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26. aprīlī - Lielā 
talka Latvijā un 
Stopiņu novadā 

Aicinām novada iedzīvotājus 
arī šogad turpināt aizsāktās 
tradīcijas un 26. aprīlī pieda-
līties Lielajā talkā.

Talkas koordinators Stopiņu no-
vadā – pašvaldības izpilddirek-
tors Andris Kurzemnieks (tālr. 
67910518, e-pasta adrese: andris.
kurzemnieks@stopini.lv). Pie A. 
Kurzemnieka varēs saņemt talkas 
maisus un pieteikt piegružotās 
vietas atkritumu izvešanai. Maisus 
atkritumu savākšanai būs iespējams 
saņemt arī lielāko ciemu centros – 
Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās, Līčos 
un Cekulē.

Talkas sākums pulksten 9.00.
Lielās Talkas ietvaros aicinām 

novada jauniešus veikt ieguldījumu 
sava ciema attīstībā un kopīgiem 
spēkiem iestādīt egli, kura augot, 
nākotnē kļūtu par ciema kultūras 
vietu un kuru varēs izrotāt Ziemas-
svētkos un baudīt tās skaistumu. 
Viss nepieciešamais tiks nodrošināts. 
Uzdevums ir atnākt un piedalīties 
šajā svinīgajā pasākumā: plkst. 10.00 
Upesleju ciemā; plkst. 11.00 Cekules 
ciemā; plkst. 12.00 Līču ciemā.

Ap plkst. 12.00 Stopiņu novada 
pašvaldība visus talciniekus aici-
na pulcēties uz gardo talkas zupu: 
Ulbrokā – pie kultūras nama, Sau-
riešos – pie katlumājas, Upeslejās –  
pie sporta laukuma, Līčos – pie 
dienas centra un Cekulē – pie 
katlumājas.

Aicinām visus būt atsaucīgiem 
un kopīgiem spēkiem sapost savu 
novadu!

Stopiņu novada pašvaldība

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

Daži ieteikumi suņu saimniekiem, 
nākot veikt reģistrēšanu uz paš-
valdības policiju:

Suņa regulāra vakcinācija pret 
trakumsērgu ir obligāta, tāpēc, vei-

cot reģistrēšanu, ir jābūt līdzi suņa 
potēšanas pasei ar derīgu vakcinācijas 
veikšanas ierakstu (pēc suņa vakcinā-
cijas vēl nav pagājis gads, vai ir atzī-
mēts nākamās vakcinācijas datums);

Personas, kas nodevas samaksu 
par suni veic, izmantojot internet-
bankas pakalpojumus, maksājuma 
mērķī lūdzam norādīt suņa uztu-
rēšanās adresi vai žetona numuru, 
ja žetons izsniegts Stopiņu novadā.

Tā kā Stopiņu novada pašval-

dības policijā reģistrēto izsaukumu 
skaits, kas saistīts ar klaiņojošiem 
suņiem, nav mazinājies, kā arī 
ņemot vērā pieaugošo iedzīvotāju 
sūdzību skaitu, pašvaldības policija 
turpinās veikt pastiprinātas pār-
baudes, kā tiek ievēroti suņu tu-
rēšanas noteikumi, un pārkāpumu 
gadījumos tiks piemēroti augstāki 
sodi. Atgādinām, ka saimniekiem 
ir jānodrošina, lai suns nevarētu 
izskriet ārpus sētas, ja suns atrodas 

teritorijā. Ārpus teritorijas sunim 
ir jābūt saimniekam pie pavadas.

Ar saistošajiem noteikumiem 
„Suņu un kaķu turēšanas noteiku-
mi Stopiņu novadā” elektroniski 
var iepazīties http://www.stopini.
lv/upload_file/SAISTOSIE%20NO-
TEIKUMI/SAIST_NOT_27-2009.
pdf vai personīgi Stopiņu novada 
domē un pašvaldības policijā.

Stopiņu novada 
pašvaldības policija

11. martā Stopiņu novada 
dome saņēma informāciju no 
Valsts policijas par radiosta-
cijas torņa stiprinājuma bojā-
jumu. Operatīvi reaģējot, paš-
valdība informēja iedzīvotājus 
par iespējamiem draudiem un 
evakuācijas iespēju uz Upesle-
ju internātpamatskolas – re-
habilitācijas centra internāta 
telpām.

Torņa demontāža tika organizēta 
steidzamības kārtā 13. martā, jo ek-
sperti secināja, ka tornis ir bīstams 
un jebkurā brīdī var krist. Šādu si-
tuāciju izraisīja metāla zagļu rīcība, 

kas bija uzrāpušies tornī aptuveni 
80 metru augstumā, pārzāģējuši un 
nozaguši vienu no deviņām torņa 
atsaitēm jeb metāla trosēm. 88 met-
rus aug stais tornis tika piestiprināts 
pie celtņa un nolaists lejā. Šī torņa 
demontāža atšķīrās un iepriekšē-
jām torņu demontāžām, kad tika 
izmantota spridzināšanas metode.

Torņa, kā arī Ulbrokas muižas 
īpašnieks ir VAS ‘’Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centrs’’. Jau 
ilgāku laiku Ulbrokas muižas 
teritorija nav sakopta un netiek 
pilnvērtīgi uzraudzīta. Stopiņu 
novada dome vairākkārtīgi ir 
lūgusi nodot Ulbrokas muižu 

Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevis gaida,
Visi bērni tevis gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.
/Latviešu tautasdziesma/

Jānis Pumpurs,
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

Novēlu visiem novadniekiem priecīgas, 
saulainas un košas Lieldienas!

Bīstamais tornis demontēts

Stopiņu novada pašvaldības policija turpina veikt suņu reģistrēšanu

Suņu 
reģistrācija

pašvaldībai, lai varētu to atjau-
not, sakopt teritoriju un izveidot 
iedzīvotājiem publisku objektu, 
taču VAS ‘’Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs’’, vadoties no 

normatīvo aktu prasībām, rīko 
atklātās izsoles, lai muižu pārdotu 
par iespējami augstāko cenu.

Anna Imbrate-Siliņa,
redaktore
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1. martā novada Politiski re-
presēto biedrība sanāca uz 
kārtējo atskaites un pārvēlē-
šanu sapulci. No 66 biedriem 
bija ieradušies 42. Mūsu skaits 
diemžēl sarūk. Vēl 2011. gadā 
bijām 77. Līdzīga aina vēro-
jama visā Latvijā. Pērn mūžī-
bā aizgājuši vairāk nekā 900 
represēto. Uz š.g. 1. janvāri 
bijām palikuši nepilni 16 tūk-
stoši represēto.

Mūsu aktīvākie gadi ir pagātnē, 
tādēļ esam bezgala pateicīgi no-
vada domei par sniegto atbalstu 
un uzmundrinājumu. 

Viens no nozīmīgākajiem no-
tikumiem bija 2013. gadā fonda 
„Sibīrijas bērni” (rež. Dz. Geka) 
organizētais brauciens uz Sibīriju, 
kurā piedalījās arī Māra Zebaue-
re. Lielā mērā tas bija iespējams, 
pateicoties domes atbalstam. 
Pateicību parādā esam arī par 
mūsu darba telpas remontu. No 
savas puses cenšamies piedalīties 
novada dzīvē un nebūt tam par 
apgrūtinājumu.

Atskaites periodā kopš 2011. 
gada esam turpinājuši sadarbī-
bu ar novada struktūrvienībām: 
kultūras namu, bibliotēku, Ul-
brokas muzeju, dienas centriem, 
„Tēvzemīti”, uzturam kontaktus ar 
pensionāru biedrību. Daļa repre-
sēto piedalījās jostas aušanā par 

godu Stopiņu novada 125 gadu 
jubilejai. Piedalāmies arī valsts 
svētkiem veltītajos pasākumos.

Valde uztur ciešus kontaktus 
ar biedrības locekļiem, sveicot 
jubilārus, apmeklējot sirgstošos, 
rīkojot ekskursijas. Tā, piemēram, 
2011. gadā bijām Likteņdārzā, 
kur iestādījām kociņu ar piemi-
ņas plāksni. 2012. gadā bijām 
Rundālē, Mežotnē un Tērvetē. 
Savukārt 2013. gada 16. martā 
kopā ar jaunsargiem piedalījā-
mies piemiņas pasākumā Lestenes 
Brāļu kapos. Biedrības pārstāvji 
regulāri piedalās Latvijas Politis-
ki represēto apvienības (LPRA) 
konferencēs. Kopš pirmsākumiem 
jau 16 gadu piedalāmies LPRA 
rīkotajos vasaras salidojumos  
Ikšķilē.

Jau vairākus gadus pēc kārtas 
tiekam aicināti uz Ogres Politis-
ki represēto kluba kopsapulcēm. 
Draudzīgas attiecības ir izveidoju-
šās ar Jelgavas Politiski represēto 

klubu „Staburadze”. Pērnā gada 
augustā bijām aicināti uz kluba 
kārtējo sapulci, bet decembrī pie-
dalījāmies „Staburadzes” 25 gadu 
svinībās. 

 Mūsu 1. marta sanāksmē de-
batēs uzstājās Valentīna Jaunzeme, 
Maija Gurecka, Ilga Vīksna, Alda 
Brīze. Augstu novērtējumu saņē-
ma biedrības priekšsēdētāja Māra 
Zebauere. Atzinīgi tika novērtēts 
arī valdes darbs. Kopsapulce pie-
ņēma vienprātīgu lēmumu atstāt 
uz 3 nākamajiem gadiem valdi 
iepriekšējā sastāvā: Māra Zebaue-
re (priekšsēdētāja), valdes locekles 
Alda Brīze, Guna Dēliņa, Maija 
Gurecka un Ilga Vīksna. Reviden-
te – Albīne Balakleite. Kopsapulce 
nolēma ievērot brīvprātības prin-
cipu un aizvietot biedru naudu 
ar ziedojumiem. Sirsnīgs paldies 
Vitai Paulānei par iejūtīgajiem un 
uzmundrinošajiem vārdiem, kas 
nāca īstajā brīdī.

Ļoti spilgtu un neaizmirstamu 

iespaidu atstāja Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas akordeonistu 
ansambļa uzstāšanās. Jaunieši bija 
lieliski! Jauno mūziķu sniegums 
uzrunāja un sajūsmināja ikvienu 
klātesošo, liekot ļauties mūzikas 
burvībai un justies ārpus laika un 
telpas. Emocijas bija tik sakāpinā-
tas, ka koncerta beigās zalē sēdo-
šie piecēlās kājās, lai ar skaļiem 
aplausiem pateiktos jaunajiem 
mūziķiem un viņu vadītājai Ani-
tai Riekstai. Sanāksme noslēdzās 
ar sirsnīgu, mājīgu un klusinātu 
vakarēšanu pie spodri klātiem 
galdiem. Par to liels paldies mūsu 
Mārai! Paldies arī „labajam gari-
ņam” Raisai Makarei, bez kuras 
nebūtu šīs mājas sajūtas.

Pašlaik vecumā virs 90 ga-
diem ir 7 biedri, virs 80 – 15, virs 
70 – 21. Neskatoties uz to, daudzi 
no viņiem joprojām aktīvi pie-
dalās biedrības dzīvē, piemēram, 
Rita Legzdiņa no Līčiem, Moni-
ka Skulte no Rumbulas, Mirdza 

Eglīte, Valentīna Seļezņeva un 
Valentīna Teko no Ulbrokas. Sa-
vos 96 gados aktīvs un jauneklīgi 
nemierīgs ir Jānis Apinis.

No 1. līdz 13. martam ar 
domes atbalstu ir intervētas 20 
vecākā gadagājuma represētās 
personas, kuru dzīvesstāsti tiks 
iemūžināti topošajā filmā (ope-
rators Aivars Lubānietis).

Atzīmējot 65. gadadienu kopš 
1949. gada masu deportācijas, 25. 
martā nolikām ziedus pie „māmu-
ļas” pieminekļa Ulbrokas kapos, lai 
godinātu gan Sibīrijā apbedīto, gan 
Dzimtenes kapos guldīto piederīgo 
un draugu piemiņu.

Pateicība visiem, kas atrada lai-
ku un spēku, lai atnāktu un atbal - 
stītu represēto biedrību! Un no 
sirds vēlēsim labu veselību un 
nenogurstošu dzīvesprieku mūsu 
izcilajai priekšsēdētājai Mārai Ze-
bauerei.

Guna Dēliņa,
 represēta 1941. gadā

Goda Pilsone – 
Vita Felsberga

Ejam tālāk

Vitas Felsbergas dzīves moto 
ir: „Darīt darbu – tā ir goda 
lieta, bet darīt to pēc labākās 
sirdsapziņas – tas ir pienā-
kums!” Šis moto Vitu pavada 
visu dzīvi. Tas tika ieaudzināts 
ģimenē, pēc tam tas palīdzēja 
gūt panākumus sportā un vē-
lāk arī darbā.

Pedagoģiskajā darbā ir aizritējuši 
37 darba gadi, no kuriem 20 gadi 
nostrādāti speciālajā pedagoģi-
jā. 1996. gadā Vita uzsāka darbu 
Rumbulā, Gaismas internātskolā, 
kurā dzīves iemaņas apgūst bērni 
ar garīgās attīstības traucējumiem, 
īpašie bērni. Ar lielu gaišumu un 
mīlestību Vita stāsta par skolas 
audzēkņiem, par viņu panāku-
miem, par viņu dzīves gājumu un 
izglītošanos. 

Šo gadu laikā skola ir pārvei-
dojusies līdz nepazīšanai. Skolas 
iekšpuse un ārpuse ir skaisti iz-
remontēta, klases ir mūsdienīgi 
aprīkotas, ēka, kurā dzīvo audzēk-
ņi, no diviem stāviem ar vienu 
sanitāro mezglu katrā stāvā ir 
izaugusi par trīsstāvu renovētu 

ēku ar sanitārajiem mezgliem 
katrā istabā. Ēdnīca ir atjauno-
ta un aprīkota ar mūsdienīgām 
iekārtām. Skolas teritorija ir 
sakārtota un labiekārtota tieši 
šādu, īpašo, bērnu vajadzībām. 
Ar smaidu sejā Vita stāsta – lai to 
visu paveiktu, bija nepieciešams 
iegūt ļoti daudz zināšanu visda-
žādākajās jomās – celtniecībā, 
amatniecībā, dažādu komunikā-
ciju ierīkošanā, datorprogram-
mās un pat speciālās literatūras  
izdošanā.

90. gados, pēc tam, kad no 
mācību literatūras tika izņemtas 
visas grāmatas, kuras saturēja 
padomju simboliku, bērniem ar 
īpašām vajadzībām mācīties prak-
tiski nebija no kā. Tāpēc Gaismas 
skolas pedagogi, direktores Vitas 
iedvesmoti un atbalstīti, uzsāka 
mācību grāmatu veidošanu bēr-
niem, pēc kurām strādā speciālās 
skolas visā Latvijā. Par pamatu 
tika ņemta skandināvu sistēma, 
kurā tiek izmantotas piktogram-
mas. Skolas pedagogi ir izveidoju-
ši arī dažādas interaktīvas dator-
programmas, kuras bērni izmanto 

mācību procesā. Skolā ir ieviesta 
simbolu valodas datorprogramma 
„Sym Writer”, ar kuras palīdzību 
bērni mācās sazināties ar pedago-
giem un citiem cilvēkiem.

Vita Felsberga ļoti lepojas ar 
savu skolas pedagogu un darbi-
nieku kolektīvu, jo cilvēks, tāpat 
kā sportā, tā arī dzīvē, viens nav 
spēlētājs. Spēks ir kolektīvā un 
kopīgo mērķu izvirzīšanā un sa-
sniegšanā. „Mūsu mērķis ir no 
katra bērniņa, kas ir kā maziņš 
pumpurs, izaudzēt skaistu ziedu, 
kurš mūsu acu priekšā atplaukst 
visā savā krāšņumā,” – tā par 
saviem audzēkņiem saka Vita. 
Gaismas internātskola pilnībā at-
taisno savu nosaukumu, tur patie-
šām valda vārdiem neaprakstāms 
gaišums un cerība, kas daudziem 
cilvēkiem un viņu bērniem ir ļoti 
nepieciešama.

Paldies Vitai Felsbergai par vi-
ņas pašaizliedzīgo darbu daudzu 
gadu garumā Stopiņu novadā, un 
apsveicam ar Goda Pilsoņa titula 
iegūšanu!

Anna Imbrate-Siliņa,
redaktore 
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Februāra nogalē Ulbrokas kul-
tūras namā notika Latvijas Na-
cionālā teātra aktrises Guntas 
Virkavas grāmatas prezentācija 
(grāmatas autore – Aina Liepi-
ņa). Skatītājiem tika piedāvāts 
liriski smeldzīgs koncertuzve-
dums „Maigums”, kurā dzirdē-
jām Anrī Barbisa vēstules. 

Tas bija romantisks, mūzikas skaņās 
un dziesmās izdziedāts, izspēlēts 
mīlas stāsts, kurš vēstīja, cik liela 
pašuzupurēšanās var būt mīlestības 
vārdā. Pasākumā piedalījās Gunta 
Virkava, Elizabete Zagorska un Val-
dis Zilveris. Koncertuzveduma reži-
sors – Voldemārs Šoriņš. Skatītājus 
priecēja aktrises Guntas Virkavas 
profesionālā aktierspēle, Elizabe-
tes Zagorskas efektīvais dziedājums 
un Valda Zilvera kā allaž lieliskie 
instrumentālie pavadījumi. Sirsnīgi 
iesaku katram interesentam iegā-

dāties šo Ainas Liepiņas sarakstīto 
grāmatu, kurā varam izsekot aktri-
ses un interesanta cilvēka – Gun-
tas Virkavas – dzīves gājumam un 
skatuves gaitām.

28. februārī Ulbrokas kultūras 
nams gaidīja mazos skatītājus, lai 
iepriecinātu viņus ar Liepājas Leļļu 
teātra izrādi „Velniņi” pēc pazīsta-
mās R. Blaumaņa pasakas motīviem. 
Tāpat kā pasaka, arī izrāde bija „vel-
nišķīgi” aizraujoša – skatītāji iepazi-
nās ar abiem nerātnajiem velniņiem, 
uzzināja par viņu interesantajiem 
piedzīvojumiem uz zemes un redzē-
ja, kā viņu nedarbi izmainīja pašus 
velniņus izrādes noslēgumā. Skanī-
gumu izrādei piešķīra Māra Putni-
ņa mūzika. Savukārt spilgtās lelles 
pēc mākslinieces Barbaras Iltneres 
zīmētajām skicēm bija izgatavojusi 
Natālija Davidoviča Latvijas Leļļu 
teātrī. Izrādes režisore – Lita Belte, 
dekorāciju māksliniece – Jolanta 

Miķelsone. Lomās iejutās Liepājas 
Leļļu teātra aktieri – Matīss Millers, 
Ģirts Lukevics, Dace Doroškevica 
un Madara Enkuzena. Bērni izrādi 
vēroja ar aizrautīgu interesi un prie-
cājās gan par skaistajām lellēm, gan 
par nerātnajiem velniņiem. Šovasar 
Līgo parkā notiks vairāki bērniem 
domāti pasākumi un izrādes, tādēļ 
aicinu visus bērnus un viņu vecākus 
sekot līdzi pasākumu afišām un in-
formācijai mājaslapā. 

21. martā Ulbrokas kultūras 
namā izskanēja Antas Eņģeles 
jaunā koncertprogramma „Jūras 
stāsti”. Savā jaunajā koncertpro-
grammā dziedātāja Anta Eņģele 
kopā ar savu šarmanto skatuves 
draugu, virtuozo bajāna meistaru 
Marko Ojalu aicināja klausītājus 
sev līdzi pāri laikiem – gremdēties 
senos jūrnieku stāstos un klausī-
ties smeldzīgās jūrnieku dziesmās. 
Koncertā skanēja jūrnieku dziesmas 

no visām pasaules jūrām latviešu, 
angļu, vācu, somu, spāņu un krievu 
valodā, dziesmas par jūru no 19. 
gadsimta līdz pat mūsu dienām. 

Jūrnieku likteņi „veco jūras 
vilku” vēstulēs, jūrniecības uz-
plaukums Latvijā, Vecāķu kūrorts 
pagājušajā gadsimtā, pirmā Latvijas 
zemūdene, Fredijs Kvinns, Havaja 
un Neapole, tālās aizjūras mīlas 
dēkas un sūrā jūrnieku ikdiena – 
tas viss caurvija Antas koncertu 
un aizveda klausītājus jūras stāstu 
romantikā. Režisora Valda Lūriņa 
„aizkadra” balss uzbūra īstenu pie-
jūras atmosfēru un ļāva ikvienam 
iztēloties sirmos zvejniekus un viņu 
likteņstāstus. Skatītājus priecēja 
Antas Eņģeles interesantais stāstī-
jums un skaistais dziedājums, kā arī 
Marko Ojala aizrautīgā muzicēšana 
un atraktīvais skatuves tēls. Paldies 
māksliniekiem par šo brīnišķīgo 
koncertu un paldies skatītājiem par 

atsaucību, aplausiem un skanīgo 
līdzi dziedāšanu! 

Ulbrokas kultūras namā tiksimies 
5. aprīlī plkst. 19.00, kad uzzināsim 
atbildi uz eksistenciāli svarīgo jautā-
jumu – kāpēc mums jāprecas? Tiksi-
mies ar aktieriem Akvelīnu Līvmani, 
Juri Kalniņu, Jāni Mūrnieku un Ed-
vardu Reini. Izrāde solās būt komiska 
un interesanta, mīļi aicināts ikviens 
skatuves mākslas cienītājs. 

Un tad jau klāt arī Lieldienas – 
ar Lieldienu sarīkojumu mēs, līdzīgi 
kā citus gadus, atklāsim Līgo par-
ka jauno sezonu. Lieldienās visus 
priecēs mūsu novada dejotāji, būs 
dažādas jautras izdarības un Stopi-
ņu novada dienas centru sarūpētās 
radošās darbnīcas. Būs padomāts 
par Līgo parka jaunajiem „vizuā-
lajiem” elementiem, tādēļ ikviens 
aicināts ņemt līdzi arī fotoaparātu. 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 

27. marta saulainajā priekš-
pusdienā Stopiņu novada 
Vēstures muzejā ar priecīgiem 
pārsteiguma saucieniem tika 
atklāta izstāde „Sajūtu Dau-
gava”.

Vidi var sajust ar 5 maņām – 
tausti, dzirdi, ožu, redzi un garšu. 
Lai gan dominējošā maņa izstādēs 
parasti ir redze, „Sajūtu Daugava” 
piedāvā informāciju sajust arī ar 
tausti un dzirdi.

Lai dotos tālākos ceļojumos, 
vispirms jāiepazīst savas mājas. 
Iepazīsim savu tuvāko apkārt-
ni gan no tūrisma materiāliem, 
gan tos izmantojot pārgājienos 
un ekskursijās, jo piedāvājums 
ir plašs – aktīvās atpūtas takas, 
velomaršruti, brīvdabas koncer-
ti, pilsētas svētki un interesantas 

kultūrvēstures ekspozīcijas nova-
du un pilsētu muzejos. To visu 
izstādes pirmajā dienā uzzināja 
un apskatīja Ķekavas, Salaspils, 
Ogres un Baldones novada 
tūrisma speciālisti, pārgājienu 
vadītājs Jānis Zariņš, Ulbrokas 

vidusskolas 1.a klase un skolotāja 
G. Jaundāldere.

„Sajust Daugavu” Stopiņu nova-
da Vēstures muzejā varēs līdz Starp-
tautiskajai muzeju naktij (17. maijā).

Renāte Priede,
Stopiņu novada muzeja vadītāja

Atskatoties uz aizvadītajiem kultūras pasākumiem…

Sajust Daugavu
Tematiskā izstāde 
„Atvērtais logs”
Izstāde ļaus ieskatīties dzejnieka 
Pētera Brūvera (1957–2011) rado-
šajā pasaulē, atklājot dzejas stila 
savdabību, dažādo tulkoto autoru 
ietekmes, un iepriecinās ar dze-
joļiem bērniem, kā arī atgādinās 
libretu un dziesmu tekstus teātra 
izrādēm.

Viljamam 
Šekspīram – 450
Tematiska izstāde veltīta angļu 
dramaturgam, dzejniekam Vil-
jamam Šekspīram – 450 (1564–
1616). Šekspīra laikmets un 
daiļrade arī mūsdienās piesaista 
ar Londonas dzīvi – sabiedrības 
sociālām norisēm un aprindu po-
litiskajām spēlēm, teātri un īpašu 
mākslas un laika izjūtu. Aicinām 
iepazīties ar izstādes sagatavota-
jiem materiāliem un piedāvājam 
iespēju piedalīties „Satori.lv” 
rīkotajā konkursa „Šekspīrs bija 
latvietis” darba izstrādē.

Ikgadējā pavasara 
makulatūras akcija 
Saudzēsim dabas resursus un rī-
kosimies atbildīgi. Ikvienam ir 
iespēja nodot novecojušu, maz-
vērtīgu un gadu gaitā uzkrātu lite-
ratūru Stopiņu novada bibliotēkās 
un Upesleju dienas centrā.

Akcijas darbības laiks visu 
aprīli. Aicinām grāmatas un ci-
tus iespieddarbus pirms piegādes 
pārsiet ar auklu. Lūgums pirms 
ierašanās informēt bibliotēkas un 
dienas centra darbiniekus.

Kontakti: tālr. 67910503 
(Ulbrokas bibliotēka), tālr. 
67956042 (Sauriešu bibliotēka),  
tālr. 67956939 (DC Upeslejas).

Videostāsta 
„No sētas uz sētu” 
ekranizējums.

Sestdien, 12. aprīlī, LTV1 pro
grammā plkst. 14.45. Sabiedrībā 
aktuālais identitātes jautājums ir 
pierādījis, ka personas tāpatība 
var turpināties, arī mainoties tās 
ārienei, intelektuālajām spējām, 
atmiņai, saglabājot priekšstatu 
par sevi kā par vienreizēju lie-
tu, kas atšķiras no citām, taču 
mijiedarbībā saglabā kultūraina-
visko rokrakstu, cilvēku gājumu 
un notikumu virknējumu. Seno 
māju kontekstā – videostāstā, 
pašā Rīgas pievārtē, ieraudzīsiet 
koka ēkas, senus pagrabus, uzzi-
nāsiet notikumus un stāstus, kas 
raksturo vietu, laiku un cilvēkus 
Stopiņu novadā.

Bibliotēku nedēļa  
no 22. līdz 26. aprīlim
Pasākumi Ulbrokas bibliotēkā
Piektdien, 25. aprīlī, plkst. 15.00
Stopiņu novada bibliotekāru tik-
šanās dzejnieka Pētera Brūvera 
mājās „Kalēji”:

• pavasara elpa pagalmā – la-
bie darbi talkojot;

• dzejnieka valodas ainava, 
poēzija un īstenība dzejā – atmi-
ņas un laikmeta liecības runājot;

• videostāsta „No sētas uz 
sētu” identitāte – kultūrainavisko 
rokrakstu vērojot.

Aprīļa pasākumi bibliotēkās•

Ulbrokas bibliotēka e-prasmju 
praktiskajās apmācībās nova-
da iedzīvotājiem nodrošināja 
iespēju pilnveidot un atklāt 
informācijas komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) piedāvātās 
iespējas, kas atrodamas dažā-
du mājaslapu un sociālo tīklu 
tīmekļa vietnēs. 

Dalībnieki praktiski apskatīja Stopi-
ņu novada ziņu un jaunumu mājas-
lapu, tās struktūru. Komunikācijas 
iespēja un darbība sociālajos tīklos 
joprojām ir aktuāla saziņas forma, 
kas pieprasa apmācību lietotāja pro-
fila izveidei „Draugiem.lv”, „Skype”, 
„Youtube”, „Twitter”, „Facebook”, 
„Flickr” un citās tīmekļa vietnēs. 
Gan teorētiskās, gan praktiskās 
zināšanas un iemaņas darbam ar 
datoru nepieciešamas, lai iepazītos 
ar valsts un pašvaldību e-pakalpoju-
mu izmantošanas iespējām. Ikdienas 

norēķini nav iedomājami bez elek-
tronisko pakalpojumu weblapām 
par komunālajiem pakalpojumiem –  
īres rēķinu apmaksa, elektrības, gā-
zes, televīzijas, telekomunikācijas un 
citu pakalpojumu pieeja interneta 
vietnēs atvieglo daudzu pašvaldību 
veidlapu un normatīvo aktu pieeja-
mību.

Gadskārtējais projekts, apmā-
cīt iedzīvotājus datora lietošanā 
un iedrošināt izmantot mūsdienu 
tehnoloģijas ikdienā, ir tikai viens 
solis no minētajām darbībām. 
Prasme un pārliecība jāiegūst sis-
temātiskā darbā un vēlmē iesaistī-
ties elektroniskajos procesos, kas 
arvien ieņem nozīmīgu lomu sav-
starpējā komunikācijā. Aicinām 
ikvienu interesentu neapstāties pie 
jaunatklātā informācijas klāsta, 
bet turpināt ikdienā strādāt un 
pilnveidot savas e-prasmes.

E-apmācības nodarbinātībai 

un IKT karjerai šogad tika orga-
nizētas semināra nodarbībā „Da-
žādo valsts reģistru pieejamība 
un to efektīva izmantošana”, pie-
dāvājot iespēju uzņēmējiem, ie-
stāžu un pašvaldību darbiniekiem 
uzzināt dažādo datu pieejamību 
publiskajos reģistros un kā šo in-
formāciju efektīvi izmantot.

Kopumā esam vērsuši uzma-
nību IKT prasmju nozīmei un at-
tīstībai gan tiem, kas uzsāk datora 
un interneta lietošanu, gan tiem, 
kam e-prasmes kalpo nodarbi-
nātībai, e-prasmju novērtēšanas 
metodēm un tiešsaistes rīkiem.

Vizuālo atainojumu par novada 
iedzīvotāju e-apmācību elektronis-
kajā vidē atradīsiet Ulbrokas biblio-
tēkas tīmekļa vietnes sadaļā http://
www.stopini.lv/public/31163.html.
Daiga Brigmane, Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Lietderīgais internets



4 “tĒVZEMĪtE“
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2013. gada 2. septembrī tika parakstīts līgums par eiropas Savienības 
fonda projekta īstenošanu un eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinan
sējuma piešķiršanu projektam (Nr. 3Dp/3.4.1.1.0/13/ApiA/CFLA/131/038)  
„Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu ciemā” un pro
jektam (Nr. 3Dp/3.4.1.1.0/13/ApiA/CFLA/133/039)  „Ūdenssaimniecības 
attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā”.

Atbalsta summa katram projektam – eRAF līdzfinansējums 85% no 
attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 425 000,00 eUR (298 691,70 
LVL). projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu 
ciemā” kopējā summa 1 003 428,88 eUR (705 213,83 LVL). 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā” 
kopējā summa 945 037,14 eUR (664 175,88 LVL).

Šis finansējums tiks izmantots Sauriešu un Upesleju ciema ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un jaunu tīklu izbūvēšanas darbos. 

projekta mērķi un ieguvumi: sakārtot Sauriešu un Upesleju ciema 
ūdenssaimniecības sistēmu; nodrošināt atbilstošu dzeramo ūdeni; nodro
šināt komunālo notekūdeņu attīrīšanu; ūdensapgādes un notekūdeņu 
pakalpojumu pieejamības paplašināšanu; infiltrācijas līmeņa samazināša
nu; samazināt ūdens zudumus; samazināt vidē novadīto piesārņojumu; 
paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti.

projekta realizācijas termiņš 19 mēneši.
2014. gada 30. janvārī tika parakstīti iepirkuma līgumi – pakalpojumi 

(projektēšana). pakalpojumu (projektēšanu) nodrošinās SiA „Firma L4”. 
Līguma summa projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada 
Sauriešu ciemā” 9727,47 eUR (6836,50 LVL), savukārt projekta  „Ūdens
saimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā” 12 559,63 eUR 
(8826,95 LVL). Līgumu termiņš 5 mēneši.

projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Sauriešu cie
mā” un „Ūdenssaimniecības attīstība Stopiņu novada Upesleju ciemā” 
līdzfinansē eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros 
ir pA „Saimnieks”. projekta tehnisko, administratīvo un finanšu vadības 
uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

ieGULDīJUMS tAVĀ NĀkOtNĒ!
Sīkāka informācija pa tālr.: 67387222.
pA „Saimnieks” direktors J. Koponāns

Martā pašvaldības policijas darbinie
ki turpināja atstarotāju izsniegšanu 
gājējiem diennakts tumšajā laikā.

Vairākas jauniešu vadītas auto
mašīnas bija ieslīdējušas grāvī. pa
teicoties laimīgai sakritībai, avārijās 
nebija cietušo. kā secināja Valsts 
policija, avāriju cēlonis ir jauniešu 
pārgalvīgā braukšana un ātruma 
pārsniegšana.

pašvaldības policijas darbinieki 
turpina patrulēt pie izglītības iestā
dēm ar mērķi mazināt nepilngadīgo 
smēķēšanu. Martā aizturēti divi ne
pilngadīgie, abiem piemēroti admi
nistratīvie sodi.

pateicoties aktīvai pašvaldības 
policijas rīcībai, Ulbrokā atrasts no
zagts velosipēds un tajā pašā dienā 
atdots īpašniekam.

Sauriešos apzagta katlumāja, 
lieta nodota Valsts policijai.

pašvaldības policija pārbaudīja, 
kā tiek ievērota likuma par valsts 
karogu izpilde, veiktas vairākas pār
runas ar iedzīvotājiem.

pašvaldības policija aicina ie
dzīvotājus ievērot ceļa zīmes. īpašs 
lūgums ir ievērot 51. autobusa ga
lapunktā pie veikala „top” izvietotās 
apstāšanās aizlieguma zīmes. Šajā 

pieturvietā pasažierus izlaiž 51. au
tobuss, un šeit atrodas arī skolēnu 
autobusa pieturvieta. Automašīnas 
regulāri tiek novietotas, neievēro
jot ceļa zīmes un radot grūtības 
autobusiem piebraukt pieturvietā. 
pašvaldības policija informē, ka tiks 
pievērsta pastiprināta uzmanība ceļa 
zīmju ievērošanai šajā pieturvietā.

Informācija par fiksētajiem 
pārkāpumiem:

Martā pašvaldības policijas dar
binieki izbraukuši uz 144 iedzīvotāju 
izsaukumiem (t.sk. ģimenes skandāli –  
9, naktsmiera traucēšana – 5, klai
ņojoši mājdzīvnieki – 22).

Nogādātas uz diennakts patver
smi Rīgā 4 personas alkohola reibu
mā un bez noteiktas dzīvesvietas.

pie administratīvās atbildības 
sauktas 17 personas (t.sk. 2 nepiln
gadīgas personas).

izskatīti 6 fizisku un juridisku 
persona iesniegumi.

par likumpārkāpumu izdarīšanu 
aizturēta un nodota Valsts policijas 
Salaspils iecirkņa darbiniekiem 1 
persona.

Informācija sagatavota, 
izmantojot pašvaldības policijas 

materiālus

Sēžu protokoli
Nr.4, 2014. gada 25. februārī. izskatīti 93 personu iesniegumi. piešķirta 
sociālā palīdzība 13 914,65 eUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti četr
padsmit eUR, 65 centi).

Nr.5, 2014. gada 11. martā. izskatīti 113 personu iesniegumi. piešķirta 
sociālā palīdzība 11 704,13 eUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti četri 
eUR, 13 centu).

Nr.6, 2014. gada 25. martā. izskatīti 115 personu iesniegumi. piešķirta 
sociālā palīdzība 13 697,92 eUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti deviņdes
mit septiņi eUR, 92 centi).

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

Sociālā dienesta ziņas•

Juridiskās pers. 
nosaukums Adrese, kontaktinformācija piedāvājuma cena 

eUR bez pVN 

1 SiA „kAtLeRi”
Reģ.Nr.40103073727

„katleri”, p/n Garkalne, Ādažu 
novads, LV2137,
info@katleri.lv 

158 597,90

2 SiA „tiLtS”
Reģ.Nr.50103005351

Spilves iela 2a, Rīga, LV1055,
sekretare@tilts.lv 144 096,95

3 SiA LL kU „Viadukts”
Reģ.Nr.40003030420

Zvaigžņu iela 6, Jēkabpils, LV5202,
info@viadukts.lv 155 055,24

4 SiA „V SeRViCe”
Reģ.Nr.40003920717

Riekstu iela 1018, Rīga, LV1055,
vservice@inbox.lv 168 825,30

5 SiA “CeĻiNiekS 2010”
Reģ.Nr.44103059132

Lielā iela 2, Smiltene, Smiltenes 
novads, LV4729,
info@celinieks2010.lv 

191 280,98

26. februāra, 12. marta un 26. marta 
sēžu lēmumi (Protokols Nr.21., 20. un 21.)

Informē pašvaldības policija•

Policijas darbs martā
26.februāra, 12.marta un 26.mar-
ta sēžu lēmumi (Protokols Nr.21, 
20 un 21)
• 4.7.1. Veikt izmaiņas saistošajos no
teikumos Nr.1/14 “par Stopiņu nova
da budžetu 2014. gadam” pielikums 
Nr.1 “pamatbudžeta ieņēmumu 
plāns 2014. gadam”.
• 4.7.2. Veikt izmaiņas saistošajos no
teikumos Nr.1/14 “par Stopiņu nova
da budžetu 2014. gadam” pielikums 
Nr.2 “pamatbudžeta izdevumu plāns 
2014. gadam”.
• Veikt transportlīdzekļa LAND RO
VeR DeFeNDeR, valsts reģistrācijas 
Nr. pO7614, šasijas Nr. SALLDH
M586A725095, atsavināšanu atklātā 
izsolē.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē pēc 
noteiktās procentu likmes ar atmak
sas termiņu 7 (septiņi) gadi projekta 
„tilta pār Mazo Juglas upi klātnes 
rekonstrukcija un gājēju joslas jaun
būve Upeslejās, Stopiņu novadā” 
īstenošanai 120  000.00 (viens simts 
divdesmit tūkstoši) euro apmērā, 
paredzot aizņēmuma izņemšanas 
termiņu līdz 2014.gada 1.augustam.
projekta „tilta pār Mazo Juglas upi 
klātnes rekonstrukcija un gājēju jos
las jaunbūve Upeslejās, Stopiņu no
vadā” kopējās izmaksas ir 174 357.31 
(viens simts septiņdesmit četri 
tūkstoši trīs simti piecdesmit septi
ņi euro un trīsdesmit viens cents), 
pašvaldības finansējums – 54 357.31 
(piecdesmit četri tūkstoši trīs simti 
piecdesmit septiņi euro un trīsdes
mit viens cents). 
Aizņēmums 120 000.00 (viens simts 
20 tūkstoši) euro tiks apmaksāti no 
Stopiņu novada budžeta.
Valsts kasē saņemto aizņēmuma 
atmaksu garantēt no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma at
maksu sākt no 01.01.2015.
• Stopiņu novada domes “iepiRkU-
MU kOMiSiJAS NOLikUMA” (ap
stiprināts Stopiņu novada domes 
26.06.2013. sēdē (protokols Nr.3, 
11.p.) 4.13.punkts nosaka, ka komi
sija sniedz informāciju Domei, par 
iepirkumu procedūru rezultātiem, 
kuru līgumcena ir vienāda vai lielā
ka par Ls 10 000, t.i., eUR 14 228.72.
iepirkums „tilta pār Mazo Juglas upi 
klātnes rekonstrukcija un gājēju 
joslas jaunbūve Upeslejās, Stopiņu 
novadā” (identifikācijas Nr. SND 
2014/3(8.2)) 
iepirkuma priekšmets tilta pār Mazo 
Juglas upi klātnes rekonstrukcija un 
gājēju joslas jaunbūve Upeslejās, 
Stopiņu novadā  saskaņā ar darba 
uzdevumu.
iepirkuma procedūras ietvaros tika 
iesniegti 5 (pieci) piedāvājumi (skatīt 
tabulā):
iepirkumu komisija, izvērtējot ie
sniegtos piedāvājumus, nolēma:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirku
mā „tilta pār Mazo Juglas upi klātnes 
rekonstrukcija un gājēju joslas jaun
būve Upeslejās, Stopiņu novadā”    
(identifikācijas Nr. SND 2014/3(8.2)),  
piešķirt un par uzvarētāju atzīt SiA 
„tiLtS”, Reģ.Nr.50103005351, juri
diskā adrese Spilves iela 2a, Rīga, 
LV1055, ar kopējo līguma summu 
eUR bez pVN 144  096.95 (viens 
simts četrdesmit četri tūkstoši de
viņdesmit seši euro, 95 centi),  pVN 
21%  eUR 30260.36, eUR ar pVN 174 
357.31 (viens simts septiņdesmit 
četri tūkstoši trīs simti piecdesmit 
septiņi euro, 31 cents). 
pamatojums: piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, viszemākā cena. 
2. Slēgt līgumu  „tilta pār Mazo Jug
las upi klātnes rekonstrukcija un 
gājēju joslas jaunbūve Upeslejās, 

Stopiņu novadā” ar SiA „tiLtS”, Reģ.
Nr.50103005351, juridiskā adrese 
Spilves iela 2a, Rīga, LV1055, ar ko
pējo līguma summu eUR bez pVN 
144  096.95 (viens simts četrdesmit 
četri tūkstoši deviņdesmit seši euro, 
95 centi),  pVN 21%  eUR 30260.36, 
eUR ar pVN 174 357.31 (viens simts 
septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti 
piecdesmit septiņi euro, 31 cents).
• Apstiprināt izmaiņas Stopiņu nova
da pašvaldības pii „pieNeNīte” pado
mes nolikumā.
• Apstiprināt Stopiņu novada pašval
dības projektu finansēšanas konkur
sa  Nolikumu
• Apstiprināt dienas centra „LĪČI  no
likumu
• Noteikt viena audzēkņa izmak
sas 2014.gadam Stopiņu novada 
izglītības iestādēs savstarpējiem 
norēķiniem ar citām pašvaldībām 
un pirmsskolas izglītības iestādēm 
saskaņā ar 12.11.2013.Ministru kabi
neta noteikumiem Nr.1292.
• Veikt izmaiņas saistošajos notei
kumos Nr.1/14 “par Stopiņu novada 
budžetu 2014. gadam” pielikums 
Nr.2 “pamatbudžeta izdevumu plāns 
2014. gadam”.
• Veikt nekustamā īpašuma Granīta 
ielā 13e,  Stopiņu novads, kadastra 
Nr. 8096 007 0242, atsavināšanu.
• Apstiprināt Ētikas komisiju 4 depu
tātu sastāvā.
• Apstiprināt Stopiņu novada domes 
deputātu Ētikas kodeksu
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē pēc 
noteiktās procentu likmes ar atmak
sas termiņu 7 (septiņi) gadi projekta 
„Getliņu ielas posma rekonstruk
cija no Granīta ielas līdz Stūraiņu 
ielai, Stopiņu novadā” īstenošanai 
39 000.00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši) 
euro apmērā, paredzot aizņēmuma 
izņemšanas termiņu līdz 2014.gada 
30. jūnijam.
projekta „Getliņu ielas posma re
konstrukcija no Granīta ielas līdz Stū
raiņu ielai, Stopiņu novadā” kopējās 
izmaksas ir eUR bez pVN 46  141.60 
(četrdesmit seši tūkstoši viens simts 
četrdesmit viens euro, 60 centi),  
pVN 21%  eUR 9689.74, eUR ar pVN 
55831.34 (piecdesmit pieci tūkstoši 
astoņi simti trīsdesmit viens euro, 
34 cents), pašvaldības finansējums 
– 16 831.34 (sešpadsmit tūkstoši as
toņi simti trīsdesmit viens euro, 34 
centi). 
Aizņēmums 39 000.00 (trīsdesmit 
deviņi tūkstoši) euro tiks apmaksāti 
no Stopiņu novada budžeta.
Valsts kasē saņemto aizņēmuma at
maksu garantēt no pašvaldības bu
džeta līdzekļiem.
Valsts kasē saņemtā aizņēmuma at
maksu sākt no 01.01.2015.
• Iepirkums „Getliņu ielas posma 
rekonstrukcija no Granīta ielas līdz 
Stūraiņu ielai, Stopiņu novadā” 
(identifikācijas Nr. SND 2014/6(8.2))
iepirkuma priekšmets „Getli
ņu ielas posma rekonstrukci
ja no Granīta ielas līdz Stūrai
ņu ielai, Stopiņu novadā”.
iepirkuma procedūras ietvaros tika 
iesniegti 13 (trīspadsmit) piedāvā

jumi.
iepirkumu komisija, izvērtējot ie
sniegtos piedāvājumus, nolēma:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepir
kumā „Getliņu ielas posma rekons
trukcija no Granīta ielas līdz Stūraiņu 
ielai, Stopiņu novadā” (identifikācijas 
Nr. SND 2014/6(8.2)),  piešķirt un par 
uzvarētāju atzīt SiA “Mārupes Ce
ļinieks”, Reģ.Nr. 40003806089, juri
diskā adrese Ozolu iela 10, Jaunmā
rupe, Mārupes novads, LV2166, ar 
kopējo līguma summu eUR bez pVN 
46  141.60 (četrdesmit seši tūkstoši 
viens simts četrdesmit viens euro, 60 
centi),  pVN 21%  eUR 9689.74, eUR 
ar pVN 55831.34 (piecdesmit pieci 
tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens 
euro, 34 cents). 
pamatojums: piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, viszemākā cena. 
Slēgt līgumu  „Getliņu ielas pos
ma rekonstrukcija no Granīta ielas 
līdz Stūraiņu ielai, Stopiņu novadā” 
ar SiA “Mārupes Ceļinieks”, Reģ.Nr. 
40003806089, juridiskā adrese Ozo
lu iela 10, Jaunmārupe, Mārupes 
novads, LV2166, ar kopējo līguma 
summu eUR bez pVN 46  141.60 
(četrdesmit seši tūkstoši viens simts 
četrdesmit viens euro, 60 centi),  
pVN 21%  eUR 9689.74, eUR ar pVN 
55831.34 (piecdesmit pieci tūkstoši 
astoņi simti trīsdesmit viens euro, 34 
cents).
• Iepirkums „Takas izveide pie 
Ulbrokas ezera” (identifikācijas 
Nr. SND2014/8(8.2)eZF)
iepirkuma priekšmets „takas izveide 
pie Ulbrokas ezera”.
Būvniecība tiek īstenota eiropas Ziv
saimniecības fonda projekta „takas 
izveide pie Ulbrokas ezera” Nr.13
04ZL19Z401101000001 ietvaros. 
iepirkuma procedūras ietvaros tika 
iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi.
iepirkumu komisija, izvērtējot ie
sniegtos piedāvājumus, nolēma:
1. Līguma slēgšanas tiesības ie
pirkumā „takas izveide pie Ul
brokas ezera” (identifikācijas 
Nr.  SND2014/8(8.2)eZF),  piešķirt 
un par uzvarētāju atzīt SiA „V Servi
ce”, Reģ.Nr. 40003920717, juridiskā 
adrese Riekstu iela 1018, Rīga, LV
1055, ar kopējo līguma summu eUR 
bez pVN 21 014.17 (divdesmit viens 
tūkstotis četrpadsmit euro, 17 cen
ti),  pVN 21%  eUR 4412.98, eUR ar 
pVN 25 427.15 (divdesmit pieci tūk
stoši četri simti divdesmit septiņi 
euro, 15 centi). 
pamatojums: piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, viszemākā cena. 
Slēgt līgumu  „takas izveide pie Ul
brokas ezera” ar SiA „V Service”, Reģ.
Nr. 40003920717, juridiskā adrese 
Riekstu iela 1018, Rīga, LV1055, 
ar kopējo līguma summu eUR bez 
pVN 21 014.17 (divdesmit viens tūk
stotis četrpadsmit euro, 17 centi),  
pVN 21%  eUR 4412.98, eUR ar pVN 
25  427.15 (divdesmit pieci tūkstoši 
četri simti divdesmit septiņi euro, 15 
centi).
Ar domes sēžu protokoliem pilnā re
dakcijā var iepazīties Stopiņu nova
da mājas lapā www.stopini.lv
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Saskaņā ar Stopiņu novada do-
mes 2014. gada 26. februāra sē-
des lēmumu (protokols Nr.21, 
2.1.3.p.) ir uzsākta detālplāno-
juma izstrāde nekustamajam 
īpašumam „TREIERI” Rumbulā, 
Stopiņu novadā, kadastra nr. 
8096-007-0312. Detālplānoju-
ma teritorija aptver visu minēto 
īpašumu.

Konstatēts, ka nekustamajam īpašu-
mam „TREIERI” saskaņā ar Stopiņu 
novada saistošajiem noteikumiem 
Nr.29 „Stopiņu novada teritorijas 
plānojuma ar 2009. gada grozīju-
miem grafiskā daļa un teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumi”, 
kas izdoti ar 2009. gada 16. decem-

bra domes sēdes lēmumu (protoko-
la Nr.16,p.6, 2.p.) „Grafiskās daļas” 
kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana” (kartes M1:10000), 
noteikti divi funkcionālie zonējumi:
 „Ražošanas, komunālās saim-
niecības un noliktavu teritorijas” 
(RR), ar jaunveidojamā zemes-
gabala minimālā platība 0,5 ha 
un  „Publiskās zaļās teritorijas” –  
„Dabas teritoriju” (D) apakšzonē-
jums „Publiskās zaļās teritorijas” 
noteiktas kā zaļā buferzona dzī-
vojamo apbūves aizsardzībai no 
nelabvēlīgām ietekmēm no „Ra-
žošanas, komunālās saimniecības 
un noliktavu teritorijas”.

Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis: pamatot zemes gabala „TREIE-

RI”, Rumbulā, Stopiņu novadā, 
zemes gabalu 3,87 ha platībā sada-
līšanai domājamās daļās atsevišķās 
zemes vienībās – nekustamajos 
īpašumos. Paredzēts izbūvēt mašī-
nu detaļu noliktavu un transporta 
garāžas, kā arī noliktavas ar biroja 
ēku, piebraucamo ceļu.

Par detālplānojuma izstrādes va-
dītāju apstiprināts Stopiņu novada 
domes būvvaldes vadītājs Andris 
Rībenis.

Informāciju par detālplānojuma 
izstrādi var saņemt, kā arī ierosinā-
jumus un priekšlikumus var iesniegt 
Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a, 
Rumbulā, Stopiņu novadā, LV-2130, 
vai arī sazinoties ar izstrādes vadītāju, 
vai pa e-pastu būvvalde@stopini.lv. 

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam „TREIERi” Rumbulā

Granīta ielā 13D, Stopiņu novads, kadastra Nr. 
8096 007 0091; Granīta ielā 13E, Stopiņu novads, 
kadastra Nr. 8096 007 0242.

pieteikums reģistrācijai iesniedzams līdz 2014. gada 16. 
maija plkst. 16.00 institūta ielā 1A, 2. stāvā, 4. kabinetā, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

izsole notiks 2014. gada 19. maijā plkst. 17.00 institū
ta ielā 1A, 2. stāvā, 1. kabinetā, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Nekustamā īpašuma Granīta ielā 13D sākotnējā cena 
ir 28 000,00 eUR (divdesmit astoņi tūkstoši eiro, 00 centu).

Nekustamā īpašuma Granīta ielā 13e sākotnējā 
cena ir 31 000 eUR (trīsdesmit viens tūkstotis eiro, 
00 centu).

Maksāšanas līdzekļi 100% eUR. 

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašu
ma sākotnējās cenas, kas Granīta ielā 13D ir 2800,00 
eUR, Granīta ielā 13e – 3100,00 eUR. Reģistrācijas 
nauda (katram objektam) – 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 Granīta ielā 13D / Granīta ielā 13e”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Stopiņu novada 
domes mājaslapā www.stopini.lv vai Stopiņu novada domē 
institūta ielā 1a , 4. kab., 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 ob
jektu var, zvanot pa tālr. 67910506.

Paziņojums par lokālplānojuma 1. redakcijas nekusta
majam īpašumam „KAUDZĪŠU IELA 77” Stopiņu novadā 

nodošanu publiskajai apspriešanai

Stopiņu novada dome 2014. gada 26. martā pieņēma lēmumu „Par 
lokālplānojuma 1. redakcijas nekustamajam īpašumam „KAUDZĪŠU 
IELA 77” Stopiņu novadā (zemes vienības kadastra nr.8096 009 
0055) nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”.

Nekustamā īpašuma „KAUDZĪŠU IELA 77” lokālplānojuma 
1. redakcijas publiskā apspriešana notiek četras nedēļas no 2014. 
gada 7. aprīļa līdz 5. maijam.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2014. gada 29. aprīlī Gaismas inter-
nātpamatskolas zālē Kaudzīšu ielā 31, Rumbulā, Stopiņu nova-
dā, LV-2121. Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības 
darba laikā Stopiņu novada pašvaldībā Institūta ielā 1a, pie ziņoju-
ma dēļa 1. stāvā, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Apmeklētājus pieņem 
attīstības un plānošanas speciāliste Inese Pivare  pirmdien no plkst. 
9.15 līdz 13.00 un no 13.45 līdz 19.00. Rakstiskos priekšlikumus 
iesniedz publiskās apspriešanas laikā Stopiņu novada pašvaldībā 
Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130.

Adresācijas sistēmu Latvijā no-
saka 2009. gada 3. novembrī 
pieņemtie Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 1269 „Adresāci-
jas sistēmas noteikumi”, kas ir 
izstrādāti, lai noteiktu vieno-
tu adrešu piešķiršanas kārtību 
valstī un vienotus adresācijas 
sistēmas pamatprincipus. 

Gadījumos, kad ciema teritorijā ir 
izveidotas ielas, pie ielām esoša-
jām ēkām pašvaldībai nosaukumi 
jāmaina uz numuriem, jo secīgi 
piešķirti numuri ar piesaisti ielas 
nosaukumam nodrošina saprota-
mu un vienkāršu konkrētā adre-
sācijas objekta atrašanu. Ērta ob-
jekta atrašana ir nepieciešama ne 
tikai attiecīgā ciema iedzīvotājiem, 
bet arī personām, kuras konkrēto 
teritoriju pietiekami nepārzina, 
tajā skaitā arī operatīvajiem die-
nestiem, komunikāciju turētājiem, 
preču piegādātājiem u.tml.

 Lai nodrošinātu adrešu at-
bilstību „Adresācijas sistēmas 
noteikumiem”, Stopiņu novada 
dome ir pieņēmusi lēmumus par 
jaunu ielu nosaukumu piešķiršanu 
esošajiem ceļiem ciemu teritorijās. 
Sauriešos pašvaldības ceļam no 
valsts autoceļa P5 Ulbroka–Ogre 
līdz Upeslejām ir apstiprināts ie-
las nosaukums „Burtnieku iela”; 
Meža ielas posmam, kuram pie-
kļuve ir no valsts autoceļa Līči–
Upeslejas ir apstiprināts ielas 
nosaukums „Stirnu iela”, kā arī 
apstiprināti jauni ielu nosaukumi 
„Strēlnieku iela”, „Līdumnieku 
iela”, „Kazāru iela”.

Individuālo dzīvojamo māju 
īpašniekiem, kuru īpašumiem 
apstiprinātas jaunas adreses, tiks 
nosūtīti lēmumi par mainītajām 
adresēm. 

Kas jādara īpašuma īpašnie
kam, iedzīvotājam, uzņēmējam, 
ja ir mainīta adrese?

Atbilstoši „Adresācijas sistē-
mas noteikumu” 34. punktā no-

teiktajam: „Ja adresācijas objekta 
nosaukums oficiāli pārdēvēts vai 
numurs oficiāli mainīts, kā arī ja 
precizēta pieraksta forma atbil-
stoši šo noteikumu prasībām, ie-
priekšējais nosaukums vai numurs 
juridiski ir identisks jaunajam vai 
precizētajam nosaukumam vai 
numuram. Pēc pārdēvēšanas vai 
pieraksta formas precizēšanas lie-
to jauno nosaukumu vai numuru.”

Līdz adreses maiņai izdotie 
dokumenti, piemēram, zemesgrā-
matu apliecība, kuros ir fiksēta 
iepriekšējā adrese, joprojām ir 
spēkā esoši un to maiņa veica-
ma tikai tad, ja to vēlas pats do-
kumenta turētājs. Iedzīvotājiem 
nav nepieciešams atkārtoti dek-
larēt dzīvesvietu. Arī Uzņēmumu 
reģistrs izmanto informāciju no 
Adrešu reģistra, un informācija 
par mainīto adresi tiek aktuali-
zēta atbilstoši Adrešu reģistra  
datiem. 

Linda Čakše,
Stopiņu novada būvvaldes zemes 

ierīkotāja, tālr. 67910506, 
epasts linda@stopini.lv

Par adresācijas 
maiņu Sauriešos

Ir pieņemti lēmumi par ad-
resācijas maiņu Sauriešos. 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju adreses:
Saurieši 1 Burtnieku iela 11

Saurieši 2 Burtnieku iela 15

Saurieši 3 Līdumnieku iela 1

Saurieši 4 Burtnieku iela 9

Saurieši 5 Strēlnieku iela 1

Saurieši 6 Burtnieku iela 7

Saurieši 7 Strēlnieku iela 3

Saurieši 8 Strēlnieku iela 5

Saurieši 9 Burtnieku iela 22

Saurieši 10 Burtnieku iela 18

Saurieši 11 kazāru iela 5

Saurieši 12 Burtnieku iela 28
Volgas iela 
29 Burtnieku iela 20

Līdumnieki Līdumnieku iela 6

Paziņojums•

Stopiņu novada dome pārdod atklātā izsolē nekustamos īpašumus

klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā 
projekta „energoefektivitātes pasākumu īstenošana 
Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu” ietvaros noslēgusies publisko 
iepirkumu procedūra, un līgums par projekta ietva
ros plānoto būvniecības darbu veikšanu noslēgts ar 
SiA „i. k. BŪVe” par kopējo summu 296 140,39 eUR. 

Veiksmīgi noslēgusies arī publiskā iepirkuma proce
dūra par būvuzraudzības veikšanu projekta ietvaros. 
Būvuzraudzību minētā projekta ietvaros veiks inženieru 
birojs SiA „Būves un būvsistēmas” par kopējo summu 
1863,40 eUR.

Būvniecības darbi tiks uzsākti jau aprīlī un tiks pil
nībā pabeigti līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Izkopējums no Stopi-
ņu novada saistoša-

jiem noteikumiem 
Nr.29 „Stopiņu nova-

da teritorijas plāno-
juma ar 2009. gada 

grozījumiem grafiskā 
daļa un teritorijas 

izmantošanas un 
apbūves noteikumi”, 

kas izdoti ar 2009. 
gada 16. decembra 

domes sēdes lēmumu 
(protokola Nr.16,p.6, 
2.p). Grafiskās daļas 

kartes „Teritorijas 
plānotā (atļautā) 

izmantošana” karte 
M1:10000.

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana 
Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu
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Jauniešus 
iepazīstina ar IT
25. martā Upesleju dienas centrā 
viesojās IT speciālists Jānis Ak-
mentiņš no portāla „Draugiem.lv” 
un iepazīstināja jauniešus ar IT 
jomas dažādiem aspektiem, ar ko 
vajadzētu sākt un kas būtu jādara, 
lai nākotnē kļūtu par IT speciālis-
tu, un cik viegls/sarežģīts ir šāds 
darbs. Interesenti tika iepazīstināti 
arī ar uzņēmuma būtību, kāds ir 
tā mērķis, prioritātes, un pastāstī-
ja par dažādiem būtiskiem aspek-
tiem, kas būtu jāzina, ja nākotnē 
vēlas pievienoties „Draugiem.lv” 
un strādāt tajā. 

Filcēšanas brīnumi
Martā Ulbrokas dienas centrā noti-
ka mitrās filcēšanas nodarbības, un 
to dalībnieki bija sajūsmā par izga-
tavotajiem ziediem – piespraudēm. 
No vilnas kārsuma tapa interesanti 
darbiņi, taču ir iespēja arī izfilcēt 
gan čības, gan cepures, gan cimdus 
u.c. ekskluzīvas lietas.

Lieto internetu droši
27. martā Līču dienas centrā 
viesojās pārstāvis no portāla 
„Drošs internets.lv” – Edgars 
Caics, viņš pastāstīja par datu 
drošību internetā, cik droši ir 
ievietot savu personīgo infor-
māciju dažādās interneta vietnēs 
un kādi ir potenciālie draudi 

pārāk personīgas informācijas 
ievietošanai internetā, kā arī 
pastāstīja par dažādiem iespēja-
miem krāpniecības veidiem, kas 
tiek veikti internetā. Dalībnieki 
tika iepazīstināti ar iespējamiem 
draudiem sociālajos tīklos un 
dažādām mahinācijām, kas ir 
saistīta ar naudas „noņemšanu 
no lietotāja konta”, izmantojot 
moderno tehnoloģiju – viedtāl-
ruņus.

Brīvprātīgo darbs un 
moldāvu dejas
Brīvprātīgā jauniete no Moldāvijas 
Diana Rotaru kopā ar jaunatnes 
lietu speciālistu Aivi Šibajevu 22. 
martā Cekules dienas centrā un 
29. martā Līču dienas centrā tikās 
ar jauniešiem, lai iepazīstinātu ar 
Eiropas brīvprātīgo darbu, kāds 
viņiem no tā būs ieguvums, ko 
viņi var darīt, dodoties brīvprā-
tīgajā darbā uz citām valstīm, 
cik tas ir droši. Jaunieši uzdeva 
daudzus aktuālus jautājumus un 
saņēma atbildes.

Pasākuma noslēgumā Diana 
Rotaru iepazīstināja jauniešus ar 
dažādām moldāvu dejām, kā arī 
veica radošu uzdevumu, kur ar 
salvešu palīdzību vajadzēja izvei-
dot Moldāvijas karogu un tradi-
cionālo augli – vīnogu ķekaru.

Aivis Šibajevs,
jaunatnes lietu speciālists

Pavasaris – tas ir sākums jau-
nai dzīvei, tas ir mīlestības laiks, 
saules un smaidu laiks. 8. marts 
ir paši pirmie un paši emocionā-
lākie, skaistākie pavasara svētki. 
Tie ir svētki vecmāmiņām, mā-
miņām un meitenēm. 

Šo dienu atzīmē daudzās pasaules 
valstīs. Sauriešu ciemata bērni 
vēlējās pārsteigt savas māmiņas 

un vecmāmiņas, sagatavojot 
koncertu Irinas Šmiģelskas un 
Diānas Rotaru vadībā. Koncertā 
uzstājās bērni, kuri no visas sirds 
veltīja dziesmas un dzejoļus savām 
māmiņām un vecmāmiņām. 
Koncerta beigās katrs bērns savai 
māmiņai kā pateicību par viņas 
rūpēm un mīļumu uzdāvināja 
pašu darinātas atklātnītes un 
diplomus kā vislabākajām 

māmiņām. Māmiņas bija 
pateicīgas un priecīgas par bērnu 
sagatavoto koncertu un pateicās 
par to ar skaļiem aplausiem. Pēc 
tam visi kopīgi un katrs ar savu 
māmiņu fotografējās. Paldies 
bērniem par sagatavoto koncertu, 
apsveikumiem un skaistajiem 
ziediem.

Aija Šibajeva,
dienas centra „Saurieši” vadītāja

S. Džonsons ir teicis: „Vislielāko 
laimi sniedz dzīvesveids, kurš 
paver mums vislielākās iespējas 
dzīvot tā, lai varētu cienīt pats 
sevi.”

Cilvēki vienmēr tiecas pēc laimes, 
kurā nejutīs bailes un trūkumu un 
būs harmonijā ar sevi un dabu. 
Sekmējot kopējo labklājību, mēs 
paši kļūstam bagātāki. Līdzcietība 
veicina laimi un palīdzēs uzcelt 
tādu nākotni, kādu mēs vēlamies. 
Arī dienas centrā „Saurieši” 
bērni  Laimes dienā izteica savus 
uzskatus un domas, piedalījās 
zīmējumu konkursā „Mana laime”. 
Patīkami, ka bērnu zīmējumos bieži 
dominēja ģimene, kur viņi vienmēr 
jūtas laimīgi un drošībā. Bērni 
saņēma diplomus un saldumus 
par piedalīšanos konkursā. Šajā 
mēnesī sestdienās bērni skatījās 

multiplikācijas filmas uz lielā 
ekrāna, kuras māca cilvēkiem būt 
jautriem, godīgiem, labsirdīgiem, 
ka vienmēr labais uzveic ļauno un 
ka „meliem vienmēr ir īsas kājas”.

ANO Ģenerālā asambleja 
ieviesusi Starptautisko laimes 
dienu, ko turpmāk ik gadu 
atzīmēs 20. martā. Ideju par 
šādas dienas ieviešanu ierosinājusi 
Butānas karaliste un vienbalsīgi 

atbalstījušas visas 193 ANO 
dalībvalstis. Šī diena veltīta 
tam, lai aktualizētu ikviena 
sabiedrības locekļa centienus 
savu dzīvi padarīt laimīgāku un 
pilnvērtīgāku.

Aija Šibajeva,
dienas centra „Saurieši” vadītāja

Laimes diena

Aktualitātes jauniešiem•

24. martā visā pasaulē tiek at-
zīmēta Pasaules tuberkulozes 
diena. Dienas centrā „Līči” šajā 
dienā visi interesenti tika aicinā-
ti uz informatīvi izglītojošu lek-
ciju par tuberkulozi pasaulē un 
Latvijā. Dienas centrā viesojās 
Tuberkulozes un plaušu slimī-
bu centra Bērnu nodaļas ārste –  
pneimonoloģe Zita Lauska.

Ārste stāstīja par tuberkulozes 
baktērijas atklāšanu, par to, kas ir 
tuberkuloze, kā tā izplatās un kā ir 
ārstējama, akcentējot, ka tuberkulo-
ze joprojām ir aktuāla slimība. Zita 
Lauska stāstīja, ka tuberkuloze ir 
tāda pati slimība kā citas, jo tā nav 
atkarīga no cilvēka dzimuma, vecu-
ma, izglītības vai ienākumiem un ir 
infekcijas slimība, kas izplatās no cil-

vēka uz cilvēku pa gaisu. Tuberkulo-
zi izraisa tuberkulozes baktērijas, kas 
visbiežāk skar plaušas, bet var skart 
arī citas ķermeņa daļas, nokļūstot 
gaisā, tuberkulozes slimniekam kle-
pojot, šķaudot, spļaujot, smejoties 
vai dziedot. Tuberkuloze neizplatās, 
sarokojoties ar tuberkulozes slim-
nieku vai lietojot kopīgus traukus 
vai sanitārās ierīces. Ārste stāstīja 
par tuberkulozes simptomiem, ku-
riem vajadzētu pievērst uzmanību: 
klepum, kas ilgst vairāk nekā trīs 
nedēļas, klepojot parādās asinis vai 
krēpas, svīšanai naktī, drudzim, dre-
buļiem,, ēstgribas zudumam, svara 
zudumam, vājumam, nogurumam. 
Ikvienam, kuram ir simptomi, kas 
norāda uz tuberkulozi, ir jādodas 
pie ārsta. Ja tuberkulozes ārstēšanu 
uzsāk laikus un pacients ievēro ārs-

ta noteikto režīmu, šo slimību var 
izārstēt. Tuberkulozes ārstēšanu vi-
siem nodrošina bez maksas, taču, 
ja tuberkulozi pienācīgi neārstē, var 
iestāties nāve.

Lekciju lielākoties klausījās jau-
nieši, kuri arī aktīvi iesaistījās dis-
kusijā, uzdeva jautājumus ne tikai 
par slimību, tās ārstēšanu, izplatību, 
bet arī par cilvēka imunitāti, uzturā 
ieteicamajiem pārtikas produktiem.

Noslēgumā tika apbalvoti ra-
došo darbu konkursa „Elpo zaļi” 
dalībnieki, kuri ieguva atzinības 
rakstus: Evelīna Dimante kopā ar 
Ketiju Berngardi, Viktorija Mat-
juka un Miks Kristians Sprikuts.

Zanda Pelše, 
dienas centra „Līči” vadītāja

Zita Lauska, tuberkulozes un 
plaušu slimību centra ārste

Daudzas ģimenes iecienījušas 
pankūkas ikdienas un svētku 
maltītēs, taču ne visi zina seno 
pankūku vēsturi un to, ka sep-
tiņas dienas pirms lielā gavēņa 
tiek svinēti svētki Masļeņica, 
kuros galvenais ēdiens ir sauli 
simbolizējošā pankūka. 

Gaidot pavasari un lielo pankū-
ku ēšanas dienu, Sauriešu dienas 
centrā sanāca daudz pankūku 
mīļotāju. Brīvprātīgā jauniete 
Diāna kopā ar bērniem, arī ci-
tiem pieaugušajiem, pagatavoja 
pankūku mīklu un uzsāka cept 
lielās pankūkas. Gardas bija gan! 
Pankūkas ēdām ar zemeņu, ave-

ņu ievārījumu, krējumu, džemu. 
Cepšanas laikā iepazināmies ar 
Masļenicas tradīcijām, dažādām 
receptēm. No lielās cepšanas vi-
siem bija sagurums, jo cepšana 
ilga 3 stundu garumā. Bērni ar 
nepacietību gaida nākamo pankū-
ku degustācijas dienu.

Tā kā Masļeņica aiziet un ar 
to kopā arī ziema, bet pavasaris 
ienāk tās vietā, aicinām visus 
gardēžus izbaudīt dienvidniecis-
ko Sicīlijas ēdienu Arancini (rīsi 
ar dažādām piedevām) 24. aprīlī 
plkst. 17.00.

Aija Šibajeva,
dienas centra „Saurieši” 

vadītāja

Lielā pankūku ēšana

Māmiņa – visdārgākais vārds

24. marts – Pasaules tuberkulozes diena

Noslēdzies vēl viens radošs un aizraujošs posms – zīda apgleznošana, kas realizējās projekta 
„Stopiņu novada māmiņu radošā izglītošanās biedrībā „Māra”” ietvaros

Noslēdzies vēl viens radošs un aizraujošs posms – zīda apgleznošana, kas realizējās projekta „Stopiņu novada mā
miņu radošā izglītošanās biedrībā „Māra”” ietvaros. Nodarbībās, kas risinājās dienas centros „ Ulbroka” un „ Saurieši”, in
teresentu netrūka, jo gleznošana uz zīda mūsos atraisa māksliniecisko un radošo darbošanās prieku. kopumā projektā 
iesaistījās ap 40 dalībnieču. Vairākums no viņām ar tik jauku nodarbi sastapās pirmo reizi, un iesākums, kā jau ikvienam 
no mums, bija nedrošs un nepārliecinošs. taču pateicoties mūsu lieliskajām zīda apgleznošanas pasniedzējām Alek
sandrai Dobrjanskai un Aļonai Šibajevai, šis process kļuva par lielisku radošu piepildījumu un gandarījumu par paveikto 
katrai no projekta dalībniecēm.

Mūsu projekta mērķis ir ne tikai iemācīt zīmēt uz zīda, bet arī veicināt un aktivizēt tālāku darbošanos šajā jomā, 
attīstot sevi un gūstot pozitīvas emocijas, kas mums ir tik ļoti nepieciešamas. projekta laikā tika izgatavoti zīda apglez
nošanai tik nepieciešamie rāmji, kas ir pieejami abos dienas centros. ir iespēja pakonsultēties gan pie pasniedzējām, 
gan dienas centra vadītājām, lai sev brīvā laikā varētu turpināt iesākto darbošanos dienas centros.

Šajās 10 nodarbībās tika apgleznotas šalles, lakati, kaklasaites, glezniņas – dažādās, specifiskās zīda apstrādes teh
nikās. Maijā paveikto vēlamies parādīt arī izstādēs gan Ulbrokā, UMMS izstāžu zālē, gan Sauriešu bibliotēkā. Gaidīsim 
ikvienu interesentu.

pateicamies teterevu fondam par šo iespēju pilnveidoties un attīstīties mūsu novada iedzīvotājām.
Nodarbību fotogalerija: http://www.stopini.lv/public/31375.html.

Anda Višķere, 
biedrības „Māra” vadītāja
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Visi putni koši dzied,
Dzenīts: knipu knapu knap...

Kad marts jau ir otrā pusē un lie-
kas, ka nu jau sāksies pavasaris, 
ziema tomēr izspēlē joku un sāk 
birdināt savas princeses sniegpār-
slas tā, ka zemi un kokus klāj liela, 
bieza sniega sega. Tieši šajā balti 
sniegotajā rītā, 20. martā, Stopiņu 
pamatskolas pirmsskolas izglītības 
iestādes dziedošais ansamblis „Zī-
ļuki” devās ceļā uz Sējas novada 
PII „Bitīte”. Tur norisinājās PII 
bērnu vokālo ansambļu sadziedā-
šanās par tēmu „Dzenīša skola”. 
Dzenītis kopā ar Balodīti mācījās 
dziedāt un vēlējās, lai talantīgie 
bērni parāda, kā to labāk izdarīt. 

Ziema tiešām bija pieputinā-
jusi visus laukus, ceļus un mež-
malas – tomēr noskaņojums bija 
pavasarīgs un dziesmu grāmata ar 
pavasarīgām putnu dziesmām arī 
līdzi! Bērniem un arī pedagogiem 
ir ļoti svarīgi un interesanti doties 

ārpus savas iestādes, lai ne tikai uz-
stātos un parādītu savus sagatavotos 
priekšnesumus, bet arī apskatītos, 
ko apguvuši citi bērni un kā notiek 
rosība kaimiņu novadu bērnudārzos. 
Pieredze vienmēr veidojas no kaut 
kā jauna apgūtā vai redzētā, tad ir 
iespēja salīdzināt un izteikt savus 
spriedumus! Ansamblis „Zīļuki” 
izpildīja trīs dziesmas par putniem 
un pavasara gaidīšanu. Lai priekšne-
sumi būtu atraktīvāki, bērni spēlēja 
sitamos instrumentus, zvanus un 
pūta svilpītes. Stopiņu pamatskolas 
bērnudārza radošais kolektīvs parū-
pējās, lai bērni izskatītos pavasarīgi 
un ziedoši. Katrai meitenei bija zie-
du rotiņa, kas padarīja košāku un 
interesantāku svētku tērpu. „Zīļu-
ku” ansamblī dziedāja gan puiši, gan 
meitenes, tomēr skaitliskajā pārsvarā 
bija puišu balsis. „Dzenīša skolas” 
dalībniekiem par to bija prieks, jo, 
rotaļās ejot, bija dziedošie puiši, kuri 
varēja izdancināt arī citu ansambļu 
dziedošās solistes! Sējas novada PII 

„Bitīte” kolektīvs un bērni sirsnīgi 
uzņēma mūs un arī citu kaimiņu 
novadu bērnus, un Dzenītis, kurš 
aicināja sadziedāties, bija gandarīts, 
ka bērnos ir tik daudz dzirkstelīšu, 
ka tās mirdz pat spožāk par pava-
sara saules stariem.

Paldies Sējas novada PII „Bi-
tīte” kolektīvam par muzikālajiem 
svētkiem. Paldies Stopiņu pamat-
skolas PII vadītājai un pedago-
giem, kuri sagatavoja un juta līdzi 
mūsu mazajiem „Zīļukiem”!

Dziesmas izdziedājuši, putnu 
rotaļās pavīterojuši, apskatījuši „Bi-
tītes” šūniņas, Sauriešu bērnudārza 
bērni devās mājup cauri sniego-
tajiem ceļiem. Tomēr iespaidi par 
redzēto un piedzīvoto bija tik silti 
un mīļi, ka tie spēja izkausēt snie-
gu un uzaicināt arī mūsu novada 
dzenīšus sabalsoties kopīgā pavasa-
ra dziesmā! Lai visiem skan!

Kristīne Stulberga,
Stopiņu pamatskolas 
pii mūzikas skolotāja

Tik silts, tik saulains, tik daudz-
sološs! Tāds atnāk pie mums 
Marts! Atvērtām plaukstām un 
dziedošu sirdi – sveikt sieviš-
ķīgajos tulpju svētkos! Bet pēc 
tam jau rosīgi, rosīgi sāk teci-
nāt kokos sulas, lai jauniem 
spēkiem varētu pumpuriņus 
dzīt. Tikpat aktīvi kā pavasaris 
dabā mostas, tikpat aktīvi arī 
sauli sagaidīt steidz Stopiņu pa-
matskolas pirmsskolas izglītības 
iestādes kolektīvs.

6. marta pēcpusdienā audzinātā-
jas Olitas Dieriņas vadībā viss PII 
kolektīvs izgatavoja sev skaistas, 
neatkārtojamas un īpašas rotas – 
piespraudes kā plaukstošas pavasa-
ra puķes! Krāsu gamma un dizains 
katrai kolēģei bija pilnīgi atšķirīgs, 
taču vienoja kopīgā darbošanās un 
aizrautīgā pieeja procesam. Fonā 
skanot liriskai mūzikai, gaisā kūpot 
piparmētru tējas smaržai, tapa brī-
nišķīgi ziedi kā apliecinājums, cik 
neatkārtojami ir būt Sievietei! Kā-
das radošas, laimīgas un smaidīgas 

ir mūsu audzinātājas, tādi atvērti, 
patiesi un priecīgi ir arī audzēkņi. 
Tāpēc ir vērts izgatavot kaut ko 
skaistu, lai dvēsele dziedātu!

Ar ziedu rotām un pavasarīgu 
noskaņojumu 7. marta rītā Stopiņu 
pamatskolas PII zālē krāšņi izska-
nēja saulainais pavasara koncerts, 
kuru bērni un pedagogi dāvināja 
sev un savai mīļajai ģimenei! Marta 
sākums vienmēr ir īpašs ar pirma-
jām tulpēm, narcisēm un hiacin-
tēm! Kā tās smaržo un kā spēlējas 
ar savām krāsām! To ir grūti apraks-
tīt ar vārdiem. Bet ja savu radošo 
domu lidojumu ievij darbos, tad ir 
iespēja uzplaucēt arī savu radošo 
ziedu! Rodas patiesa vēlme aicināt 
ielūkoties dabā, ielūkoties pavasarī, 
satvert Martu aiz rokas un ieelpot 
pirmo sniegpulkstenīšu smaržu! 
Tie ir svētki gan dabai, gan mums. 
Un kā sagaidām pavasara sākumu, 
tā saņemsim arī Lieldienu prieku! 
Ķeram ziedošo pavasari plaukstās!

Olita Dieriņa,
Stopiņu pamatskolas 

pii skolotāja

Dzenītis aicina sadziedāt! Marts, kad pavasari sveic...

Marts Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolā bija īsti pava-
sarīgs un rosīgs. 6. martā kok-
lētāju ansamblis „TĪNE” (sko-
lotāja Vita Pinne) piedalījās 
Starptautiskajā tautas mūzikas 
festivālā „Apstīgoju zelta kokli, 
nodziedāju skaņu dziesmu”. 

Jelgavas kultūras namā pulcējās 
170 dalībnieku. Festivāla koncer-
tā skanēja īru, franču, lietuviešu 
un latviešu komponistu mūzika, 
kā arī tautas dziesmu apdares. 
Festivāla īpašais viesis bija kom-
ponists Vilnis Salaks, kurš šogad 
18. janvārī nosvinēja 75 gadu 
jubileju. Komponista Viļņa Sa-
laka galvenais devums mūzikā ir 
vairāk nekā 1000 tautasdziesmu 
apdares dažādiem mūziķu sastā-
viem, bet visvairāk koklētājiem. 
Nav izaudzis neviens koklētājs, 
kurš nebūtu spēlējis kādu kom-
ponista oriģinālkompozīciju vai 
tautas mūzikas apdari. Šajā kon-

certā skanēja vairāki viņa skaņ-
darbi, bet apvienotais koklētāju 
ansamblis un koris virsdiriģen-
tes Alises Veisas vadībā atskaņoja 
„Teici, teici, valodiņa” un „Kurš 
putniņis dzied tik koši”. Program-
mā skanēja arī pasākuma galve-
nās iniciatores Birutas Derumas 
kompozīcijas – jestrā „Zirdziņ-
polka”, ko apvienotie kolektīvi at-
skaņoja pašas autores virsvadībā, 
kā arī „Mana kokle zeltā stīgo” 
ar Dzintras Ķezberes tekstu, ko 
apvienotais koklētāju ansamblis 
un koris virsdiriģentes Vitas Pin-
nes vadībā atskaņoja programmas 
izskaņā. Festivāla diena aizzibēja 
vēja spārniem, un meitenes jau 
tagad gatavas doties uz nākamo 
kokļu mūzikas pasākumu „Kokļu 
dienas Jūrmalā”, kas notiks no 18. 
līdz 22. jūnijam.

Mūsu jaunāko klašu vijolnieces 
Anna Marija Šelemba (skolotāja 
Rita Barkāne) un Agnese Švīpe 
(skolotāja Laura Treide-Plaude) 

UMMS aktualitātes
ar koncertmeistari Ingu Sarka-
ni 12. martā piedalījās II Maz-
pilsētu un lauku mūzikas skolu 
konkursā vijoļspēles specialitātes 
audzēkņiem. Konkursu organi-
zēja Inčukalna novada Mūzikas 
un mākslas skola sadarbībā ar In-
čukalna novada domi. Konkurss 
tiek rīkots ar mērķi veicināt un 
attīstīt jauno vijolnieku radošo un 
profesionālo izaugsmi, pilnveidot 
audzēkņu uzstāšanās prasmi un 
pieredzi, radīt godīgas konkuren-
ces apstākļus lauku un mazpilsētu 
mūzikas skolām, sniegt iespēju pe-
dagogiem apmainīties pieredzēm 
ar kolēģiem. Konkursa programmā 
bija jāatskaņo divi dažāda rakstura 
skaņdarbi, no kuriem viens bija 
latviešu komponista radīts. Kā 
vērtēšanas pamatkritēriji noteikti: 
nošu teksta precizitāte, skaņdarbu 
satura izpratne un māksliniecis-
kais sniegums, artistiskums un 
priekšnesuma kultūra, skaņdarbu 
grūtības pakāpes atbilstība vecuma 

grupai. Apsveicam Annu Mariju 
Šelembu, skolotāju Ritu Barkāni 
un koncertmeistari Ingu Sarkani 
ar godpilno 3. vietu (jāpiebilst, ka 
1. vieta netika piešķirta), savukārt 
Agnesei Švīpei novēlam panāku-
mus turpmākajos konkursos.

15. martā skolas akordeonistu 
ansamblis (skolotāja Anita Riek-
sta) devās uz Ogri, kur piedalījās 
10. akordeona mūzikas festivālā 
„Labam garastāvoklim”. Festivāla 
koncerta pirmajā daļā muzicēja 
jaunie akordeonisti, bet otrajā 
daļā muzicēja jau profesionāļi, tie 
akordeonisti, kas šo gadu laikā 
bija muzicējuši festivālā un izvē-
lējušies savu dzīvi saistīt ar akor-
deona spēli. Mazajiem akordeo-
nistiem bija ļoti interesanti vērot 
lielos māksliniekus, jo pirms viņu 
uzstāšanās tika rādīts video, kur 
mākslinieki muzicēja, vēl būdami 
mūzikas skolu audzēkņi.

21. martā mākslas nodaļas au-
dzēkņi Krišjānis Salenieks, Linda 

Senkāne, Dana Bule, Zane Janso-
ne un skolotājs Rolands Vēgners 
devās uz Rīgas Amatniecības 
vidusskolu, kur notika Latvijas 
izglītības iestāžu profesionālās ie-
virzes izglītības mākslas un dizai-
na jomas programmu audzēkņu 
Valsts konkurss. Konkursa tēma 
„Es. Telpa. Vide” aptver dažādus 
cilvēka un vides mijiedarbības as-
pektus – kā telpa un vide ietekmē 
cilvēku, kā cilvēks veido un rada 
vidi, kas ir arhitektūra. Šobrīd no-
tiek konkursa darbu izvērtēšana, 
un rezultātus uzzināsim tikai 26. 
aprīlī, kad Saldus Mākslas skolā 
notiks Valsts konkursa izvērtē-
jums un metodiskais seminārs. 
Noslēguma pasākumā būs ap-
skatāmi visi konkursa darbi, kā 
arī skolu metodisko darbu eks-
pozīcijas. Šo pasākumu organizē 
Nacionālais kultūras centrs.

Vita Pinne,
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas direktore
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8. marta vakarā Ulbrokas kul-
tūras namā izskanēja koncerts 
kino gardēžiem. Kustīgā bilde 
un dzīvā mūzika. 

Mūzikas pirmsākumi kino meklē-
jami līdz ar mēmā kino rašanos. 
Mūsdienās filmas sižetā mūzika 
papildina kādu darbību un bieži 
paliek nepamanīta. Visi it kā ir 
dzirdējuši, bet tā īsti pat nodun-
got nevar. Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas skolotāji piedā-
vāja klausītājiem mirdzošu kino 
un mūzikas piedzīvojumu. Meln-
baltais kino un mūzika. Reizēm 
dzirdot kādu skaņdarbu, mums 
pat aizdomas nerodas, ka šis skaņ-
darbs mūsu dzīvē ienācis, pateico-
ties kādai mākslas filmai. Tā jau ir 
mūzikas dzīve pēc filmas. Katrai 
melodijai ir savs liktenis, sevišķi 
tad, ja tā izskan kinofilmā. Reizēm 
nejauši izdzirdēta melodija atmiņā 
atsauc visu filmu, taču gadās arī 
tā, ka filma sen aizmirsusies, bet 

dziesma turpina dzīvot savu pat-
stāvīgu dzīvi, kļūstot par filmas 
galveno vērtību. Koncerta repertu-
ārs tika veidots tikai pēc muzikā-
lās un saturiskās vērtības, ar mazu 
pagātnes, smeldzes un humora 
pieskārienu. Koncerta sākums bija 
satriecoši ritmisks – īpašs veltī-
jums visām sievietēm – melodija 
no kinofilmas „Skaistā sieviete”, 
ko atskaņoja sitaminstrumentu 
virtuozs Aleksandrs Jalaņeckis. 
Skolotāja Anita Rieksta ar akor-
deonistu ansambli „Akcents” mūs 
aizveda pie operas noslēpumainā 
iemītnieka no kinofilmas „Operas 
spoks”. Romantiskā noskaņā mūs 
iešūpoja pianiste Līvija Mazuro-
va, spēlēdama melodiju no filmas 
„Leģenda par pianistu”, bet Ieva 
Kalniņa ar kokles skaņām mums 
visiem atgādināja par neparasto 
puisi Forestu Gampu no tāda 
paša nosaukuma filmas. Par ļoti 
smeldzīgu priekšnesumu gādāja 
vijolniece Laura Treide-Plaude, 

čelliste Lauma Liepiņa un pianiste 
Inga Sarkane, atskaņojot „Roman-
ci” no kinofilmas „Sniegputenis”, 
kas uzņemta pēc krievu literatū-
ras klasiķa Aleksandra Puškina 
stāsta motīviem. Skolotāji Žanna 
un Kaspars Stankeviči ar melodiju 
„Spārnotās šūpoles” mūs aizveda 
uz pagājušā gadsimta 80. gadiem, 
kad tālrāžu ekrānos ar aizrautību 
skatījāmies bērnu muzikālo filmu 
par Serjožas Siroježkina un viņa 
dubultnieka Elektronika netica-
majiem piedzīvojumiem. Viņu 
priekšnesumā skanēja arī melo-
dija no komēdijas par labsirdīgo 
un naivo Šuriku, kurš Kaukāzā 
apgūst senās ieražas un tradīci-
jas. Bet atraktīvo un enerģisko 
melodiju no latviešu spēlfilmas 
„Rūdolfa mantojums” mums at-
skaņoja Inga ar akordeonu, Laura, 
Lauma un flautas spēles skolotā-
ja Daina Treimane. Pēc tik aktīva 
priekšnesuma vajadzīgs kaut kas 
ļoti romantisks. Un ja mēs iedo-

mājamies vakaru pie upes ar Lilitu 
Ozoliņu un Uldi Dumpi, mums 
prātā nāk „Nakts dziesma” no 
kinofilmas „Melnā vēža spīlēs”, 
ko šajā koncertā dziedāja Biruta 
Deruma un Vita Pinne. 

Visu vēl smeldzīgāku padarīja 
visiem tik ļoti zināmā melodija no 
melodrāmas „Ilgais ceļš kāpās”, ko 
atskaņoja saksofona un klarne-
tes spēles meistars Alvils Altma-
nis ar kolēģiem Dainu, Kasparu, 
Ingu, Līviju, Aleksandru, Lauru, 
Ritu Barkāni un mūsu skolas ab-
solventu Mārtiņu Jaunzemu pie 
basa. Mūzika mūs uzrunā pati par 
sevi, un aplausi pēc šī skaņdarba 
ilgi negribēja rimties. Skolotāju 
ansambļa priekšnesumā klausī-
jāmies brīnišķīgu melodiju no 
detektīvfilmas „Šarāde”, bet no 
filmas „Saules ielejas serenāde” 
klausījāmies divas populāras me-
lodijas – „Mēnesnīcas serenādi” 
un „Es zinu kādēļ”. Dvēseles ilgu 
piepildīto dziesmu „Mēness upe” 

no filmas „Brokastis pie Tifanija” 
dziedāja Vita ar pavadošo ansam-
bli. Visiem ansambļa skaņdarbiem 
aranžijas veidoja Alvils Altmanis. 
Bet koncerta pēdējo melodiju, 
kura mums prātā palikusi ne ti-
kai ar Merilinu Monro galvenajā 
lomā, bet arī ar teicienu „neviens 
nav ideāls” no komēdijas „Džezā 
tikai meitenes”, aranžēja Kaspars 
Stankevičs. Sestdienas vakara 
brīnišķīgajām melodijām filmu 
fragmentus samontēja mākslas 
nodaļas skolotājs Rolands Vēgners. 
Kopā ar Ulbrokas kultūras nama 
vadītāju un skolas mūzikas litera-
tūras skolotāju Intu Kalniņu, kas 
ar jokiem un stāstiem par filmām 
vadīja šo pasākumu, varējām vien-
kārši atpūsties no ikdienas steigas, 
ļauties lidojumam un baudīt bur-
vīgo mūziku no, mūsuprāt, neaiz-
mirstamām kinofilmām.

Vita Pinne,
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas direktore

Kino un mūzika jeb Mūzika no kino

Jau vairākus gadus Ulbrokas 
Sporta kompleksa peldbasei-
na peldēšanas pulciņa audzēk-
ņiem un veterānu peldēšanas 
komandai ir ļoti labi sasniegu-
mi Latvijas līmenī. Arī šajā pa-
vasarī bērni pārveda vairākas 
medaļas no Pierīgas un Latvi-
jas sacensībām, bet veterānu 
peldēšanas komanda jau otro 
gadu pēc kārtas ieguva 1. vie-
tu Latvijas Pašvaldību sporta 
veterānu – senioru 51. sporta 
spēlēs peldēšanā.

Peldbaseinā ar bērniem strādā trīs 
peldēšanas treneri. Šoreiz saruna 
par jauno peldētāju panākumiem 
ar treneri Pāvelu Murānu.

Trenēties peldēšanā Pāvels 
sāka jau 1. klasē sporta klubā 
„Delfīns” Rīgas 72. vidusskolā, 
bet paralēli nodarbojās arī ar ci-
tiem sporta veidiem, bet 5. klasē 
jau bija jāizlemj, ar ko turpināt 
nodarboties nopietni, un Pāvels 
palika pie peldēšanas, jo tā viņam 
vislabāk padevās un arī patika. 
„Tas arī būtu pareizais veids, kā 
izlemt, ar ko bērns varētu nodar-
boties papildus mācībām – pirma-
jās klasēs vienlaikus iet uz vairā-
kām interesējošām nodarbībām 
un tikai vēlāk izvēlēties to, kas 
visvairāk patīk un vislabāk pado-
das,” tā Pāvels par savu pieredzi.

 10. klasē Pāvelam jau bija sa-
sniegumi junioru līmenī Latvijā, 

viņš piedalījās vairākās Eiropas 
līmeņa sacensībās un guva panā-
kumus kā labākais 14–15 gadu 
vecuma grupā.

Olimpiskajās spēlēs Atēnās 
2004. gadā Pāvels pārstāvēja 
Latviju un bija jaunākais 
Latvijas komandā visu sportistu 
vidū. Pavisam peldēšanā Latviju 
pārstāvēja 5 sportisti, Pāvels 
ieguva 51. vietu 61 dalībnieka 
konkurencē savā distancē, labā-
kais sasniegums bija 23. vieta. Pēc 
olimpiādes vairs nebija finansiāla 
atbalsta treniņiem, bija jāturpi-
na mācības Sporta akadēmijas 2. 
kursā.

Iegūtā pieredze, pašam izejot 
visus peldēšanas sportista attīstī-
bas posmus, viennozīmīgi palīdz 
trenera darbā. Ulbrokas Sporta 
kompleksa peldbaseinā 3 reizes 
nedēļā trenējas 8 bērnu peldē-
šanas grupas, katrā grupā ir 13 
bērnu. Divi treneri strādā ar tri-
jām grupām un viena trenere ar 
divām grupām, bet ir arī divas 
bērnu grupas, kas nāk mācīties 
peldēt vienu reizi nedēļā, un tre-
neri strādā arī ar šiem bērniem.

Šo gadu laikā ir izveidojies 
bērnu loks, kuriem ir labi 
panākumi un kuri regulāri brauc 
uz sacensībām Pierīgā un Latvijā. 
Sacensībās gandrīz vienmēr mūsu 
peldbaseina bērni ieņem godalgo-
tas vietas. Labākie, kas nolēmuši 
savu dzīvi nopietni saistīt ar pel-
dēšanu, pāriet uz sporta klubiem 
un sporta skolām, lai trenētos jau 

augstākā līmenī 5–6 reizes nedē-
ļā. No trenera Pāvela peldēšanas 
grupām iepriekšējā mācību gadā 
uz Daugavas sporta namu pārgāja 
viens audzēknis, bet šī gada jan-
vārī vēl 2 audzēkņi nolēma turpi-
nāt trenēties sportiskā līmenī un 
pārgāja uz sporta skolām.

Ulbrokas peldbaseinā bērnu 
peldēšanas pulciņu apmeklē bērni 
ne tikai no Stopiņu novada, bet 
arī no Salaspils, Ādažiem, Gar-
kalnes, Ogres, tuvākajiem Rīgas 
mikrorajoniem – Pļavniekiem, 
Mežciema, Purvciema, Juglas, 
Garkalnes, Ādažiem. Tuvākajos 
gados ir plānots pabeigt Salas-
pils peldbaseina būvniecību, un 
tad varēs nedaudz sadalīt basei-
na noslodzi, jo šobrīd Ulbrokas 
Sporta kompleksa peldbaseins ir 
ļoti noslogots. Peldēšanas pulci-
ņam pieprasījums ir ļoti liels, un 
bērniem ilgi nākas gaidīt rindā. 
Daudzi ģimenes ārsti iesaka bēr-
niem nodarboties ar peldēšanu, 
jo tas risina stājas problēmas, un 
gandrīz visi arī nāk.

Ne tikai bērniem, bet arī 
mūsu veterānu peldēšanas ko-
mandai ir augsti sasniegumi 
Latvijas līmenī, viņi bieži uzvar 
sacensībās. Veterāni trenējas gan 
mūsu, gan Rīgas baseinos. Viens 
no komandas dalībniekiem – Jā-
nis Ozoliņš – bija Eiropas čem-
pions veterāniem, pirms uzsāka 
startēt Stopiņu peldēšanas vete-
rānu komandas sastāvā. Veterā-
nu statusā peldēšanā var startēt 

no 25 gadu vecuma. Arī Pāvels 
ir startējis veterānu sacensībās, 
gūstot godalgotas vietas, un šā 
gada maijā izmēģinās savus spē-
kus starptautiskajās sacensībās 
„Dzintara kauss” un „Otrā elpa”.

Jāatzīmē, ka Stopiņu nova-
dā dzīvo talantīgi peldētāji, kas 
netrenējas Ulbrokas Sporta kom-
pleksa peldbaseinā, bet 21. un 
22. februārī notikušajā Latvijas 
Ziemas čempionātā peldēšanā 
divi Stopiņu novada iedzīvotāji 
ieguva Latvijas čempiona titulu 
peldēšanā – Daniels Ziborovs, 
1996. g. dz., trenējas sporta klu-
bā „Delfīns”, kļuva par Latvijas 
čempionu 400 metru kompleksā 
un Agnese Patrīcija Ozola, 1998. 
g. dz., trenējas Daugavas sporta 
namā sporta skolā „Rīdzene”, kļu-
va par Latvijas čempioni 800 met-
ros brīvajā stilā. A. Ozola ieguva 
arī otrās vietas citos peldēšanas 
stilos un stafetē. 

Treneris Pāvels iesaka visiem 
vecākiem jau no mazotnes mācīt 
saviem bērniem peldēt, pieradināt 
viņus pie ūdens, jo mūsu valstī 
ūdenstilpju ir ļoti daudz – upes, 
ezeri, jūra –, tādēļ ir labi, ja pro-
tam peldēt. To, vai bērns būs iz-
cils sportists, nevar pateikt uzreiz, 
bet tikai pēc vairākiem treniņu 
gadiem. Tomēr svarīgākais ir, 
lai izvēlētā nodarbe patīk pašam 
bērnam.

Ar pāvelu Murānu tikās
 Inese Skrastiņa, sabiedrisko 

attiecību speciāliste

„Mūsu valstī ir daudz upju 
un ezeru, tāpēc ir labi, 
ja protam peldēt...”
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Šajā mācību gadā Ulbrokas vi-
dusskola ir iesaistījusies Eko-
skolu kustībā, tādēļ projektu 
nedēļas laikā skolēni iepazinās 
ar visām septiņām Ekoskolu tē-
mām. Tās ir – atkritumi, enerģi-
ja, ūdens, transports, veselīgs 
dzīvesveids, skolas apkārtne, 
klimata izmaiņas, meži.

Sākumskolas skolēniem projektu 
nedēļa sākās ar ciemiņu uzņem-
šanu no Garkalnes „Amatnieku 
darbnīcas”. Amatnieki skolēnus 
iepazīstināja ar dažādiem kokiem 
un materiāliem, kādus izmanto 
galdniecībā. Skolēniem bija in-
teresanti iepazīties ar senajiem 
darbarīkiem – slīmestu, ar kuru 
mizoja vai greba koku, un div-
roču zāģi, kuru agrāk izmantoja 
koku un baļķu zāģēšanai.

Tālāk nedēļas gaitā pirmās kla-
ses turpināja iepazīšanos ar mežā 
augošajiem kokiem un augiem, ar 
dzīvniekiem, putniem, kuri tajā 
dzīvo. 1.c klase devās pastaigā uz 
mežu, lai aptaustītu un apskatītu 
mežā augošos kokus un augus.

Otrās un trešās klases skolēni 
pētīja augus un dzīvniekus, kas 
atrodami dažādās ūdenstilpēs. 
Skolēni mācījās meklēt informāci-
ju un vēlāk to apkopot. Lai labāk 
iepazītu dabu ūdeņos, vairākas 
klases devās uz Dabas muzeju, 
kur piedalījās dažādās nodarbī-
bās. Klasē viņi veidoja dažādus 
maketus un zīmēja zīmējumus 
par uzzināto.

Ceturtās klases skolēni iepazi-
nās ar veselīga uztura un veselīga 
dzīvesveida pamatprincipiem. Vei-
doja savam vecumam piemērotus 

vingrojumu kompleksus, iepazinās 
ar dažādiem sporta veidiem, tiem 
nepieciešamo inventāru un spēles 
laukumiem – veidoja to maketus. 
Viņi apmeklēja Medicīnas muze-
ju, kur iepazinās ar redzes vese-
lību, mācījās acu vingrinājumus, 
lai varētu labāk redzēt un ilgāk 
saglabāt labu redzi. 

5.a klase projekta nedēļas 
laikā iepazinās ar prečzīmēm, 
izveidoja informatīvus plakātus 
par to nozīmi. Viņi gāja uz RIMI 

veikalu, kur iepazinās ar tirdz-
niecības uzņēmuma ikdienu. 5.b 
klase izpētīja atkritumu šķirošanas 
nozīmīgumu, izveidoja bukletu un 
reklāmu par atkritumu šķirošanu. 
Lai skolēni labāk saprastu, kā gla-
bā un tālāk izmanto atkritumus, 
abas klases devās uz Getliņu at-
kritumu poligonu.

6.a klase sagatavoja viktorīnu 
sākumskolai – izdomāja jautāju-
mus un dažādus uzdevumus, kas 
saistīti ar viņu projektu nedēļas 

tēmām. Viktorīna notika 13. 
februārī. Skolēni bija izgatavo-
juši arī balvas dalībniekiem. 6.b 
klase pētīja, kā skolēni un skolas 
darbinieki izmanto transportu, 
lai nokļūtu uz skolu. Tā kā skola 
atrodas ārpus apdzīvotām vietām, 
mēs visi braucam ar transportu, 
tādēļ mūsu saražotais CO2 izmešu 
daudzums ir ļoti liels.

7.a klase pētīja, kādas klimata 
pārmaiņas ir gaidāmas nākotnē 
un kas tās ietekmē, kā mēs tās 

varam mainīt ar savu zaļo do-
māšanu un rīcību. 7.b klase iz-
veidoja informatīvu plakātu par 
atkritumu šķirošanu. Viņi savā 
darbā pētīja atkritumu šķiroša-
nas nosacījumus un ietekmi uz 
vidi. 7.c klase pētīja skolēnu un 
skolotāju sajūtas skolā – skolas 
garīgo vidi.

8.b klase izvēlējās vietu āra 
klasei pie skolas un izveidoja 
projektu, kāda tā varētu izska-
tīties. Nāk pavasaris, un mums 
visiem vairāk laika gribas pavadīt 
ārā, svaigā gaisā. Āra klase būtu 
arī interesantu stundu risinājums 
skolā, kad varētu dažādus pētnie-
ciskos un izzinošos darbu veikt 
laukā. 8.a klase veidoja Ekoskolu 
draudzības pasākuma scenāriju, 
kura ietvaros izveidoja dziesmu 
„Zaļot gribam mēs” un informa-
tīvu filmiņu par Stopiņu novadu.

10. klases zēni piedalījās jau 
sarežģītākā projektā – veica sko-
las energoauditu. Viņi meklēja 
iespējas ietaupīt elektroenerģiju, 
siltumu, ūdeni, lai samazinātu 
skolas izdevumus. Tika izveidota 
videoreportāža par skolas ener-
goresursu taupīšanu un nākotnes 
energoprojektiem. Meitenes veica 
pētījumus par modificētās pār-
tikas ietekmi uz mūsu veselību.

Plašāk ar skolēnu projektu ne-
dēļas darbiem var iepazīties skolas 
bibliotēkā.

Solvita Alksne,
ekoskolas koordinatore

7. martā Ulbrokas vidusskolā, 
kā jau katru gadu, 12. klases 
skolēni saņēma savas piede-
rības zīmes skolai – žetonus. 
Ulbrokas vidusskolas žeton-
vakaros ir tradīcija – 12. klase 
spēlē kādu interesantu lugu.

Šogad 12. klase spēlēja Ventas 
Vīgantes lugu „Palmas zaļo vien-
mēr”. Pēc izrādes lomu atveidotāji 

jautrā noskaņojumā un gaisotnē 
tika apbalvoti ar dažādām nomi-
nācijām, un daži aktieri ieguva arī 
skolēnu padomes simpātiju balvu.

Pēc nomināciju saņemšanas 
sākās pasākuma otrā daļa, kurā 
divpadsmitie iesoļoja polonēzes 
solī, lai saņemtu žetonus. Kad 
visi, cits pēc cita izsaukti, bija 
saņēmuši savas piederības zīmes, 
sāka skanēt jautra mūzika, uz gal-

diem tika salikti našķi un uzko-
das, un divpadsmitie ar smaidu 
sejās varēja aprunāties ar saviem 
mīļajiem.

Pasākumu vadīšanā skolēnu 
padomei palīdzēja arī jau skolu 
absolvējušās, bijušās skolēnu pa-
domes pārstāves.

Roberts Gurtiņš,
10. klases skolnieks, skolēnu 

padomes viceprezidents

Ko tik mēs nedarījām! Veselus 
divus mēnešus zīmējām fonus pa-
sakai, zīmējām tēlus, mācījāmies 
lasīt lomas... Un 3. martā mēs 
kopā ar režisori Lolitu veidojām 
filmiņu – fotografējām, „bīdījām” 
tēlus, ierunājām tekstus.

Izrādās, ka izveidot multfilmi-
ņu trīs minūšu garumā nav ne-
maz tik viegli! Kas mums iznācis, 
varat noskatīties: http://maciun-
macies.valoda.lv/animacijas-filmas.

Antra Vilmane, 
3.c klases audzinātāja

Projektu nedēļa Ulbrokas vidusskolā

Žetonu vakars Ulbrokas vidusskolā „Zīmuļu stāsti” Ulbrokas 
vidusskolas 3.c klasē

Marta sākumā 3.c klasi gaidīja liels darbs. Pie mums atbrauca ciemos 
animācijas darbnīcas vadītāja Lolita Šteinberga, lai kopā ar mums 
veidotu animācijas filmiņu „Kādā krāsā ir sirsniņa?” no grāmatas 
„Zīmuļu stāsti”. Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi šo grāmatiņu 
kā mācību materiālu 6–10 gadus veciem bērniem. 
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2014. gada 15. martā Jelgavas 
LLU peldbaseinā notika Latvijas 
pašvaldību sporta veterānu – se-
nioru 51. sporta spēles peldēša-
nā. Sacensībās piedalījās koman-
das no 16 Latvijas novadiem.

Otro gadu pēc kārtas pārlie-
cinošu pirmo vietu un galveno 
kausu ieguva Stopiņu novada pel-
dēšanas veterānu komanda. Arī 
individuālajās disciplīnās Stopiņu 
novada komandas dalībnieki iegu-
va tikai godalgotas vietas.

Pienācīgu sacensību realizēša-
nu sekmēja Stopiņu novada ko-
mandas dalībnieka Jāņa Plotnieka 
objektīvā tiesāšana.

Ar 180 punktiem Stopiņu no-
vada veterānu peldēšanas komanda 
sacensībās ieņēma stabilu 1. vietu. 
Apsveicam mūsu peldētājus ar gū-
tajiem panākumiem un izsakām 
pateicību komandas kapteinim 
Viktoram Komarovam par salie-
dētas komandas izveidi un darbu!

Aelita Veipa, 
Ulbrokas Sporta kompleksa 

direktore

Ulbrokas sporta kompleksa džu-
do sportisti izcīnījuši godalgotas 
vietas Latvijas meistarsacīkstēs 
un starptautiskajās sacensībās 
„Džudo olimpiskā cerība”.

15. martā Jelgavā, Zemgales 
Olimpiskajā sporta centrā, notika 
Latvijas meistarsacīkstes džudo 
U-14 un U-16 vecuma grupās, 
kurās startēja Latvijas, Igaunijas 
un Lietuvas sportisti. 

Kopumā uz Jelgavas tatami 
izgāja 282 sportisti – 161 spor-
tists vecuma grupā U-14 un 121 
sportists vecuma grupā U-16. 
Ulbrokas sporta kompleksu pār-
stāvēja pieci spēcīgākie sportisti –  
četri U-14 vecuma grupā un viens 
U-16 vecuma grupā.

Ulbrokas sporta kompleksa 
sportisti izcīnīja godalgotas vie-
tas U-14 vecuma grupā:

1. vieta – Augusts Šablovskis 
(-60 kg),

3. vieta – Oļegs Maistruks 
(-42 kg).

22. martā Jelgavas sporta hallē 
notika IV Starptautiskais džudo 
turnīrs „Džudo olimpiskā cerībā”, 
kurā piedalījās 2000. gadā dzimu-
šie un jaunāki sportisti. Sacensī-
bās startēja Latvijas, Igaunijas un 
Baltkrievijas sportisti. 

Arī šajā turnīrā Ulbrokas 
sporta kompleksa džudo sportisti 
izcīnīja godalgotas vietas:

1. vieta – Arsenijs Gudejevs 
(-24 kg, 2004.–2006.g.dz.),

1. vieta – Oļegs Maistruks 
(-42 kg, 2002.–2004.g.dz.),

3. vieta – Oļegs Maistruks 
(-42 kg, 2000.–2002.g.dz.).

Vitālijs Šults,
Ulbrokas Sporta kompleksa 

džudo treneris

22. martā Stopiņu peldbaseina 
peldēšanas pulciņa audzēknes 
piedalījās Latvijas Peldēšanas 
federācijas sacensībās „Medū-
zas kauss – 2014”, kas notika 
Jūrmalā. 

Sportisti startēja četrās vecuma 
grupās un sešās peldēšanas dis-
ciplīnās. Konkurence bija ļoti 

spēcīga.
Stopiņu peldbaseina audzēk-

nēm bija ļoti labi rezultāti:
1. vieta – Valērija Karelova, 200 
metri uz muguras,
3. vieta – Valērija Karelova, 50 
metri brīvajā stilā,
3. vieta – Kristina Potjomkina, 50 
metri tauriņstilā,
4. vieta – Alla Kozlovska, 100 

metri brīvajā stilā,
4. vieta – Amanda Zariņa, 50 
metri brīvajā stilā un 100 metri 
brasā.

Apsveicam mūsu jaunās pel-
dētājas un izsakām lielu pateicību 
treneriem!

Aelita Veipa, 
Ulbrokas sporta kompleksa 

direktore

22. martā Ulbrokas sporta kom-
pleksā notika Pierīgas novadu 
sporta spēļu telpu futbolā sa-
censību finālturnīrs. 

Mājinieki, Stopiņu novada telpu 

futbola komanda, ieguva 3. vietu. 
1. vietu izcīnīja Babītes novada 
komanda, bet otrajā vietā ierindo-
jās Baldones novada telpu futbola 
komanda.

Apsveicam mūsu novada ko-

mandu ar gūtajiem panākumiem! 
Paldies, komandas kapteinim 
Nikolajam Larionovam par ko-
mandas darbu un sportiskā gara 
veidošanu!

Stopiņu novada telpu futbola 
komandas sastāvs: Viktors Bor-
hovs, Nikolajs Larionovs, Oļegs 
Darmorozs, Vadims Darmorozs, 
Konstantīns Guļenko, Eduards 
Mishuta, Andrejs Kuzmins, 
Andrejs Trups, Vladislavs Lebed-
ko, Aleksandrs Špels.

Ainārs Vaičulens, 
sporta organizators

Stopiņu novada veterānu komanda peldēšanā 
jau otro gadu iegūst galveno kausu

Stopiņu novada komandas 
dalībnieku rezultāti 
individuālajās disciplīnās 
katrā vecumā grupā:
Līga Libere – 1. vieta brīvajā 
stilā, 1. vieta uz muguras,
ilze Aigare – 1. vieta brīvajā 
stilā, 1. vieta uz muguras,
Jūlija Naumova – 2. vieta brīvajā 
stilā, 1. vieta uz muguras,
Jeļena Aleksāne – 2. vieta uz 
muguras,
Viktors komarovs – 2. vieta 
brīvajā stilā, 2. vieta uz 
muguras,
edgars Ozoliņš – 1. vieta brīvajā 
stilā, 1. vieta uz muguras,
Vitālijs Barnolickis – 2. vieta 
brīvajā stilā, 2. vieta uz 
muguras,
Juris Reinhards – 1. vieta brīvajā 
stilā, 1. vieta uz muguras,
igors Bulkins – 1. vieta brīvajā 
stilā, 2 vieta uz muguras.
Līga punnenova
Jeļena Solovjova
Rezultāti stafetē 4x50 metri 
brīvajā stilā:
1. vieta – Līga Libere, ilze 
Aigare, edgars Ozoliņš, Vladimirs 
Lobanovs.

Godalgas džudistiemStopiņu peldbaseina peldēšanas pulciņa 
audzēknēm augsti panākumi sacensībās

Stopiņu novada telpu futbola komanda izcīna 
3. vietu Pierīgas novadu sporta spēlēs
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2014. gada 26. aprīlī Ulbrokas Sporta kompleksā
Stopiņu novada sacensības volejbolā
STOPIŅU NOVADA KAUSS 

VOLEJBOLĀ 2014
Līdz 25. aprīlim gaidām komandu pieteikumus pa tālr. 28711252 

vai e-pastu vaicis@inbox.lv. Komanda var pieteikt 7 cilvēkus, ko-
mandas sastāvā jābūt 5 vīriešiem un 1 sievietei.

Sacensību dienā komandu reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.30. 
Sacensību sākums plkst.10.30. 

Gaidām komandu pieteikumus un gatavojamies sacensībām!
A. Vaičulens,  sporta organizators

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas pedagoga 

Alvila Altmaņa bērnu dziesmu autorkoncerts
Otrdien, 29. aprīlī, plkst. 17.30 PII „Pienenīte” aktu zālē komponista un Ulbrokas Mūzikas un 

mākslas skolas pedagoga Alvila Altmaņa bērnu dziesmu autorkoncerts
Dziesmas izpildīs PII „Pienenīte” vokālā pulciņa audzēkņi, 

kā arī ar saviem skaņdarbiem klausītājus priecēs pats komponists.
Laipni aicināti!

PA „STOPIŅU AMBULANCE” INFORMĒ
Sākot ar 7. aprīli, Upesleju doktorātā ģimenes ārsts būs pieejams 
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00. Tālr. 67957911, mob. tālr. 
27844094.

Pārējā laikā pacientus aicinām vērsties PA „Stopiņu ambulance” 
Ulbrokā, Institūta ielā 20. Tālr. 67910796, mob. tālr.29182238.

Ciemos Diāna Rotaru 
no Moldāvijas
Brīvprātīgā jauniete no Mol-
dāvijas Diāna Rotaru Ulbrokas 
dienas centrā 10. martā plkst. 
17.00 pasniegs multikulturālas 
dejas (lambada, pingvīndejas 
u.c.), notiks radošas aktivitātes 

un prezentācija par Moldāviju. 
Jaunatnes lietu speciālists iepa-
zīstinās visus interesentus par jau-
niešu iespējām piedalīties Eiropas 
Savienības atbalsta programmā 
izglītības, apmācību, jaunatnes 
un sporta jomās „Erasmus+” un 
pastāstīs par Eiropas brīvprātīgā 
darba iespējām mūsu jauniešiem. 
Mēs jūs gaidām!

Angļu valodas 
sarunvalodas klubiņš
17. un 24. aprīlī plkst. 17.00 Upesle-
ju dienas centrā notiks „Angļu valo-
das klubiņš”, uz kuru ir aicināti visi 
Stopiņu novada jaunieši, kuri vēlas 
uzlabot un attīstīt angļu valodas 
prasmes un iemaņas un pārrunāt 
dažādus aktuālus jautājumus Stopiņu 
novadā pie tējas vai kafijas tases un 
kāda našķa, piemēram, ko vēlētos 
uzlabot, kādas ir prioritātes u.c., 
kopā ar Stopiņu novada jaunatnes 
lietu speciālistu Aivi Šibajevu.

Būsi laipni gaidīts.

Iestādīsim egli
26. aprīlī Lielās talkas ietvaros 
tieši jaunieši tiek aicināti veikt 
savu ieguldījumu sava ciema 
attīstībā un kopīgiem spēkiem 
iestādīt egli, kura augot nākotnē 
kļūtu par ciema kultūras vietu un 
kuru varēs izrotāt Ziemassvētkos 
un baudīt tās skaistumu. 

Viss nepieciešamais tiks no
drošināts. Tavs uzdevums ir at
nākt un piedalīties šajā svinīgajā 
pasākumā:

plkst. 10.00 Upesleju ciemā;
plkst. 11.00 Cekules ciemā;
plkst. 12.00 Līču ciemā.

Mitrās filcēšanas 
nodarbības

Šomēnes 12. aprīlī Sauriešu 
dienas centrā plkst. 10.30 notiks 
mitrās filcēšanas nodarbības. Ai-
cinām jauniešus, bērnus un arī 
pieaugušos uz bezmaksas no-
darbībām. Meistarklasi „Broša –  
zieds” vadīs Marija Puzankova.

PAZIŅOJUMS PIRMSSKOLAS 
AUDZĒKŅU VECĀKIEM!

Cien., vecāki! Darām jums zināmu, ka Stopiņu novada domes PII 
„Pienenīte” jūlijā (01.07.–31.07.) grupas tiks slēgtas. Pamatojoties 
uz Stopiņu novada domes sēdes (26.03.2014.) lēmumu, prot. Nr. 23, 
šajā mēnesī darbosies dežūrgrupas, kuru darba laiks būs no plkst. 
8.00 līdz 18.00. Dienas ēdināšanas maksa būs 3,00 eiro. Vecākiem, 
kuru bērni apmeklēs dežūrgrupas, ir jānoslēdz ar iestādi līgums no 
šā gada 1. jūnija līdz 15. jūnijam, samaksājot 50% priekšapmaksu 
par apmeklējumu jūlijā. Slēdzot līgumu, būs jāuzrāda maksājuma 
uzdevums. Tiem, kuri būs pieteikušies, bet nenāks, iemaksātais 
avanss netiks atgriezts. Uz vietu dežūrgrupās jūlijā vecāki varēs 
pieteikt arī Sauriešu pamatskolas pirmsskolas grupu un Upesleju 
internātpamatskolas – rehabilitācijas centra pirmsskolas grupu 
bērnus. Aicinu jūs savlaicīgi saplānot savu vasaras atvaļinājumu!

L. Sturme, pii „pienenīte” vadītāja

Sauriešu nodaļas 
kases darba laiks:
Pirmdienās 8.00 – 12.00 
Otrdienās 16.00 – 20.00 
Trešdienās ----------------
Ceturtdienās 8.00 – 12.00
Piektdienās 12.00 – 14.00

Upesleju nodaļas 
kases darba laiks:
Pirmdienās 13.00 – 16.00
Otrdienās 8.00 – 12.00
Trešdienās 16.00 – 20.00
Ceturtdienās ----------------
Piektdienās 8.00 – 11.00

 8. maijā Stopiņu novada Politiski represēto biedrības

ekskursija uz Liteni 
Dalības maksa 5 EUR. Pieteikties līdz 20.04.2014. 

Tālr. 28890339, Māra.

Pasākumi jauniešiem•

5. aprīlī plkst.19.00 Ulbrokas kultūras nams 

Izrāde „Kāpēc mums jāprecas?”
Galvenajās lomās viesosies Akvelīna Līvmane un Juris Kalniņš. Izrāde „Kāpēc mums jāprecas?” ir 

gandrīz nopietna komēdija. Izrāde par patiesi svarīgo – mīlestību, uzticību, cieņu.
Ieeja uz teātri 3,- eiro. Pensionāriem un represētajiem ieeja 1,- eiro. Bērniem un jauniešiem līdz 16 
gadu vecumam – ieeja brīva. Biļetes nopērkamas Ulbrokas kultūras namā izrādes dienā. Skatītāju 

vietas nav numurētas.
Izrāde – 2 cēlienos. Darbosies kafejnīca!

20. aprīlī plkst. 13.00 Līgo parka estrādē

Lieldienu sagaidīšana 
Olu krāsošana un ripināšana, varena šūpošanās, varena sadancošana

 un citas radošās aktivitātes.
P.S. Līdzi vēlams ņemt labu garastāvokli, krāsainu olu krājumus un fotoaparātus.

23. aprīlī plkst. 13.00 Ulbrokas kultūras namā 

Tikšanās ar psiholoģi – psihoterapeiti Diānu Zandi
Sarunas tēma – „Spēks un prieks sevī pašā”

Stopiņu novada bāriņtiesa aicina bērnu vecākus, aizbildņus, audžuģimenes un visus interesentus.
Ieeja brīva! 

1. maijā plkst. 12.00 Ulbrokas kultūras namā

 Latvijā ražotu animācijas filmu programma
Animācijas filmu programmā iekļautas studijas „Atom Art” filmiņas „Kā lupatiņi šūpojās”, 

„Starptautiskā tēva diena”; studijas „Animācijas brigāde” filmiņas „Sārtulis”, „Eži un lielpilsēta”, „Vāsa”; 
Nila Skapāna plastilīna tehnikā veidotā „Kaķis maisā” un Ingas Prauliņas „Blēņu stāsti par vilkiem”. 

Programmas ilgums ir stunda – tieši tik, cik vidēji mazie skatītāji spēj mierīgi nosēdēt.
Kinopunkts pašiem mazākajiem kinodraugiem piedāvā jaunāko 

Latvijā ražoto animācijas filmu programmu „Multenītes Sniegā 2013”. 
Ieeja brīva! 

1. maijā plkst. 13.15 Ulbrokas kultūras namā Jāņa Norda spēlfilma

Mammu, es tevi mīlu
Filma ir vairāku starptautisku kinofestivālu laureāte, kā arī tā ir izvirzīta Oskara balvas nominācijai 

par labāko ārzemju filmu.
Ieeja brīva!

Kultūras pasākumi aprīlī•

Sestdien, 10. maijā, plkst. 17.00
Ulbrokas kultūras namā

Māmiņdienas koncerts
     „Es savai māmiņai 
             kā sirsniņa azotē…”    

Piedalās Stopiņu novada izglītības iestāžu audzēkņi
Ieeja brīva!

Stopiņu novada vēstures muzejā līdz Starptautiskajai Muzeju naktij 
(17.maijam) 

apskatāma izstāde „Sajūtu Daugava” - 
Daugavas lejteces novadi – tūrista sapnis abos Likteņupes krastos.

Muzeja darba laiks: otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 
plkst.10:00-14:00.

Muzejs atrodas: Ulbrokas vidusskola, Vālodzes, Stopiņu novads.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA „SAIMNIEKS” KASES DARBA LAIKU MAIŅA

No 2014. gada 1. aprīļa mainīsies

Cekules nodaļas kases darba laiks:
Katra mēneša 3 un 4 nedēļas ceturtdienās 18.00–20.00 



 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Ņem no laimes vainadziņa

Pa vienam ziediņam,
 Lai pietiktu katru dienu,

Visam mūža gājumam.

Keitu Gulbi, Dārtu Ošenieci, Gabrielu Rūsi, 
Viktoriju Ždanoviču, Artinu Mobašerjanu, Elzu Gavenišu, 

Regnāru Rūsi, Andri Safronovu, Gustavu Skrūzmani.
Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

SVEICAM JUBILEJĀ!

Viss kļūst tik patiess un vienkāršs,
Ja ar sirdi tu klausies un skaties.

Tā glezna, ko dēvē par dzīvi,
Tomēr bijusi tīrums ar sudraba statiem.

Inesi Abersoni, Birutu Androsovu, Ģetrūdi Aniņu, 
Silviju Borhovu, Veru Gavriļčuku, Vilni Gruzduli, Ivaru Eglīti, 

Mariju Kuzņecovu, Mariju Lazdiņu, Ainu Midzvezi, 
Aloiziju Moču, Jonasu Pocevičusu, Sarmīti Vīksniņu, 

Irēnu Starosti, Dainu Zviedri,Vitu Baltmani, 
Antoņinu Budo, Jāni Dudko, Zinaidu Gluškovu, 

Viju Lielmani, Birutu Birznieci, Ņinu Darjinu, Jāni Lielbārdi, 
Ojāru Princi, Annu Vlasovu, Mariju Čapko, Viju Veinbergu.

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Pulksteņi tikšķ pārāk skaļi,
Klusums bez skaņas kliedz.
Nekas vairs nav tā, kā bija.

Laiks apstājas.
Klusums...

Inna Čerepanova, Ivars Grīnbergs, Regīna Ķēniņa, 
Oskars Mežals, Genādijs Simačovs, Līze Svirska, Arvīds Vilde.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!
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Pasākumi aprīlī•
BIBLIOTĒKĀS
Ulbrokas bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Atvērtais logs” 
ļaus ieskatīties dzejnieka Pētera Brū-
vera (1957–2011) radošajā pasaulē.

Tematiska izstāde veltīta angļu 
dramaturgam, dzejniekam Viljamam 
Šekspīram – 450 (1564–1616). 

Ikgadējā pavasara makulatūras 
akcija. Saudzēsim dabas resursus 
un rīkosimies atbildīgi. Ikvienam 
ir iespēja nodot novecojušu, maz-
vērtīgu un gadu gaitā uzkrātu lite-
ratūru Stopiņu novada bibliotēkās 
un Upesleju dienas centrā. Akcijas 
darbības laiks visu aprīli. Aicinām 
grāmatas un citus iespieddarbus 
pirms piegādes pārsiet ar auklu. 
Lūgums pirms ierašanās informēt 
bibliotēkas un dienas centra darbi-
niekus. Kontaktinformācija pa tālr. 
67910503 (Ulbrokas bibliotēka), tālr. 
67956042 (Sauriešu bibliotēka), tālr. 
67956939 (DC Upeslejas).

12. aprīlī LTV1 programmā plkst. 
14.45 videostāsta „No sētas uz sētu” 
ekranizējums.

Bibliotēku nedēļas no 22. līdz 26. 
aprīlim pasākumi Ulbrokas bib
liotēkā

25. aprīlī plkst. 15.00 Stopiņu no-
vada bibliotekāru tikšanās dzejnieka 
Pētera Brūvera mājās „Kalēji”: 

* pavasara elpa pagalmā – labie 
darbi talkojot;

*dzejnieka valodas ainava, poēzija 
un īstenība dzejā – atmiņas un laik-
meta liecības runājot;

*videostāsta „No sētas uz sētu” 
identitāte – kultūrainavisko rokrakstu 
vērojot.

Sauriešu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Latviešu 

autori bērniem” – Viks, Laimonis 
Vāczemnieks, Pēters Brūveris.

25. aprīlī „Gājputnus sagaidot” –  
kopā ar Stopiņu pamatskolas PII gru-
pu „Zīļuki” un „Taurenīši” bērniem 
dosimies pastaigā, vērosim putnus, 
lasīsim interesantus stāstus par put-
niem.

30. aprīlī sadarbībā ar DC „Saurie-
ši” izstādes „Pavasara sajūta krāsās” 
iekārtošana un atklāšana. DC „Sau-
rieši” apmeklētāji – zīda apglezno-
šanas nodarbību dalībnieki Sauriešu 
bibliotēkā iekārtos savu darbu izstādi, 
kas būs apskatāma līdz 20. maijam.

DIENAS CENTROS
Ulbrokas dienas centrā

Trešdienās no plkst. 17.00 līdz 
20.00 nodarbības „Tekstila mozaīkas 
mājas interjerā”, vada A. Dobrjanska. 

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

Sestdienu rītos 9.30–13.00 rado-
šās rīta nodarbības – dekupāža, rotu 
gatavošana no pērlītēm un citiem 
materiāliem, tapošana.

No 4. līdz 12. aprīlim „Baltās 
dzērves nāk”, origami nodarbības.

10. aprīlī plkst. 17.00 brīvprātīgā 
jauniete no Moldāvijas Diāna Rota-
ru Ulbrokas dienas centrā pasniegs 
multikulturālas dejas (lambada,  
pingvīndejas u.c.), notiks radošas 
aktivitātes un prezentācija par Mol-
dāviju. Jaunatnes lietu speciālists visus 
interesentus iepazīstinās par jauniešu 
iespējām piedalīties Eiropas Savie-
nības atbalsta programmā izglītības, 
apmācību, jaunatnes un sporta jomās 
„Erasmus+” un pastāstīs par Eiropas 
brīvprātīgā darba iespējām mūsu jau-
niešiem. Mēs jūs gaidām!

No 14. līdz 20. aprīlim dekoru un 
rotājumu gatavošana Lieldienām.

Plašāka informācija un pieteikšanās 

pa tālr.: 28373398.
Cekules dienas centrā

Pašvaldība aicina uz latviešu valo-
das apmācības kursiem Cekules die-
nas 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. Informācija un 
pieteikšanās pa tālruni 29158448.

17. aprīlī plkst. 17.00 kopā ar bēr-
niem olu krāsošana un dekorēšana 
Lieldienām.

Upesleju dienas centrā
11. aprīlī Upesleju dienas centra 

Dāmu kluba izstāde „Manas skais-
tākās zeķes”.

17. un 24. aprīlī plkst. 17.00 
Upesleju dienas centrā notiks „Angļu 
valodas klubiņš”, uz kuru ir aicināti 
visi Stopiņu novada jaunieši, kuri vēlas 
uzlabot un attīstīt angļu valodas pras-
mes un iemaņas un pārrunāt dažādus 
aktuālus jautājumus Stopiņu novadā 
pie tējas vai kafijas tases un kāda naš-
ķa, piemēram, ko vēlētos uzlabot, kā-
das ir prioritātes u.c., kopā ar Stopiņu 
novada jaunatnes lietu speciālistu Aivi 
Šibajevu. Būsi laipni gaidīts.

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

Otrdienās: vingrošana senioriem 
plkst. 15.30–16.30 un plkst. 16.30–
17.30. Galda teniss senioriem plkst. 
16.0020.00. „Dari, ko vari” – rok-
darbi bērniem plkst. 16.00–20.00.

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

Ceturtdienās: vingrošana senio-
riem plkst. 15.30–16.30 un plkst. 
16.30–17.30. Galda teniss senioriem 
plkst. 16.00–20.00.

Piektdienās: galda teniss plkst. 
17.00–20.00.

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

Plašāka informācija un pieteikšanās 
pa tālr. 67956939.

Līču dienas centrā
Pirmdienās plkst. 16.00 Radošo 

aktivitāšu klubiņš.
Otrdienās plkst. 17.00 zīda ap-

gleznošanas nodarbības.
Ceturtdienās plkst. 14.00 „Krust-

vārdu mīklu minētāju klubiņš”.
Ceturtdienās plkst. 18.00 „Lasīša-

nas klubiņš” – pasaku vakari.
5. aprīlī plkst. 10.00 sadarbībā ar 

Ulbrokas dienas centru nūjošanas 
izmēģinājums Līčos.

Līdz 15. aprīlim turpinās labda-
rības akcija „Palīdzēsim mazajiem 
pacientiem tuberkulozes slimnīcā”, 
ziedojot lietas, kas noderētu brīvā 
laika pavadīšanai, ilgstoši ārstējoties 
slimnīcā, un 17. aprīlī visas ziedo-
tās lietas nogādāsim Tuberkulozes 
un plaušu slimību centra Bērnu  
nodaļā.

Līdz 19. aprīlim radošo darbu 
konkurss „Lieldienas”. Aicināti pie-
dalīties visi interesenti ar dažādiem 
radošiem darbiem, interesanti krā-
sotām Lieldienu olām.

No 14. līdz 19. aprīlim Lieldienu 
radošo darbu izstāde.

19. aprīlī plkst. 16.00 Lieldienu 
sagaidīšana dienas centrā, izstādes 
un konkursa noslēgums.

Plašāka informācija un pieteikšanās 
pa tālr. 25125231.

Sauriešu dienas centrā
3. aprīlī plkst. 17.00 Putnu dienas. 

Izgatavosim putnu barotavas un uz-
liksim kokos.

5. aprīlī Projekta „Daudzpusīgi 
risinājumi sabiedrības izglītošanai 
un integrācijai 2” ietvaros „Infor-
matīvās dienas Ozolniekos „Riču 
raču””. Latviešu valodas kursu da-
lībniekiem un viņu ģimenes locek-
ļiem bezmaksas pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Ozolniekiem. Pasāku-
ma ietvaros latviešu dejas un rota-
ļas, kolāžu veidošana, videofilma 
u.c. aktivitātes, ekskursija pa Jel-
gavu. Izbraukšana plkst. 10.45 un 
atgriešanās 17.00.

12. aprīlī plkst. 10.30 mitrās fil-
cēšanas bezmaksas nodarbības vada 
Marija Puzankova. Aicinām gan 
pieaugušos, gan bērnus, gan jaunie - 
šus.

12. aprīlī plkst. 13.00 Starptautis-
kā kosmonautikas un aviācijas diena. 
Kolāžu veidošana par kosmosu un 
aviāciju. 

17. aprīlī plkst.17.00 Lieldienu 
zaķu masku un apsveikuma veido-
šana.

22. aprīlī plkst. 15.00 Zemes die-
na. Prezentācija „Mūsu apkārtējā vide 
un attieksme pret to”. Sakopsim te-
ritoriju pie dienas centra, iestādīsim 
daudzgadīgās puķes.

23. aprīlī plkst. 16.00 Starptautiskā 
grāmatu diena. Bērniem jāatnes sava 
mīļākā grāmata un jānolasa citiem 
savs mīļākais dzejolis, pasaka, teika 
vai citāts, kopīgi uzzināsim, kādās 
sapņu zemēs mēs varam nokļūt, pa-
teicoties grāmatām.

24. aprīlī plkst. 17.00 nogaršosim 
un kopīgi izgatavosim Sicīlijas ēdie-
nu Arancini no rīsiem ar dažādām 
piedevām.

29. aprīlī plkst. 16.00 Starptautiskā 
dejas diena. Dejosim kopā dažādas 
interaktīvās dejas.

Otrdienās plkst. 18.00 itāļu valoda 
pieaugušajiem.

Trešdienās un piektdienās plkst. 
18.30. latviešu valoda pieaugušajiem.

Trešdienās plkst. 12.00 zīda ap-
gleznošana pieaugušajiem.

Piektdienās plkst.16.30 itāļu va-
loda pieaugušajiem.

Sestdienās plkst. 14.00 latviešu 
sarunvalodas nodarbības pieaugu - 
šajiem.

3., 10., 17. un 24. aprīlī plkst. 
15.00 zīda apgleznošana (lakati un 
šalles) bērniem, skolēniem, jaunie-
šiem. Nodarbības, materiāls, krāsas 
un kontūras bezmaksas.

Svētdienās plkst. 11.00 ar reisa 
autobusu Saurieši–Upeslejas–Rīga ai-
cinām jauniešus braukt uz patversmi 
„Ulubele” pastaigāties ar suņiem.

30. aprīlī Zīda lakatu un šaļļu 
izstāde Sauriešu bibliotēkā Teterevu 
fonda ietvaros.

Plašāka informācija un pieteikšanās 
pa tālr. 67956786.

SPORTS
5. un 6. aprīlī Ulbrokas Sporta 

kompleksā jauniešu komandu spēles 
handbolā.

12. aprīlī plkst. 11.00 Ulbrokas 
Sporta kompleksā notiks 2014. gada 
Stopiņu novada čempionāts galda te-
nisā un novusā. Reģistrācija sacensību 
dienā no plkst. 10.30.

26. aprīlī Ulbrokas Sporta komplek-
sā notiks Stopiņu novada sacensības 
volejbolā „Stopiņu novada kauss volej-
bolā 2014”. Līdz 25. aprīlim komandu 
pieteikšanās pa tālr. 28711252 vai e-
pastu vaicis@inbox.lv. 

Sacensību dienā komandu reģistrāci-
ja no plkst. 10.00 līdz 10.30. Sacensību 
sākums plkst. 10.30.

Skumju brīdī esam kopā ar Arvīda Vildes
ģimeni, no tēta, vectētiņa un vecvectētiņa 

uz mūžu atvadoties.
Darba kolēģi no LLU Lauksaimniecības

 tehnikas zinātniskā institūta

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.

Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” kolektīva vārdā
 izsakām līdzjūtību

Annai Novikovai, tēvu aizsaulē izvadot.

 Likās, ka tu dzīvot spētu
Vēl trīs mūžus, māmulīt,

Kad tu aiziet nevarētu tur,
Kur tikai klusums mīt.

 (M. Ķempe)
Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” vārdā

izsakām visdziļāko līdzjūtību domes izpilddirektoram 
Andrim Kurzemniekam,

māmuļu smilšu kalniņā pavadot.

Skumst plaukstošie pumpuri,
Narcises zemu noliec galvas...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī 
esam kopā ar Andri Kurzemnieku, 

māti mūžībā aizvadot.
Stopiņu novada domes kolektīvs

Līdzjūtības•


