstāvji. 
Stopiņu novadu pārstāvēja vidējās paaudzes deju kolektīvs „Stopiņš”, 
kas ar jestrām dejām iekustināja izstādi sestdienas rītā. 

Stopiņi Tūrisma gadatirgū

No 7. līdz 9. februārim 
Stopiņu novads jau otro 
gadu piedalījās starptau-
tiskajā tūrisma izstādē 
„Balttour 2014” vienotā 
Daugavas lejteces tūris-
ma reģiona stendā kopā 
ar Ķekavas, Salaspils, Bal-
dones, Ikšķiles un Ogres 
novadu. Šogad Stopiņu 
novads izstādē prezen-
tēja kultūras tūrisma un 
sporta tūrisma plašo un 
interesanto piedāvājumu.

Daugavas lejteces tūrisma re-
ģiona izveides ideja realizēta 
ar mērķi apvienot Daugavas 
abus krastus un īstenota, ie-
saistoties Ogres, Ikšķiles, Sa-
laspils, Ķekavas, Stopiņu un 
Baldones novadam. Kā pro-
jekta viens no pirmajiem pos-
miem ir izveidota Daugavas 
lejteces tūrisma reģiona karte, 
kurā vienkopus apkopota tū-
risma informācija par visiem 
sešiem novadiem.

Izstādes pirmajā dienā novadu pašvaldību priekšsēdētāji svinīgi atklāja kopīgo stendu, sveicot ar uzrunu un 
novēlot turpināt veiksmīgi uzsākto sadarbību. Stopiņu novada priekšsēdētājs Jānis Pumpurs pateicās Ķekavas 
novada Tūrisma informācijas centra vadītājam Jurim Žilko par iniciatīvu realizēt šo ideju un apvienot sešus 
novadus vienotā sadarbībā. Ar muzikālo priekšnesumu priecēja ģitāriste Māra Bula un saksofonists Ēriks Kiber-
manis. Noslēgumā tika degustēta Daugavas lejteces torte, ko īpaši šim notikumam bija sarūpējuši Baldones 
novada pārstāvji.

Daugavas lejteces stendā visu trīs 
dienu garumā katram apmeklē-
tājam bija iespēja piedalīties spēlē 
un iegūt garantētu balvu. Izstādes 
apmeklētājiem pie katra novada 
galda bija jāveic kāds uzdevums. 
Stopiņu novads piedāvāja iepazīties 
ar Līgo parka akmens skulptūrām, 
uzzīmēt kādu no rakstu zīmēm uz 
mazā akmens oļa un paņemt to 
līdzi par piemiņu. Visu novadu akti-
vitātes bija interesantas, un izstādes 
apmeklētāji labprāt tajās piedalījās. 
Izstādes pēdējā dienā tika izlozēti 
vairāki veiksminieki, kas ieguva lielās 
balvas.

Inese Skrastiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
Izstādes galerija: http://www.stopini.lv/public/35769.html?t=foto.

Stopiņu novads jau otro gadu piedalījās izstādē „Balttour” 
vienotā Daugavas lejteces tūrisma reģiona ietvaros
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Pirmajās pavasara dienās ir 
tradīcija tuviniekiem un drau-
giem dāvināt Martišor amu-
letus, kas simbolizē pavasara 
atnākšanu. 

Ir dažādas leģendas par šiem pa-
vasara atnākšanas svētkiem, un 
viena no populārakajām ir par 
to, kā Pavasaris, ieraudzījis zem 
dziļa sniega Sniegpulkstenīti, no-
lēma tai palīdzēt izspraukties virs 
sniega, taču tas nepatika Aukstajai 
Ziemai, un viņa Sniegpulkstenītei 
uzsūtīja sniega vētru. Pavasaris 
mēģināja to sasildīt, pārklājot ar 
sevi, un uzdūrās Mežrozītei, viņa 
asinis uzpilēja Sniegpulkstenītei, 
un tā pēkšņi atdzīvojās. No tās 

8. februārī dienas centrā „Līči” 
norisinājās otrais novusa turnīrs.

2014. gada 8. februārī dienas cen-
trā „Līči” norisinājās otrais novu-
sa turnīrs. Interesantā, aizraujošā, 
draudzīgā divu uzvaru izspēlē 
triumfēja komanda „Šķībās rokas”. 

Otro vietu ieguva komanda „Blon-
die”, trešo vietu – „Vecie strēlnieki”.

2014. gada 15. martā tieka-
mies „Līču” dienas centrā, lai pie-
dalītos un atbalstītu mūsu spēlētā-
jus individuālā novusa sacensībā.

Zanda Pelše, 
dienas centra „Līči” vadītāja

Līču dienas centrā no 25. jan-
vāra līdz 1. februārim notika 
rokdarbu izstāde „Neturi sveci 
zem pūra”.

Iedzīvotājiem bija iespēja dalīties 
savos darinājumos. Izstādē bija 
apskatāmi tamborējumi, izšuvumi, 
dažnedažādi adījumi, ģipša figū-
ras, māla izstrādājumi, zīmējumi, 
makets, metāla izstrādājumi u.c. 
1. februāra pēcpusdienā, izstādes 
noslēgumā, rokdarbnieki sanāca 
pie tējas tases un dalījās pieredzē, 
prasmēs, idejās, vienojoties veidot 

rokdarbnieku klubiņu un tikties 
katru sestdienu plkst. 16.00, gai-
dot arī citus interesentus.

Zanda Pelše, 
dienas centra „Līči” vadītāja

Kas tad ir mīlestība? Tā ir 
viena no fundamentālajām 
tēmām kultūrā un mākslā. 
Valentīndienas nedēļā no 11. 
līdz 14. februārim Sauriešu 
dienas centra apmeklētāji ie-
saistījās dažādās aktivitātēs, 
lai noskaidrotu „Kas tad ir Mī-
lestība?”. 

11. februārī dalībnieki zīmējot at-
tēloja savas jūtas uz speciāli saga-
tavotām sirsniņām un mājiņām. 

12. februārī gatavojām ro-
mantisku atmosfēru šiem svēt-
kiem – visi draudzīgi izgatavojām 
dažādus darinājumus: virtenes, 
atklātnītes, rotas, kuloniņus no 
Cernit plastikas, izšuvām mazas 
sirsniņas, tamborējām sirsniņas, 
uz lielajiem plakātiem ar krāsām 
un plaukstām veidojām kopīgas 
sirsniņas, līmējām sirsniņas no 
kēksa formiņām, kartona sir-
sniņas aptinām ar diegiem. Visi 
kopīgi izgatavojām sirsniņu uz 
drēbju pakaramā, izprintējām eņ-
ģelīšus, un katrs uzrakstīja novēlē-

Martišor dienas Sauriešu dienas centrā 
šogad sagaidām Moldāvu tradīcijās

dienas sarkana krāsa ir mīlas 
simbols, bet balta ir veselības un 
nevainības simbols. Martišor iz-
gatavo no diegiem vai vilnas. To 
krāsas obligāti ir balta un sarkana, 
bet forma ir dažāda.

Dāvanā saņemtos Martišor 
darinājumus nēsā visu martu uz 
apģērba – kreisajā pusē pie sirds. 
31. martā tos noņem un izkar 
augļu kokos, lai būtu bagāta raža.

Martišor meistarklasi 27. 
martā dienas centrā „Saurieši” 
novadīja Diāna Rotaru, brīv-
prātīgā jauniete no Moldāvijas. 
Katrs centra apmeklētājs pagata-
voja Martišor saviem draugiem 
un tuviniekiem, lai tos dāvinātu, 
parādot savu sirsnību.

Moldāvijā no 1. līdz 10. mar-
tam katru gadu atzīmē Starptautis-
ko Martišor festivālu. Tajā piedalās 
Moldāvijas un citu 14 valstu da-
lībnieki. Festivāla ietvaros notiek 
koncerti: tautas mūzikas, koru un 
simfoniskās mūzikas, popmūzikas 
un džeza koncerti. Festivāla ietva-
ros saņemtie naudas līdzekļi tiek 
nodoti internātiem, pansionātiem 
un citiem labdarības mērķiem.

Visa Kišiņevas centrālā Stefa-
na Lielā iela ir piepildīta ar Mar-
tišor darinājumiem, kurus pārdod 
interesentiem, tā ka jebkurš var 
atrast piemērotu dāvanu saviem 
tuviniekiem un draugiem.

Diāna Rotaru, brīvprātīgā jau
niete no dienas centra „saurieši” 

Valentīndienas nedēļa Sauriešos

jumus citiem, arī uz zīda zīmējām 
eņģelīšus un dažādus zīmējumus.

13. februārī – karaoke vakarā –  
katrs varēja dziedāt dziesmas par 
mīlestību un draudzību, parādot 
savu talantu gan dziedāšanā, gan 

dejotprasmē.
14. februāra pusdienlaikā 

Sauriešu ciemā savus sagatavotos 
zīmējumus un darbiņus izlikām 
pagalmā pie dienas centra, lai 
katrs ciema iedzīvotājs varētu ap-

skatīt un papriecāties par bērnu, 
skolēnu un jauniešu darbiņiem. 
Pēc izstādes iepriekš sagatavotos 
darbus izvietojām dienas centra 
telpās. Vakarā centra apmeklētāji 
piedalījās „Talkšovā”, kur runājām 

par Valentīndienas simboliem, 
kādas dāvanas šajā dienā dāvina 
viens otram un kā tos svin Lat-
vijā, Moldāvijā un Itālijā. 

Aija Šibajeva, dienas centra 
„saurieši” vadītāja

Janvāra beigās Līču dienas centrā 
notika rokdarbu izstāde

Novuss „Līčos” 

Jaunumi dienas centros•
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Gaismas internātpamatskolā au-
dzēkņi kvalificētu speciālo peda-
gogu vadībā mācās, dzied, dejo, 
sporto, apgūst pirmās darba ie-
maņas un vispusīgi sevi pilnveido.

Lai arī ikdiena šajā skolā ir 
saspringta, šķiet, ka pedagogi 
par savu darbu un pieredzi runā 
ar vieglumu un neviltotu mīles-
tību. Ciemojoties iestādē, priecē-

ja skolotāju un viņu palīgu lielā 
profesionalitāte un pieredze, kā 
arī spēja ieinteresēt un aizraut 
bērnus darboties. Darba metodes 
Gaismas internātpamatskolā daļēji 
sasaucas ar pirmsskolas pedagogu 
darba metodēm. 

Iedvesmoja skolotājas Aelitas 
nesavtīgais devums bērniem un 
pacietība, pildot šo grūto un ļoti 
vajadzīgo darbu, kā arī dažādie 
metodiskie materiāli. Izmanto-
jām iespēju ieskatīties mūzikas 

terapijas nodarbībā un vērojām 
logopēda nodarbību.

Ciemojoties skolā, apskatī-
jām skolas mācību, atpūtas un 
sadzīves telpas, kuras pilnībā ir 
izremontētas gaišas un mājīgas. 
Prieks bija uzzināt, ka Gaismas 
internātpamatskola aktīvi veici-
na skolēnu integrācijas procesu 
sabiedrībā. Gaismas internātpa-
matskolas audzēkņi kopā ar māj-
turības skolotāju bija sarūpējuši 
mums garšīgu pārsteigumu.

Vēlamies teikt lielu paldies 
viesmīlīgajai skolas direktorei Vitai 
Felsbergai un visiem skolas sko-
lotājiem par sirsnīgo sagaidīšanu.

 Paldies par noorganizēto tik-
šanos ar skolas vadību, skolotājiem 
un interesanto ekskursiju pa skolu. 
Viesošanās noslēgumā diskutējām 
par speciālās izglītības jautājumiem, 
dalījāmies pieredzē un plānojām 
sadarbības iespējas starp iestādēm.

PII „Pienenīte” 
atbalsta komanda

2014. gads Gaismas internāt-
pamatskolā sācies ļoti aktīvi. 
Janvārī internāta grupas ra-
doši darbojās ar krāsām, vei-
doja tērpus krāsu karnevālam, 
dziedāja skanīgas dziesmas 
par krāsām. 

Katra internāta grupa prezentē-
ja savu krāsu, iepazīstinot visus 
skolēnus ar tās uztveri, nozīmi 
un izmantošanu ikdienā. Febru-
āris atnāca ar īpašo draugu pastu, 
kad visi izmantoja iespēju rakstīt 

saviem draugiem jaukas vēstules, 
sūtīt sveicienus, teikt viens otram 
labus novēlējumus. 11. februārī 
piedalījāmies florbola sacensībās 
Rīgas Sanatorijas internātpamat-
skolā, kurās ieguvām 4. vietu. 
Sacensībās startēja Rīgas pilsētas 
internātpamatskolas un mūsu 
skola. Arī sporta skolotāji bija 
izveidojuši savu komandu. Mūsu 
komandas labākais spēlētājs –  
Gatis Rode. 

Visi skolēni aktīvi sekoja līdzi 
Latvijas sportistu startam Soču 

olimpiādē, un tagad visi gata-
vojas gaidāmajai viktorīnai par 
Olimpisko kustību un olimpiādes 
rezultātiem. 

Greznojušās ar košām sirsni-
ņām, 12. februāra pēcpusdienā 
visas klases pulcējās uz pasāku-
mu „Es ar savu draugu varu tā...”. 
Bērni sacentās dažādās prasmēs, 
kas ikdienā nepieciešamas ikvie-
nam, – kā kārtīgi sakārtot drē-
bes, kā sasiet kaklasaiti, šalli vai 
skaistu lakatu. Skanēja dzejoļi un 
dziesmas par draudzību. Dažādos 

konkursos visas klases nopelnīja 
savu vērtējumu – žūrijas piešķir-
tās sirdis. Protams, uzvarēja drau-
dzība – katra klase ieguva savu 
īpašo titulu! Tituli bija dažādi – 
draudzīgākā, jautrākā, apzinīgākā, 
smaidīgākā, atsaucīgākā klase! 

19. februārī skolā īpašs noti-
kums – pirmo reizi arī mums bija 
„žetonu” pasākums, kad topošie 
pavāru palīgu kursa audzēkņi vēl 
pēdējo reizi tikās ar saviem sko-
lotājiem, jo viņiem jādodas savos 
prakses darbos. Skolā viņi atgrie-

zīsies tikai jūnija sākumā, kad būs 
jākārto lielie kvalifikācijas eksā-
meni. Katru sagaidīs darbs īstā 
pavāru kolektīvā, kad būs jāliek 
lietā skolas mācību laikā gūtās zi-
nāšanas un iemaņas, pierādot sevi 
tiešajā profesionālajā darbā. Skolas 
direktore katram dāvināja mūsu 
skolas nozīmīti, novēlot, lai viņiem 
šī prakse ir labs sākums turpmā-
kajam darbam. Lai viņiem veicas! 

Regīna Grebežniece,
Gaismas skolas ārpusklases 

darba organizatore

Mūsu krāsainais gada sākums

Ciemos pie kolēģiem 
Gaismas internātpamatskolā

Turpinot iepazīt Stopiņu novada skolas, februārī PII „Pienenīte” 
vadītāja Lelde Sturme un atbalsta komanda – vadītājas vietniece 
metodiskajā darbā Evija Kubile, psiholoģe Evita Anča, speciālā 
pedagoģe, logopēde Inga Šnukute un logopēde Daina Liepiņa 
apmeklēja Gaismas internātpamatskolu. Vislabākais iespaids 
un patīkamākās atmiņas par kādu vietu, iestādi paliek, ja esi 
mīļi gaidīts viesis.

Jaunumi skolās•
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Šī gada 7. februārī mēs, Ulbro-
kas vidusskolas Ekopadome, 
kas savā brīvajā laikā rūpēja-
mies par dabu, tās labklājību, 
tīrību un atkritumu pārstrādā-
šanu un vākšanu, apmeklējām 
Ropažu Ekoskolas rīkoto starp-
skolu karnevālu Zirga gada ie-
skaņai „No veca radi jaunu”. 

Kopā ar Ropažu vidusskolas un 
Iecavas vidusskolas pārstāvjiem 
piedalījāmies dažādās aktivitātēs 
un konkursos, kas saistīti ar vār-
du „eko”, un arī jaukā atmosfērā 
mēs un skolotāji – Juta, Solvita 
un Normunds – pavadījām laiku. 

Pasākumā visi bija ieradušies 
tērpos, kas veidoti no „kaut kā 

veca”. Bija modes skate, kurā tika 
apbalvoti labākie tērpu veidotāji. 
Bija erudīcijas uzdevumi koman-
dām, kuros arī tika noteikti uzva-
rētāji. Mūsu skolas skolēni ieguva 
vairākas balvas.

Iecavas vidusskolas skolēni 
rādīja G. Frīdenfeldes lugu „Trīs 
asins lāses”, savukārt mēs bijām 
sagatavojuši jautru stafeti.

 Vakara noslēgumā bija dis-
kotēka jauniešiem. Pasākums bija 
pārdomāts un interesants. Noteik-
ti turpināsim iesākto sadarbību ar 
Ropažu vidusskolu un nākamreiz, 
iespējams, viesus uzņemsim mēs.

Anna Annija Dežurova,
8.a klases skolniece, Ekopado

mes viceprezidente

Ulbrokas vidusskolā 6. februārī 
6. un 7. stundas laikā notika 
daiļlasīšanas konkurss. 

Konkursā piedalījās skolēni no 2. 
līdz 12. klasei. Skolēni tika vērtēti 
4 klašu grupās: 2.–3. klase, 4.–6. 

klase, 7.–9. klase un vidusskola. 
Skolēnus vērtēja žūrijas komisija: 
skolotāja Astrīda, kas ir arī skolas 
bibliotekāre un Informatīvi me-
todiskā centra vadītāja, latviešu 
valodas un literatūras skolotājas 
Anta un Inga. Vēl žūrijā bija sko-
lēnu padomes pārstāvis Mareks. 

Visu klašu grupām dzejoļu 
tēma bija dzimtene, tēvzeme, 
dzimtā valoda, mājas. Daži dze-
joļi lika smaidīt, daži raudāt, vēl 
daži aizdomāties par šīm tēmām 
vai saprast, ka dzejnieki tik skaisti 
raksta patiesību par valsti. Beigās 
visi dalībnieki saņēma pateicības 
rakstus un konfektes.

Eleonora Balode,
6.a klases 
skolniece

Pie mums sākumskolā vieso-
jās leļļu teātris „Tims” ar izrādi 
„Meža pasaka” .

Jau ierodoties svētku zālē, bija no-
protams, ka izrāde būs par mežu. 
Interesants bija skatuves iekārto-
jums, kurš mūs katru ieveda īstā 
mežā. Tur auga gan skuju un lapu 
koki, gan sēnes un ogas. Kā jau 
mežā pieklājas, tur redzējām arī 
dzīvas radībiņas.

Izrāde sākās ar iepazīšanos. 

Pie mums ciemos bija ieradušies 
divi braši mežsargi. Viņi atgādinā-
ja par vairākām svarīgām lietām, 
kuras jāatceras, dodoties ogot vai 
sēņot vai tāpat vien pastaigājoties 
pa mežu.

Mums ļoti patika dziedāt un 
dejot kopā ar mežsargiem. Jautrās 
un skanīgās dziesmās atkārtojām 
ēdamo un indīgo sēņu nosauku-
mus, atcerējāmies par uzvedību 
mežā. Mežsargi atgādināja, ka 
mežs ir varena vitamīnu krātuve, 

tikai jāprot tos paņemt.
Izrādē mēs iepazinām arī puisi 

Jēci, kas daudz ko darīja aplami. 
Viņš bija palaidnīgs, rāpās kokā, 
spārdīja sēnes, paņēma uz mājām 
mušmiri. Lai gan Jēcis mežā blē-
ņojās, mežsargi mums mācīja, ka 
ir jāprot piedot, jo zēns daudz ko 
nezināja un nesaprata. Mēs ceram, 
ka puika kļūs prātīgāks.

Izrāde bija jautra un pamā-
coša. Mums visiem tā ļoti patika.

2.b klase

22. janvārī mēs apmeklējām 
vienu no koncertcikla „Mūzika 
Tev” koncertiem. Koncertlekciju 
klausījāmies un skatījāmies Rī-
gas Kongresu namā. Koncerta 
nosaukums bija „Pilnīgs cirks”.

Vadītāja Karīna Bērziņa mūs ie-
pazīstināja ar cirka vēsturi. Mums 

pastāstīja, ka vietu, kur uzstājas 
cirka mākslinieki, sauc par arēnu. 
Mēs uzzinājām, ka pirmais cirka 
dzīvnieks, kurš uzstājās arēnā, bija 
zirgs. Koncertā skanēja skaista 
mūzika. Cirkā gandrīz vienmēr 
skan skaņdarbs „Gladiatoru uz-
nāciens”. Skaisto mūziku atska-
ņoja Mūzikas skolu apvienotais 

simfoniskais orķestris. Atraktīvs 
bija priekšnesums ar sunīšiem. 
Interesanti un saistoši bija vērot 
akrobāta un žongliera priekšne-
sumus. Kontrabasa spēle attēloja 
ziloni.

 Cik skaists bija koncerts! 
Mums visiem loti patika.

 2.a klase

Jaunumi skolās•

Ekoskolu karnevāls 
„No veca radi jaunu!”

„Pilnīgs cirks”

Leļļu teātris

Daiļlasīšanas konkurss Ulbrokas vidusskolā

Mājturības 
alternatīvā olimpiāde

Popiela 2014

11. februārī Ulbrokas vidusskolā notika pasākums „Popiela 
2014”. Tā bija ļoti neparasta, dažādu fantāziju pilna diena... de-
jas, mūzikas pavadījums, melodijas, dziesmas, pat dziedātas 
dziesmas. Septiņas klases piedalījās ar saviem priekšnesumiem. 
Katrai klasei bija sava deja un dziesma, no kā sanāca interesants 
priekšnesums.

Bet tikai un vienīgi 9.b klasei bija „POPŪRIJS”. Un viņi un neviens 
cits ieguva 1. vietu!

A. Kapanskis, 4.b klases skolēns

Uzstājas sestā klase.

19. februārī mūsu skolā notika ikgadējā Pierīgas 
reģiona Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde.
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Šī gada 11. februārī jau 11. 
gadu pēc kārtas tika atzīmēta 
Vispasaules drošāka interneta 
diena. 

„Kopā par labāku internetu” – tāds 
bija šī gada sauklis, aicinot ikvienu 
veidot labāku interneta vidi. Tās 
ietvaros norisinājās konkurss „Jau-
nie interneta guru”, kurā piedalījās 
20 komandas no Latvijas skolām. 
Dienas pirmajā pusē tādi informā-
ciju tehnoloģijas nozares pārstāvji 
kā digitālais čempions Reinis Zit-
manis, portāla Draugiem.lv runas-
vīrs Jānis Palkavnieks, ask. fm dro-
šības speciāliste  Kate Prihodko un 
blogeris Krišs Kupruks prezentēja 
to, kā katrs no mums var uzlabot 

interneta vidi. Pēc prezentācijām 
norisinājās diskusija, kurā ikviens 
varēja uzdot interesējošus jautāju-
mus  ekspertiem, un nopietnajos 
sarunu tematos pa brīdim iezagās 
arī kāda asprātība. Arī Ulbrokas 
vidusskolas komanda – Ringol-
ds Švītiņš, Roberts Gurtiņš, Elī-
na Pilsneniece –, kuru sagatavoja 
skolotāja Līvija Bērziņa, pierādīja 
savu meistarību šajās sacensībās. 
Grupu darbā komandām bija jāizs-
trādā idejas par interesantiem un 
radošiem resursiem mācību vielas 
apgūšanai. Vislielāko izaicinājumu 
radīja grupu darba prezentācija, 
jo to vajadzēja veidot pēc Pecha 
Kucha metodes, tomēr komandas 
veiksmīgi tika galā ar ierobežoju-

mu: 10 slaidi, katram atvēlētas 20 
sekundes.

No Ulbrokas vidusskolas kā 
žūrijas locekle šajā pasākumā 
piedalījās skolotāja Irina Kalniņa. 
Žūrija, kurā bija dažādu priekš-
metu skolotājas, bija patīkami 
pārsteigta par skolēnu izstrādāta-
jām prezentācijām. Šis darbs lika 
saprast, cik skolotājiem dažkārt  ir 
grūti pasniegt sarežģītu mācību 
vielu pēc iespējas interesantāk, un 
skolotājām – kā konkrētos mācību 
priekšmetus skolēni gribētu apgūt.

Irina Kalniņa,
ulbrokas vidusskolas 
ģeogrāfijas skolotāja

un konkursa „Jauns interneta 
guru” žūrijas locekle

Mūsu skolā 7. februārī  tika 
svinēta Sveču diena, kura ka-
lendārā iezīmēta 2. februārī.

Pasākumu vadīja 9.b klases pār-
stāves  Sandra Seile un Loreta 
Krūmiņa.

Viņas iepazīstināja  skolēnus 
un skolas darbiniekus ar Sveču 
dienas tradīcijām un ticējumiem.  
Skolotāja Guna  Mūriņa rīkoja rok-
darbu konkursu, kurā  no katras 

klases piedalījās  viens pārstāvis. 
Viņi rādīja savas sveču gatavošanas 
dotības. Katram skolēnam tika ie-
dots vasks un virvīte. Kamēr viņi 
darbojās, deju kolektīvs „Pastalnie-
ki”  pasākumu krāšņoja ar jautrām 
dejām. Kad sveces bija izgatavotas, 
skolēni kopīgi noskaitīja Sveču die-
nas četrrindīti. Tagad visi zina, kas 
ir un kas nav jādara  Sveču dienā.

Sandra Seile,
9.b klases skolniece

Jaunumi skolās•

No 21. līdz 23. februārim Vi-
des izglītības fonds sadarbībā 
ar Daugmales pamatskolu un 
Ķekavas novada pašvaldību īs-
tenoja pirmo Ekoskolu ziemas 
forumu, kas vienuviet pulcē-
ja 200 dalībnieku, skolotāju 
un skolēnu no vairāk nekā 40 
dažādām Latvijas izglītības 
iestādēm. 

Citu skolu starpā forumā piedalī-
jās Ulbrokas vidusskolas skolēni: 
Dana Bule, Annija Anna Dežu-
rova, Sjuzanna Roždestvenska, 
Alīna Janēviča un Ekoskolas 
koordinatore Solvita Alksne. Tas 
jau ir otrais forums, kurā mēs 
piedalāmies.

Ekoskolu foruma mērķis ir 
veidot izpratni par Ekoskolu 
programmu, ar to saistītajiem 
jautājumiem un saprast, kā da-
žādas idejas iespējams īstenot 
praksē, lai tās kļūtu par ikdienas 

rīcību. Satikšanās reizē bija prieks 
redzēt jau zināmus draugus, kā 
arī iepazīt jaunus un veidot kon-
taktus. Ekoskolu forums sniedz 
iespēju gūt jaunas zināšanas, da-
loties pieredzē, kā arī rast papildu 
motivāciju un iedvesmu turpmāk 
dzīvot videi draudzīgi arī ikdienā. 
Šādu motivāciju ir svarīgi veidot 
skolēniem, lai tā kļūtu par ikdie-
nas ieradumu.

Foruma pirmajā dienā skolēni 
un skolotāji darbojās atsevišķās 
grupās. Skolēniem bija iepazīšanās 
stafete ar uzdevumiem un eko-
kross. Vēl bija jāprezentē savs mā-
jas darbs – interesants pasākums 

savā skolā, kas saistīts ar ekoskolu 
un videi draudzīgu dzīvesveidu. 
Mūsu skola prezentēja Ziemas-
svētku eglīšu izstādi, kur eglītes 
gatavojām no dažādiem otrreiz 
izmantotiem materiāliem. Šis 
projekts tika atzinīgi novērtēts. 
Vakarā skatījāmies īsfilmas par 
ekotēmām un varējām nodar-
boties ar sportiskām aktivitātēm 
baseinā. Visjaukākais – vakara 
iepazīšanās un kopā dziedāšana 
pirms naktsmiera.

 Savukārt skolotāji dienas gai-
tā dalījās savā pieredzē un pārdo-
mās par ekoskolu darbu un ik-
dienas dzīvi, noklausījās Renātes 
Lukjanskas lekciju par Eko ideju 
inkubatoru skolās. Vakarā bija 
saruna ar žurnālisti Anitru Too-
mu par dažādiem ekoproduktiem 
mūsu ikdienas gaitās.

Otrajā dienā notika tematiskās 
lekcijas un darbnīcas, kas saistītas 
ar atbildīgu dzīvesveidu un Eko-

skolu programmas gada tēmām –  
par veselīgu dzīvesveidu un ilgt-
spējīgu pārtiku stāstīja biedrības 
„homo ecos” pārstāve Agita Pus-
vilka, enerģijas un klimata jau-
tājumus aplūkoja „Energodata” 
vadītājs Jānis Šipkovs, mežu iz-
zināt palīdzēja Viesturs Ķerusno –  
Latvijas Ornitoloģijas biedrības 
pārstāvis, savukārt „Greenwalk” 
pārstāve Dace Kalniņa pievērsa 
uzmanību sadzīves ķīmijas ietek-
mei uz vidi un ūdeni. Pētīt pilsēt-
vides iekārtošanu un plānošanu 
videi draudzīgā un funkcionālā 
veidā skolēnus un skolotājus ai-
cināja Kristīne Zamurajeva no 
„Mana Rīga”, savukārt pārtikas 
un patēriņa tendences un godīgās 
tirdzniecības kustību „Fairtrade” 
skaidroja Jānis Brizga no „Zaļās 
brīvības”. Pēc lekcijām notika 
ideju darbnīcas, kurās skolēni un 
skolotāji varēja apgūt video vei-
došanu, fotoinstalāciju veidošanu, 

veidot vides objektus.
Pēcpusdienā notika Ekoskolu 

zināšanu olimpiāde, kurā skolē-
ni un skolotāji varēja pārbaudīt 
savas rīta cēlienā iegūtās zināša-
nas. Interesanti bija tas, ka skolēni 
un skolotāji darbojās jauktās ko-
mandās. Tas deva iespēju vairāk 
iepazīt citu skolu skolēnus un 
skolotājus. Pēc tam bija Ekosko-
lu olimpiskās spēles, kur uzvarēja 
draudzība.

Vakarā baudījām „zaļo” hu-
moru kopā ar improvizācijas te-
ātri „Improzoo.lv”. Noslēgumā –  
disenīte.

Šīs dienas bija ļoti darbīgas, 
izglītojošas un, pats galvenais, 
iedvesmojošas jauniem darbiem. 
Skolēni atbrauca mājās ar ļoti 
daudzām jaukām idejām un vēl-
mi veidot jaunus pasākumus un 
aktivitātes skolā un savā novadā.

Solvita Alksne, 
Ekoskolas koordinatore 

Ulbrokas vidusskola Ekoskolu ziemas forumā Daugmalē

Sveču diena

Svētku koncerts.

Drošāka interneta diena 2014

Klašu pārstāvji tin vaska sveces.
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Pierīgas novadu 2014. gada 
sporta spēļu pirmajās sacensī-
bās dambretē, kas notika Babī-
tes novadā 1. februārī, Stopiņu 
novada komanda ieguva 5. 
vietu, bet individuālajā vēr-
tējumā komandas dalībnieks 
Edgars Podnieks guva uzvaru 
pie trešā galdiņa.

Stopiņu novada komandā startēja 
Terēza Vaičulena, Voldemārs Šteins, 
savulaik dambretes spēles trene-
ris, un viņa audzēkņi Vadims 
Čerepanovs un Edgars Podnieks.

Sacensībās piedalījās septiņu 
novadu komandas, uzvaru guva 
Babītes novada komanda, bet sa-
censību rezultāti pagaidām ir ne-
oficiāli, jo turnīra rīkotāji saņēma 

rakstisku protestu, kurā apšaubīta 
divu Baldones komandas dalīb-

nieku saistība ar novadu un līdz 
ar to tiesības piedalīties turnīrā. 

Pēc „iesildīšanās” Pierīgas nova-
du sacensībās jau 8. februārī Ulbro-
kas sporta kompleksā notika Stopi-
ņu novada Sporta diena dambretē, 
kurā piedalījās 6 dalībnieki, kas 
sacentās individuālā konkurencē. 

Stopiņu novada sacensībās 1. 
vietu ieguva Vadims Čerepanovs, 

2. vietu – Vadima dambretes sko-
lotājs Voldemārs Šteins, un 3. vie-
tu ieguva Edgars Podnieks.

Apsveicam ar gūtajiem pa-
nākumiem! Pateicamies visiem 
dalībniekiem par aktīvo dalību 
dambretes spēles sacensībās un 
uz tikšanos nākamajās sacensībās.

Ainārs Vaičulens, 
sporta organizators

Tieši 15. uzvaru 15 spēlēs  
22. februārī svinēja Stopiņu 
novada sieviešu handbola ko-
manda. Savu pēdējo regulārā 
čempionāta spēli stopiņietes 
aizvadīja Dobelē pret gados 
jauno un perspektīvo handbo-
la komandu „Dobeles SS/REIR”.

Lai gan izteiktas līderes šajā mačā 
viennozīmīgi bija „Stopiņu NHK”, 
jau no paša spēles sākuma bija 
skaidrs, ka dobelnieces uzvaru tā-
pat vien nedāvinās. Jau pirmajās 
minūtēs mājinieces izrāvās vadībā 
ar 2:0. Sparīgi cīnoties aizsardzībā 
un gūstot vārtus uzbrukumā, spē-
les 13. minūtē Stopiņu komandas 
trenere bija spiesta ņemt minūtes 
pārtraukumu, lai mēģinātu spēli 
ievirzīt citā gultnē. Taču šķita, ka 
nekādi uzmundrinājuma vārdi ne-
līdzēja, un jau 23. minūtē „Sto-
piņu NHK” bija iedzinēju lomā 
ar -2. Arī pirmā puslaika beigu 
rezultāts likumsakarīgs – 14:13 
„Dobeles SS/REIR” labā.

Arī otrā puslaika sākums nelieci-
nāja par Stopiņu komandas pārāku-
mu. Cīnoties punkts punktā, koman-
das apmainījās ar vārtu guvumiem, 
un tikai spēles 46. minūtē „Stopiņu 
NHK” beidzot izdevās gūt divu vārtu 
pārsvaru. Stopinieces parādīja savu 
raksturu un spēles gaitā, neskatoties 
uz dobelnieču pārsvaru tribīnēs, spēja 
iepriecināt sevi un treneri, palielinot 
rezultāta starpību. Spēles beigu re-
zultāts 25:29, un 15. uzvara kabatā.

„Stopiņu NHK” rezultatīvā-
kā spēlētāja šajā spēlē ar 10 vārtu 
guvumiem bija Lana Nikolajeva. 
Viņai sekoja Elita Ekkerte ar 8 
vārtiem, Ivita Asare ar 6 vārtiem, 
Ramona Liepiņa un Annija Ozo-
liņa katra pa 2 vārtiem un Gita 
Purgaile ar 1 vārtu guvumu.

Par mača labāko spēlētāju tika 
atzīta Elita Ekkerte.

„Stopiņu NHK” ar 15 uzva-
rām un 30 iegūtiem punktiem ir 
izteikta Latvijas sieviešu virslīgas 
čempionāta līdere. Ar 11 pun-
ktiem tai seko „SK Latgols”, un ar 
10 punktiem – LSPA komandas. 

Baiba Baumane

Sports•

Mūsu 
handbolistēm 
15 uzvaras 
15 spēlēs

Ar dalību dambretes sacensībās 
Stopiņu novads startē Pierīgas novadu 2014. gada sporta spēlēs

22. februārī, dienā, kad 
Latvijas bobslejisti Soču 
Olimpiskajās spēlēs cīnījās 
par medaļām, Latvijā 12 ko-
mandas piedalījās „Stopiņu 
novada uzņēmumu, iestāžu 
darbinieku, ģimeņu un iedzī-
votāju komandu Ziemas sporta 
spēlēs’’. Šogad spēles pulcēja visus 
tos, kuriem patīk ātrums un kurus aiz-
rauj asas izjūtas, jo sacensības notika Si-
guldas kamaniņu trasē nobraucienos ar „Vučko”. Traucoties ar 
ātrumu līdz pat 80 km stundā, uzvaru izcīnīja komanda ‘’Uriki’’ 
(Upesleju internātskola-rehabilitācijas centrs),  2.vietā komanda 
‘’Saimnieks auto’’ un 3.vietā komanda ‘’Sišu osta’’.

Anna Imbrate-Siliņa, redaktore

Ātruma robeža
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Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” sešgadīgo audzēk-
ņu darbība bibliotēkzinību 
stundā ir apliecinājums bērnu 
lasītprasmei un interesei par 
lietām, kas atrodamas tepat 
mums apkārt. Gluži kā Visu-
ma radītās likumsakarības, arī 
bibliotēkas krājumā atroda-
mas noteiktā kārtībā kārtotas 
lietas. Visbiežāk tās ir grāma-
tas, dažādi preses izdevumi un 
audio/video dokumenti. Tā ir 
īpaši veidota grāmatu un citu 
resursu krātuve, kas pieejama 
iedzīvotājiem.

Mūsdienīgas bibliotēkas krājums 
un iespējamie pakalpojumi ir sais-
toši un interesanti visa vecuma 
lasītājiem, ja vien radīta vajadzīgā 
interese un vēlme kļūt gudrākiem. 
Visbiežāk iemīļojam grāmatas 
varoņus, klausoties priekšā lasī-
šanu, līdz iztēlē zināmie tēli sāk 
dzīvot savu dzīvi, atklāt pasauli 
tās daudzveidībā un burvībā. 
Gluži kā Visums – tas ir viss, 
kas pastāv, sākot ar vismazākajām 
radībām uz Zemes un beidzot 
ar vislielākajiem un tālākajiem 
veidojumiem Visuma telpā. 

Dinamiskā sarunā noskaid-
rojam, kas jāzina, lai lasītu. Kas 
veido bibliotēkas krājumu? Kas 
bibliotēkā interesē bērnus? Kā-
pēc joprojām lasītājiem mīļas ir 
Margaritas Stārastes senradītās 
grāmatas, un kādas ir 21. gad-

simtā veidotās grāmatas iespējas? 
Tikpat dinamiska ir interaktīvās 
elektroniskās grāmatas „Raibā pa-
saule” saruna ar lasītāju, kuram 
jāveic dažādi uzdevumi. Visi kopā 
tos veic raiti un aizrautīgi. Četru 
vecāko grupiņu „Kāpēcīši”, „Rū-
ķēni”, „Saulītes” un „Gliemezīši” 
bērni ir ieinteresēti visā notieko-
šajā. Elektroniskā grāmata rosina 
darbībai istabā, uz ielas, mežā un 
Latvijas etnogrāfisko novadu at-
pazīšanā.

Bibliotēka jaunos lasītājus ai-
cina ceļot un iepazīt vēsturiskās 
vietas Latvijā, lai savlaicīgi iepazī-
tu Eiropas kultūras galvaspilsētas 
Rīgas senās ielas, ēkas un tiltus. 
Katras grupiņas lietošanā nonāk 
galda spēle – puzle „Pirmais 
Rīgā!” un Margaritas Stārastes 
ilustrētas cepumu kārbas. Tikša-

nās ir iedvesmojusi gan jaunos 
lasītājus, gan ikdienas darba vei-
cējus. Paldies par atbildīgu darbu, 
tīkamu rezultātu un gatavību sko-
las gaitām. „Ja laiks šajā brīnumu 
pasaulē aizskrējis tik ātri, tas no-
zīmē – bija tik interesanti!” – tā 
Viesu grāmatā ierakstījusi Lidija 
Gaiķena, „Rūķēnu” grupiņas sko-
lotāja. Visu notiekošo fotogrāfijās 
var vērot tīmekļa vietnē Ulbrokas 
bibliotēkas galerijas http://www.
stopini.lv/public/31163.html, lai 
gan visvairāk mūs priecē tikša-
nās klātienē. 

Paldies pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pienenīte” pedagoģiskajam 
kolektīvam par sadarbību, uzcītību 
un uzticību vairāku gadu garumā.

Daiga Brigmane, 
stopiņu novada 

ulbrokas bibliotēkas vadītāja 

Februāra sākumā PII 
„Pienenīte” uzņēma psi-
hologus, kuri savā darbā 
izmanto smilšu spēles 
terapijas metodi.

2013. gada decembrī, no-
slēdzot Lindes fon Keizer-
linkas tālākizglītības pro-
grammu „Smilšu spēles 
bilžu valoda”, vienojāmies 
ar kolēģiem un apmācības 
grupas vadītājām, apmācīt-
tiesīgām smilšu spēles psi-
hoterapeitēm Vitu Kārkliņu 
un Līgu Rāviņu tikties arī 
turpmāk. Par tikšanās 
mērķi tika izvirzīta grupas 
supervīzijas organizēšana 
un iepazīšanās ar kolēģu 
prakses vietām.

Uz pirmo šādu tikšanos, ar PII 
„Pienenīte” vadītājas Leldes Stur-
mes atbalstu, aicināju kolēģus savā 
darba vietā. 

Smilšu spēles terapijas psihote-
rapeiti un metodes lietotāji daudz 
interesējas par dažādiem simbo-
liem, tāpēc viesiem ļoti saistošs 
bija iestādes vadītājas L. Sturmes 
runā iekļautais stāsts par Stopiņu 
novadu un tā simbolu bruņurupuci. 
Bruņurupucis mūsu apmācības gru-
pai ir īpašs simbols, jo šo simbolu 
pirmajā apmācības seminārā pirms 
diviem gadiem saņēmām dāvanā 
no pasniedzējām Vitas un Līgas. 

Ar muzikālu priekšnesumu 
mūs priecēja mūzikas skolotāja 

Līga Kurzemniece un „Kāpē-
cīšu” grupiņas bērni. Viesiem 
tika piedāvāta iespēja izmēģi-
nāt zīmēšanas uz ūdens māks-
lu, kā arī iepazīstināju viesus ar  
iestādi. 

Dienas turpmāko daļu vel-
tījām savu profesionālo kompe-
tenču pilnveidošanai, piedaloties 
Vitas Kārkliņas un Līgas Rāviņas 
vadītajā grupas supervīzijā. 

Kopumā diena pagāja emocio-
nāli pozitīvā un profesionāli vēr-
tīgā gaisotnē, ko savās atsauksmēs 
iestādes viesu grāmatā atzīmēja 
arī kolēģi. 

Evita Anča, 
PII „Pienenīte” psiholoģe

Bibliotēkas lietu kārtība 
un dinamiskā darbība

Bibliotēku jaunumi•

Psihologu tikšanās 
„Pienenītē”

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka martā piedāvā

Pirmdien, 24. martā, 
plkst. 18.00 – 19.30
Praktiska nodarbība interesentiem.
Stopiņu novada domes, vietējo 
uzņēmēju mājaslapas un sociālo 
tīklu vietnes. Ziņu un jaunumu 
mājaslapas, to struktūra, iespējas 
pie tām izveidot e-pastus. 
Darbs ar e-pasta vēstulēm.
 
Trešdien, 26. martā, 
plkst.10.00 – 11.30, 
LLU LTZI 2. stāvā.
Seminārs uzņēmējiem, iestāžu un 
pašvaldību darbiniekiem

„Dažādo valsts reģistru pieeja-
mība un to efektīva izmantošana, 
LURSOFT”.

Uzņēmuma reģistrs. Gada 
pārskati. Maksātnespējas reģistrs. 
Zemesgrāmata un Kadastra re-
ģistrs. CSDD un Traktortehnikas 
reģistrs. Ganāmpulku reģistrs. Ei-
ropas Biznesa reģistrs. Laikrakstu 

bibliotēka u.c. aktuāla informācija.

Ceturtdien, 27. martā, plkst. 
18.00 – 19.30
Praktiska nodarbība interesentiem.
„Profilu izveide un darbība sociā-
lajos tīklos”.
 
Piektdien, 28. martā, 
plkst.17.00 – 18.00
Praktiska nodarbība interesentiem
„Valsts un pašvaldības e-pakalpo-
jumu izmantošanas iespējas.
Norēķini par komunālajiem pa-
kalpojumiem e-vidē.”

Pieraksts nodarbībām Ulbrokas 
bibliotēkā klātienē vai pa tālruni 
67910503.

Vietu skaits ierobežots!

IKT dienas Ulbrokas bibliotēkā 
24.-30. marts

Otrdien, 25. martā, plkst. 18.30 
Jaunajā Rīgas teātrī 
„ILGU TRAMVAJS”
„Tenesija Viljamsa lugas to radī-

šanas brīdī izraisīja lielus strīdus 
un satraukumu sabiedrībā, jo   
viņš rakstīja par cilvēka iekšējām 
mokām. Ko man ar to visu iesākt 
šodien? Tādu jautājumu es sev 
uzdevu, sākot darbu. Vai spēšu 
pierādīt skatītājiem, ka ideāli nav 
jāzaudē, bet pie tiem jāturas, kaut 
vai stūrgalvīgi kā Blanšai, taču jā-
turas? Citādi, kā gan dzīvot, lai 

realitāte tevi nesaēstu no iekšpu-
ses, kā saglabāt ilgas, alkas, mī-
lestību, ticību un pašu dvēseli?” 
Inese Mičule

Pieteikšanās un samaksa UL-
BROKAS bibliotēkā līdz 9. mar-
tam. Izbraukšana plkst.17.30 no 
Stopiņu novada domes. Kontakt-
informācija Ulbrokas bibliotēkā: 
67910503.

Jaunā Rīgas teātra izrādes kolektīvs 
apmeklējums

Tematiska izstāde. Kā dzimst pār-
laicīga dzeja un mūzika, kā rodas 
ikdienas prātam grūti aptverami 
zinātnes atklājumi un citas atbil-
des, sniegs izstādē sagatavotais 
materiāls, ļaujot katra paša apzi-
ņai meklēt savējās atbildes.

Vācu – amerikāņu fiziķim, 
matemātiķim Albertam Einšteinam – 135



Brīvprātīgā jauniete no Moldo- 
vas – Diāna Rotaru – dienas 
centrā „Cekule” 22. martā plkst. 
14.00 un dienas centrā „Līči” 
29. martā plkst. 14.00 pasniegs 
multikulturālas dejas (lambada, 
pingvīndejas u.c.), notiks rado-
šas aktivitātes un prezentācija par 
Moldāviju. Jaunatnes lietu speciā-
lists iepazīstinās visus interesen-
tus par jauniešu iespējām pieda-
līties Eiropas Savienības atbalsta 
programmā izglītības, apmācību, 
jaunatnes un sporta jomās „Eras-

mus+” un par Eiropas brīvprātīgā 
darba iespējām mūsu jauniešiem. 
Mēs jūs gaidām!

Varbūt pēc gadiem arī viņi pie-
dalīsies izrādē un dāvās prieku 
citiem. Paraugdemonstrējumus 
akrobātikas, dejas un cirka mākslā 
sniedza cirka studijas „Jaunība” 
meitenes un zēni, kuri draudzības 
mēnesī apciemoja mūs ar jauku, 

krāšņu un muzikālu priekšnesu-
mu. Pēc pasākuma ne viens vien 
bērns izrādīja patiesu interesi par 
vingrošanu un dejas mākslu. Vēl 
draudzējoties ar ziemu, sporto-
jām kopā ar pasaku varoņiem. 
Bērni un viņu vecāki iepazinās ar 
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Ar šī gada 1. janvāri ir atklā-
ta Eiropas Savienības atbalsta 
programma izglītības, apmācī-
bas, jaunatnes un sporta jomās 
„Erasmus+”.

Papildu informācija par 
atbalstāmām jomām un pro-
jektu īsetnošanu „Erasmus+” 
pro grammas ietvaros pieejama 
vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Klusītēm, klusītēm, viegliņām 
ziema projām iet... 
Skanīgi, skanīgi, smaidīgi, 
smaidīgi pavasaris nāk!

Pēdējais ziemas mēnesis ir 
draudzīgi aizvadīts Stopiņu 
pamatskolas pirmsskolas izglītības 
iestādē. Ne tikai dziesmām 
skanot, bērnu balsīm čalojot, bet 
arī mīļiem vārdiem pasakot pal-
dies mūsu Latvijas ziemai, aici-
nām savās sirdīs un plaukstās dzī-
vīgo pavasari! Tas vienmēr atnāk 
ar pārsteigumu, ar sauli dārziņa 
logos, ar putnu dziesmām priežu 
zaros, ar vāveres rosību plauk-
stošo ceriņu pumpuros. Mācēt 
to ieraudzīt, ieelpot un izdzīvot!

Stopiņu pamatskolas PII feb-
ruāris bija Draudzības mēnesis. 
Mīļus vēlējumus teicām viens ot-
ram, labus darbus darījām kopā 
ar grupiņu biedriem. Gaidījām 
draugus arī no citiem kolektīviem. 
Pašā mēneša sākumā Stopiņu 
pamatskolas audzēkņi skolotājas 
Oksanas Večkutovas vadībā maza-
jiem rādīja teātra izrādi „Namiņš”. 
Pirms izrādes bērni iegādājās bi-
ļetes par 1 centu, pēc biļešu iegā-
des zālē ieradās arī kontrole, kura 
pārbaudīja bērnu biļetes, un bēr-
niem par to tika mazs, draudzīgs 
pārsteigums. Lai viss būtu tā kā 
lielajā dzīvē, pēc izrādes bija arī 
fotografēšanās ar aktieriem! Sa-
draudzība ar skolēniem mazajiem 
bērnudārzniekiem dod iespēju ne 
tikai ieraudzīt teātra izrādi, bet 
arī sastapt labus draugus, kopā 
priecāties un gūt jaunu pieredzi. 

Pasākumi jauniešiem•

Multikulturālās dejas vada 
brīvprātīgā no Moldovas

Novadā veido jauniešu domi
Jaunieši, kuri vēlas darboties savā 
novadā un veikt aktīvu līdzdalību tā 
attīstībā, virzīt savus priekšlikumus 
Stopiņu pašvaldībai un līdzdarboties 
priekšlikumu izskatīšanai domes sē-
dēs, lūgums pieteikties pie jaunatnes 
lietu speciālista A. Šibajeva, tālrunis 

27757385, lai saņemtu visu nepie-
ciešamo informāciju, atbalstu un 
palīdzību, lai kļūtu par daļu no jau-
natnes domes un Stopiņu novada 
attīstības īstenotājiem. Pieteikumus 
lūgums nosūtīt uz e-pasta adresi: 
jauniesi@stopini.lv. 

Tiks turpināts iesāktais darbs pie 
Stopiņu novada domes dienas 
centru akreditācijas Eiropas brīv-
prātīgajam darbam, tiks sniegta 
informācija par iespējām uzņemt 
brīvprātīgos jauniešus no citām 

valstīm un mūsu jauniešu iespē-
jām doties kā brīvprātīgajiem uz 
citām valstīm.

E-prasmju nedēļā no 24. līdz 28. 
martam Stopiņu novadā tiks īste-
noti dažādi pasākumi par e-vidi. 
Īpašs pasākums, kurš ir paredzēts 
visiem interesentiem Stopiņu no-
vadā, norisināsies Upesleju dienas 
centrā 25. martā plkst. 17.00 – 
sociālā tīkla www.draugiem.lv IT 
speciālists Jānis Akmentiņš dalīsies 
savā pieredzē par studiju gaitām, kā 
izvēlējies darbu IT jomā, pastās-
tīs par dažādiem interesantiem 
faktiem IT darbā un kā ir strādāt 
populārākajā Latvijas sociālajā por-
tālā Draugiem.lv. Tiks arī sniegta 
informācija par darba iespējām šajā 
uzņēmumā. Būsiet laipni gaidīti!

Pasākuma atbalstītājs:

Ulbrokas dienas centrā 8. martā 
plkst. 10.00 notiks mitrās filcē-
šanas nodarbības – filca ziedu 
izgatavošana māmiņām un vec-
māmiņām. Aicinām bērnus, jau-

niešus un pieaugušos piedalīties 
aktivitātēs. Nodarbības bezmak-
sas, materiāls nodrošināts. Meis-
tarklasi pasniegs Marija Puzanko-
va – filcēšanas speciāliste.

stopiņu novada jaunatnes lietu speciālists – Aivis Šibajevs, tālr. 27757385 epasts: jauniesi@stopini.lv

Ziemai attā! Sveiciens pavasarī!

pasakas „Lapsa un zaķis” tēliem, 
tikmēr sporta skolotāja Ina Babiča 
bērniem sagatavoja atraktīvas 
spēles un fiziskās aktivitātes, par 
kurām katrs censonis saņēma arī 
olimpisko medaļu. Lai aug un pa-
vasarim pretim steidzas arī jaunie 
sportisti! Bet draudzības mēne-
ša nogalē svinējām mūsu mīļās 
ziemas aizvadīšanu un pavasara 
sagaidīšanu. Metenīti izvizinājām 
apkārt visam bērnudārzam, izce-
pām siltas un apaļas pankūkas, iz-
dziedājām salīgās ziemas dziesmas 
un saritinājām lielus deju kamolī-
šus, jo kā lai citādi saveļam lielās 
sniega bumbas, ja sniega nemaz 
nav! Bet jo lielākus kamolīšus 
saveļ, jo lielāki būs kāposti ražas 
laikā! Mums bija lieli, lieli un 

draudzīgi, draudzīgi svētki. Izlū-
dzāmies Metenim arī saldumus... 
Mānījās, mānījās, bet tad visiem 
bērniem uzdāvināja veselu šalti ar 
konfektēm. Žēl jau ziemu pava-
dīt, bet visam savs laiks... Un tā 
skanīgi, skanīgi ar dziesmām un 
straujiem sirdspukstiem pienāk 
arī pavasaris, kas ar savu mutu-
ļojošo strautiņu ritējumu, pūpolu 
rotaļām un lakstīgalu melodijām 
ieaicinās atkal jaunā notikumu 
virpulī. Mēs, Stopiņu pamatskolas 
PII lielie un mazie, draudzējāmies 
ar ziemu, mēs draudzīgi sveicam 
pavasari. Mēs visi esam draugi 
mūsu Stopiņos, mūsu Latvijā!

Kristīne Stulberga, 
stopiņu pamatskolas PII 

27. martā plkst. 17.00 visi interesenti 
būs laipni gaidīti Līču dienas centrā 
uz semināru par drošu internetu –  
savu datu droša izmantošana in-
ternetā, kuros gadījumos un kādu 
informāciju ievietot dažādās tīmekļa 
vietnēs. Semināru vadīs Edgars Caics, 
Drošāka interneta centra pārstāvis.

Atklāj atbalsta programmu 
jauniešiem

Jauniešiem, kuri vēlas raks-
tīt un realizēt projektus, taču 
nezina, ar ko sākt un ko darīt, 
lūgums pieteikties, rakstot uz e-
pasta adresi: jauniesi@stopini.lv 
vai zvanot pa tālruni 27757385 
– Aivis Šibajevs.

E-nedēļā
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5. aprīlī plkst. 19.00 Ulbrokas 
kultūras namā viesosies Akvelī-
na Līvmane un Juris Kalniņš ar 
izrādi “Kāpēc mums jāprecas?”.

Izrāde „Kāpēc mums jāprecas?” ir 
gandrīz nopiena komēdija. Izrāde 
par patiesi svarīgo – mīlestību, 
uzticību, cieņu. 

Viņš ir neciešams un paštaisns 
mūdzis, viņa – šarmanta sieviete, 
kura nav zaudējusi spēju mīlēt. 
Abi ir atraiņi. Trīsdesmit gadus 
viņi ir bijuši draugi un kolēģi, 
esot blakus viens otram priekos 
un bēdās. Un beidzot tas ir no-
ticis – viņš viņu bildina!

Bet viņam ir tikai astoņpa-
dsmit stundu, lai panāktu viņas 
piekrišanu.

Ko darīt? Piedāvāt darījumu... 
Ievilināt gultā... Pamēģināt pir-
mo reizi mūžā būt atklātam un 

nebaidīties... 
Cik  lielai  ir jābūt drosmei, 

lai bildinātu senu draudzeni? Vai 
nedaudz virs „astoņpadsmit” ir 
iespējams sākt visu no jauna? 

Apvienības DrKT izrāde “Kā-
pēc mums jāprecas?” ir atkal sa-
tikšanās stāsts divos cēlienos par 
drosmi uzdrīkstēties. 

Izrādes režisore Indra Vaļenie-
ce ir bijusi Liepājas teātra aktrise, 
beigusi Harkovas Kultūras aka-
dēmijas Režijas fakultāti. Dejas 
veidojusi Ieva Ozoliņa. Parējās 
lomās Jānis Mūrnieks un Edvards 
Reinis.

Pēc izrādes – pavasarīgu no-
skaņu caurvīta ballīte.

Ieeja uz teātri: EUR 3,-
Pensionāriem un represēta-

jiem ieeja EUR 1,-
Biļetes nopērkamas Ulbrokas 

kultūras namā izrādes dienā. 

Atpūtas vakars “Pavasari gaidot…”

Svētdien, 20. aprīlī, plkst. 13.00 Līgo parka estrādē

LIELDIENU SAGAIDĪŠANA 
OLU KRĀSOŠANA un RIPINĀŠANA

VARENA ŠŪPOŠANĀS
VARENA SADANCOŠANA

un citas radošās aktivitātes

Suņu īpašniekiem (turētājiem) 
saskaņā ar Stopiņu novada 
pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem ir jāveic suņa reģis-
trēšana un reģistrācijas žetona 
saņemšana.  

Suņu reģistrāciju Stopiņu nova-
da teritorijā veic Stopiņu novada 
pašvaldības aģentūra „Saimnieks”, 
adrese: Institūta iela 30, Ulbro-

ka, tālr. 67387221. Līdzi jāņem 
saimnieka personu apliecinošs 
dokuments, suņa vakcinācijas 
apliecība un kvīts par nodevas 
samaksu.

Tos suņu saimniekus, kuri vēl 
nav veikuši savu suņu reģistrēšanu, 
aicinām to izdarīt tuvākajā laikā. 

Atgādinām, ka, sākot ar 2014. 
gada februāri, pašvaldības poli-
cija veic pastiprinātas pārbau-

des, kā tiek ievēroti „Suņu un 
kaķu turēšanas noteikumi Sto-
piņu novadā”. 

Ar saistošajiem noteikumiem 
„Suņu un kaķu turēšanas noteiku-
mi Stopiņu novadā” elektroniski 
var iepazīties www.stopini.lv vai 
personīgi Stopiņu novada domē.

Stopiņu novada dome
Stopiņu novada pašvaldības 

policija

2014. gada 25. martā plkst. 16.00 
aicinām uz politiskajās represijās 

cietušajiem veltītu atceres brīdi un ziedu 
nolikšanu Ulbrokas kapos pie pieminekļa 

„Okupācijas upuriem 
1940-1991”.

Autobuss: 15.30 Dome; 15.35 Līči; 
15.40 upeslejas; 15.45 saurieši; 

15.50 ulbrokas kapi. 
Pēc pasākuma autobuss mājupceļam.

Stopiņu novada 
Politiski represēto biedrība

P.S. Līdzi vēlams ņemt labu 

garastāvokli, krāsainu olu krājumus 

un fotoaparātus…

Stopiņu novada pašvaldības policija aicina 
veikt suņu reģistrēšanu

Kaut arī ziemas vidū Stopiņu 
novadu sastindzināja pamatīgs 
spelgonis, likdams vairumam 
novada iedzīvotāju vakarus 
pavadīt siltās mājās, vidējās 
paaudzes deju kolektīva „Sto-
piņš” dalībnieki čakli rosījās 
mēģinājumos un ārpus tiem. 

Līdzīgi kā divus pēdējos gadus, vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs „Stopiņš” 
vēra Stopiņu novada kultūras nama 
durvis saviem draugiem – deju ko-
lektīviem „Ūsa” no Salaspils, „Sun-
tai” no Suntažiem, „Skaņaiskalns” 
no Mazsalacas, „Snēpele” no Snē-
peles un tuvākajiem kaimiņiem –  
deju kolektīvam „Luste” – no Sto-
piņu novada uz savu ikgadējo sa-
dancošanu, kas šogad bija veltīta 
mūžīgajai tēmai – mīlestībai. Un kā 
nu ne, ja sadancošanas vakars iekri-
ta tieši dienu pēc mīlētāju aizstāvja 
Svētā Valentīna dienas svinībām –  
15. februārī. Tāpēc pasākuma no-
saukums tika izvēlēts atbilstošs –  
„Tā mīlē latvieši”.

Mīlestības iedvesmoti, deju 
kolektīvi bija sarūpējuši skaistā-
kos priekšnesumus un priecēja 
skatītājus, dejās atklājot, cik ļoti 
dažādi mīl latvieši – romantiski, 

rotaļīgi, enerģiski un pat nešpetni.
Vakara gaitā viesi pārliecinājās 

par „Stopiņa” dramaturģijas iema-
ņām, jo kolektīva iestudētajā stili-
zētā šova „Saimniece meklē vīru” 
pirmizrādē dejotāji demonstrēja 
izcilu aktiermeistarību. Galvenie 
iestudējuma tēli bija čaklā, bet vien-
tuļā lauku sētas saimniece Efeja un 
viņas dzīvesgudrā māte. Līgavaiņa 
meklējumos esošās Efejas lomā 
virtuozi iejutās kolektīva koncert-
meistare Līga, bet viņas potenciālos 
līgavaiņus – dzejnieka dvēseli Dai-
loni, praktisko Censoni, dejotāju 
Ritmvaldi, mūžam jautro Dzidri un 
ideālo puisi Valentīnu – meistarīgi 
attēloja kolektīva puiši. Jāpiemin arī 

kolektīva dejotājas Ilzes atveidotā 
krāšņā un asprātīgā šova vadītāja.

Dejām mijoties ar teatrāliem star-
prīžiem, raibā koncerta programma 
tika izdejota kā vienā elpas vilcienā, 
pēc kuras dejotājiem tika pasniegts 
ar mīlestību pēc speciālas Amora re-
ceptes gatavots plovs, ko pagatavoja 
mūsu čaklā un gādīgā saimniecīte 
Raja. Atguvuši spēkus, mājinieki un 
viesi varēja baudīt otro saviesīgo va-
kara daļu – ugunīgu ballīti, kuru ro-
tāja gan viesu sirsnīgie priekšnesumi, 
gan draudzīgas sarunas, gan pavisam 
kaislīgi deju virpuļi.

Zane Spole, Deju kolektīva 
„stopiņš” vārdā

„Tā mīlē latvieši”

21.martā plkst.19Ulbrokas 
kultūras namā

koncertprogramma 

„JŪRAS STĀSTI”
Dziedātāja Anta Eņģele kopā ar savu 
šarmanto skatuves draugu, virtuozo 
bajāna meistaru Marko Ojalu aici-
nās klausītājus sev līdzi pāri laikiem –  
gremdēties senos jūrnieku stāstos un 
klausīties smeldzīgās jūrnieku dziesmās. 
Koncertā skanēs jūrnieku dziesmas no 
visām pasaules jūrām – latviešu, angļu, 
vācu, somu, spāņu un krievu valodā. 
Dziesmas par jūru no 19. gadsimta līdz 
pat mūsu dienām. 
• Koncerta ilgums – 1 h 50 min.
• Ieejas maksa – EUR 2. Pensionā-
riem, represētajiem un jauniešiem –  
EUR 1. 

8.martā plkst.18 lbrokas kultūras namā koncerts 

„Kino un mūzika jeb Mūzika un kino...”
Koncertā piedalās Ulbrokā pazīstami un slaveni mūziķi un mākslinieki.

Pēc koncerta – balle „Tik dēļ jums, daiļās dāmas...” 
kopā ar grupu „The Teachers”.

Ieeja koncertā – bez maksas! 
Koncerta dalībniekiem un klausītājiem ieeja ballē – bez maksas!

Ieejas maksa ballē – EUR 3, pensionāriem un represētajiem – EUR 1.
Uz balli līdzi vēlams „groziņš”.

Pasākuma laikā tulpes netiks tirgotas, par tām kungiem un jaunskun-
giem jāparūpējas pēc individuāliem ieskatiem.

Stopiņu novada vēstures 
muzejā izstāde 

„Sajūtu Daugava”
Daugavas lejteces novadi – tūris-

ta sapnis abos Likteņupes krastos.
Izstādes atklāšana 
27.martā plkst.11.
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BIBLIOTĒKĀS
ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ

Tematiska izstāde „Vācu – ameri-
kāņu fiziķim, matemātiķim ALBER-
TAM EINŠTEINAM – 135”.

Jaunā Rīgas teātra izrādes „Ilgu 
tramvajs” kolektīvs apmeklējums 25. 
martā plkst. 18.30. Pieteikšanās un 
samaksa Ulbrokas bibliotēkā līdz 9. 
martam. Izbraukšana plkst. 17.30 
no Stopiņu novada domes. Kon-
taktinformācija Ulbrokas bibliotēkā: 
67910503.

E-PRASMJU nedēļas pasākumi.
IKT dienas Ulbrokas bibliotēkā 24.-
30. martā:

24. martā plkst. 18.00 – 19.30
Praktiska nodarbība interesen-

tiem.
Stopiņu novada domes, vietējo 

uzņēmēju mājaslapas un sociālo tīklu 
vietnes. Ziņu un jaunumu mājasla-
pas, to struktūra, iespējas pie tām 
izveidot e-pastus.

Darbs ar e-pasta vēstulēm.
26. martā plkst. 10.00 – 11.30 

LLU LTZI 2. stāvā
Seminārs uzņēmējiem, iestāžu 

un pašvaldību darbiniekiem,
Dažādo valsts reģistru pieeja-

mība un to efektīva izmantošana, 
LURSOFT.

Uzņēmuma reģistrs. Gada pār-
skati. Maksātnespējas reģistrs. Ze-
mesgrāmata un Kadastra reģistrs. 
CSDD un Traktortehnikas reģistrs. 
Ganāmpulku reģistrs. Eiropas Biz-
nesa reģistrs. Laikrakstu bibliotēka 
u.c. aktuāla informācija.

27. martā plkst. 18.00 – 19.30
Praktiska nodarbība interesen-

tiem.
Profilu izveide un darbība so-

ciālajos tīklos.
28. martā plkst. 17.00 – 18.00
Praktiska nodarbība interesen-

tiem.
Valsts un pašvaldības e-pakalpo-

jumu izmantošanas iespējas.
Norēķini par komunālajiem pa-

kalpojumiem e-vidē.
Pieraksts uz nodarbībām Ulbro-

kas bibliotēkā klātienē vai pa tālruni 
67910503. Vietu skaits ierobežots!

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
Literatūras izstādes – „Zem 

saules katram pasaule sava”: Rakst-
niekam Jānim Aneraudam 90; 
Dzejniekam Vilim Plūdonim 140; 
Rakstniecei Aīdai Niedrai 115; 
Rakstniekam Jānim Purapuķem 150.

E-PRASMJU nedēļas ietvaros:
26. martā un 28. martā „Raibā 

zināšanu un spēļu pasaule”, kā in-
teresanti mācīties un spēlēties in-
ternetā. Bibliotēkā viesosies Stopiņu 
pamatskolas PII grupu „Zīļuki” un 
„Taurenīši” topošie skolēni.

DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ

Otrdienās 18.00 itāļu valoda 
pieaugušajiem.

Trešdienās un piektdienās 18.30 
latviešu valoda pieaugušajiem.

Ceturtdienās 16.30 itāļu valoda 
bērniem un skolēniem.

Piektdienās 16.00 itāļu valoda 
pieaugušajiem.

Piektdienās 15.00 smilšu tera-
pija bērniem un skolēniem.

Sestdienās 14.00 latviešu sarun-
valodas nodarbības pieaugušajiem.

Sestdienās 12.00 multfilmas bēr-
niem, skolēniem:

15. martā „Ledus sirds”;
22. martā „Ivans cara dēls un 

Pelēkais Vilks”.
29. martā „Aļoša Popovičs un 

Tugarins Pūķis”.
Svētdienās 11.00 ar   autobusu 

Saurieši-Upeslejas-Rīga jauniešus ai-

cinām kopā ar dienas centra pārstāv-
jiem doties uz dzīvnieku patversmi 
„Ulubele” vest pastaigās suņus.

Rokdarbu nodarbības bērniem 
un skolēniem 16.00:

4. martā atklātnīšu veidošana,
5. martā ziedu veidošana.

6. martā 17.00 „Masļeņica” – 
lielā pankūku cepšana un ēšana.

8. martā 12.00 dienas centra ap-
meklētāju bērnu sagatavots koncerts 
„Māmiņa – visdārgākais vārds” –  
dzejoļi un dziesmas māmiņām un 
vecmāmiņām.

20. martā Starptautiskā Laimes 
diena, 17.30 zīmēšanas konkurss 
„Mana Laime”.

21. martā 17.30 Starptautiskajai 
rasu diskriminācijas novēršanas die-
nai veltīts pasākums. 

Nodarbības Teterevu fonda pro-
jekta ietvaros: zīda apgleznošanas 
nodarbības – trešdienās 12.00 pie-
augušajiem un sestdienās 15.00, 22. 
un 29. martā 13.00 bērniem, sko-
lēniem  un pieaugušajiem; tapoša-
nas nodarbības – ceturtdienās visas 
dienas garumā.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
Upesleju dienas centra  Dāmu 

klubs aicina adītājpratējas pieda-
līties projektā „Manas skaistākās 
zeķes”.  Darbu izstāde jau aprīlī. 
Izstādē var piedalīties arī ar citiem 
adījumiem – cimdiem, šallēm, la-
katiem utt.

Pirmdienās: vēderdejas 18.00 – 
20.00. Šahs, dambrete 15.00 – 20.00.

Otrdienās: vingrošana senioriem 
15.30 – 16.30 un 16.30 – 17.30. 
Galda teniss senioriem 16.00 – 
20.00. „Dari  ko  vari” – rokdarbi 
bērniem 16.00 – 20.00.

Trešdienās: vēderdejas 18.00 – 
20.00. Šahs, dambrete 15.00 – 20.00.

Ceturtdienās:  vingrošana se-
nioriem 15.30 – 16.30 un 16.30 – 
17.30. Galda teniss senioriem 16.00 –  
20.00. 

Piektdienās: galda teniss 17.00 –  
20.00.  No 17.00 zīda apgleznoša-
nas nodarbības. Nodarbības vada  
A. Dobrjanska.

Sestdienās  „Jauno tenisistu 
skoliņa” 12.00 – 14.00, projektu 
finansē Stopiņu novada dome. Gal-
da teniss senioriem pēc 14.00. No 
13.30 – pamati gleznošanā ”Iemācies 
ieraudzīt”. Nodarbības vada mākslas 
pedagoģe M. Brašmane.

25. martā 17.00 Upesleju die-
nas centrā viesosies sociālā tīkla  
www.draugiem.lv IT speciālists Jānis 
Akmentiņš E-prasmju nedēļas pasā-
kumu ietvaros.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
Trešdienās plkst. 17.00 zīda 

apgleznošanas radošās nodarbības 
jaunajām māmiņām un sievietēm 
Teterevu fonda projekta ietvaros.

Otrdienās un ceturtdienās plkst. 
12.00 – 13.45 nūjošanas nodarbības. 
Nūjas nodrošina dienas centrs.

Sestdienu rītos 9.30 – 13.00 ra-
došās rīta nodarbības – dekupāža, 
rotu gatavošana no pērlītēm un ci-
tiem materiāliem, tapošana.

1. martā 14.00 Lielā pankūku 
cepšana.

No 3. līdz 8. martam origami 
nodarbības – ziedu locīšana.

8. martā 10.00 notiks mitrās 
filcēšanas nodarbības – nodarbības 
bez maksas, materiāls nodrošināts. 
Meistarklasi pasniegs Marija Puzan-
kova – filcēšanas speciāliste.

8. martā 14.00 muzikāla pēcpus-
diena romantiskās noskaņās.

No 10. līdz 15. martam atklāt-
nīšu veidošana no zīda.

Aicinām pieteikties nodarbībām 
„Tekstila mozaīkas mājas interjerā”, 
vada A. Dobrjanska, nodarbības 
notiks martā un aprīlī ceturtdienās 
plkst. 18.00, sākot no 6. marta.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
Līdz 30. aprīlim otrdienās no 

18.30 līdz 20.00 un sestdienās no 
9.30 līdz 12.00 notiek pašvaldības 
organizēti latviešu valodas apmācī-
bas kursi interesentiem visās vecuma 
grupās. Stopiņu novada iedzīvotājiem 
kursi ir bez maksas. Pieteikšanās pa 
tālr. 29158448 vai Cekules dienas 
centrā nodarbību laikos.

6. martā darbnīca – ziepju iz-
gatavošana.

22. martā 14.00 Brīvprātīgā jau-
niete no Moldovas – Diāna Rotaru – 
pasniegs multikulturālas dejas, notiks 
radošas aktivitātes un prezentācija 
par Moldāviju. Jaunatnes lietu spe-
ciālists iepazīstinās visus interesentus 
par jauniešu iespējām piedalīties Ei-
ropas Savienības atbalsta programmā 
izglītības, apmācību, jaunatnes un 
sporta jomās „Erasmus+” un par 
Eiropas brīvprātīgā darba iespējām 
mūsu jauniešiem. 

LĪČU DIENAS CENTRĀ
Pirmdienās 16.00 „Radošo akti-

vitāšu klubiņš”.
Otrdienās 17.00 Dekupāžas no-

darbības.
Ceturtdienās 18.00 „Lasīšanas 

klubiņš” – pasaku vakari.
Sestdienās 16.00 „Rokdarbu 

klubiņš”.

Martā Līču dienas centrs organizē 
labdarības akciju „Palīdzēsim maza-
jiem tuberkulozes pacientiem”, ziedojot 
lietas, kas noderētu brīvā laika pava-
dīšanai, ilgstoši ārstējoties slimnīcā.

No 17. marta līdz 22. martam 
radošo darbu konkurss „Elpo zaļi”.

15. martā 14.00 Individuālas 
sacensības novusā, reģistrēšanās no 
13.30.

24. martā.15.00 24. marts – 
Pasaules tuberkulozes diena, lekcija 
„Tuberkuloze”.

29. martā 14.00 Brīvprātīgā jau-
niete no Moldovas – Diāna Rotaru –  
pasniegs multikulturālas dejas, notiks 
radošas aktivitātes un prezentācija 
par Moldāviju. Jaunatnes lietu spe-
ciālists iepazīstinās visus interesentus 
par jauniešu iespējām piedalīties Ei-
ropas Savienības atbalsta programmā 
izglītības, apmācību, jaunatnes un 
sporta jomās „Erasmus+” un par 
Eiropas brīvprātīgā darba iespējām 
mūsu jauniešiem. 

SPORTS
15. martā Stopiņu novada peld-

baseina pieaugušo komanda pie-
dalīsies Latvijas pašvaldību sporta 
veterānu senioru 51. sporta spēlēs 
Jelgavā, sacensībās peldēšanā. 

27. martā Stopiņu peldbasei-
nā notiks Draudzības sacensības 
peldēšanā speciālo internātskolu 
skolēniem. Piedalīsies Upesleju in-
ternātpamatskolas-rehabilitācijas 
centra, Gaismas internātpamatskolas 
un Rīgas 1. speciālās internātskolas 
skolēni.

29. martā plkst.10.00 Ulbrokas 
sporta kompleksā notiks Draudzī-
bas sacensības futbolā bērnu futbola 
komandām U-8 vecuma grupā. Pie-
dalās Stopiņu novada un kaimiņu 
novadu bērnu futbola komandas.

Gatavojamies Stopiņu novada 
sacensībām galda tenisā un novusā, 
kas notiks 12. aprīlī Ulbrokas sporta 
kompleksā.

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

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

Kur zelta saules loks un lielā laika risa.

Paulu Staškeviču, Tomasu Lukstiņu, 
Mareku Deļikatniju-Bušu, Arinu Dzjubaku, Keitu Kosemae, 

Dominiku Plotņikovu, Martinu Sibuli.

SVEICAM JUBILEJĀ!!
Iet pa dzīvi un pamanīt,
Ka otram esi vajadzīgs,

Ka esi neaizstājams –
Kā ūdens, kā gaiss, kā mājas. 

Staņislavu Bojāru, Valentīnu Ciuneli, Emeritu Eglīti, 
Ernu Jakobsoni, Annu Laizāni, Valentīnu Landzbergu, 

Ingoltu Segņeviču, Valeriju Skvorcovu, Skolastiku Šurihu, 
Jevgeņiju Astapčiku, Vandu Cimaškeviču, Stefāniju Ļeščinsku, 

Annu Kuzminu, Anatoliju Ļisicu, Matildi Senkāni, 
Genovefu Teilāni, Olgu Davidjuku, Vasiliju Lapo, 

Daniellu Jāņkalni, Lidiju Karčevsku, Valentīnu Laganovsku, 
Irēnu Lazdāni, Āriju Silkāni, Austru Usāni, Ņinu Vansoviču, 

Zainabu Baiguševu, Annu Brencus, Valentīnu Novojevski, 
Jāni Plūci, Narcisi Rubiķi, Vasiliju Stepanovu, Zaigu Gereišu. 

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Gluži kā svece,kas caurvējā klanās,

                 Gluži kā rūsas plaisma,
      Tikko jaušama,tikko manāma 

Dziestošas klātbūtnes gaisma...

Aleksandrs Molčanovs, Ausma Ozoliņa, 
Aina Skrupska, Pāvels Určs.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Līdzjūtības•
Zeme, tev šodien

Viens ceļinieks vairāk...
/O. Vācietis/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andai Višķerei, 
tēvu mūžībā pavadot.

Stopiņu novada dome 

Cik gājums garš jau nolemts bij,
Tik šajā saulē noiets ir.

Nu tālāk ceļu skujas vij...

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi 
Oļegu Scibor-Gurkovski, tēvu mūžībā pavadot.

Gaismas internātpamatskolas darbinieki un skolēni


