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Stopiņu novada pašvaldība

Novadā norit 
infrastruktūras 
pilnveidošanas darbi

Tiek veikta Ulbrokas vidusskolas siltināšana. Būvdarbi notiek projekta „Energoefektivitātes 
pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu” ietvaros, piesaistot KPFI finanšu līdzekļus un pašvaldības līdzfinansējumu 44% 
apmērā no dabas resursu nodokļa budžeta.

Notiek tilta pār Mazās Juglas 
upi Upeslejās rekonstrukcija 
(pašvaldības finansējums).

Notiek Getliņu ielas vairāku 
posmu rekonstrukcija 
Rumbulā (pašvaldības 
finansējums).

Tiek pabeigti Ozolu ielas 
rekonstrukcijas darbi Dreiliņos 
(pašvaldības finansējums).

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!

Sestdien, 7. jūnijā, plkst. 19.00 Līgo parka estrādē

KONCERTS
„DZIESMA UN DEJA MANAM NOVADAM”
Piedalās Stopiņu novada pašdarbības kolektīvi un viņu draugi. 

Pēc koncerta – pirmā šīs vasaras Zaļumballe!
Ieeja brīva!
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Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par dzīvi no-
vadā, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinā-
tu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Stopiņu 
novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties 
aptaujā un aizpildīt aptaujas anketu līdz 2014. gada 
10. jūnijam. 

Anketas var aizpildīt elektroniski tiešsaistē www.stopini.lv  
un arī papīra formātā. Aizpildītās anketas var atstāt „Ap-
tauju” kastītēs dienas centros, bibliotēkās, izglītības iestādēs 
un citās pašvaldības iestādēs.

Anketa ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks izmantoti 
tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Stopi-
ņu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” 
un pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv.

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs. Jau iepriekš patei-
camies par jūsu atsaucību un atvēlēto laiku!

Vai esat apmierināts ar dzīvi Stopiņu novadā?
Jā � Nē �

Kā vērtējat dažādo kultūru un tautību cilvēku savstar-
pējo saprašanos mūsu novadā?
Labi �  Vidēji �  Slikti �

Pēc jūsu domām, pašvaldības sadarbība ar iedzīvotā-
jiem ir:
Teicama �  Laba �  Nepietiekama �
______________________________________________
______________________________________________

Lūdzu, novērtējiet apmeklētāju apkalpošanu pašvaldī-
bas iestādēs*!

Ļoti 
apmie- 
rina

Apmie- 
rina

Neap- 
mierina

Grūti 
pateikt

Apmeklētāju 
apkalpošanas 
līmenis
Darbinieku kompe-
tence
Informācijas 
pieejamība
pašvaldības iestāžu 
telpu pieejamība
Dokumentu 
iesniegšana elek-
troniski
problēmu 
risināšanas 
savlaicīgums

*Ja vēlaties, lūdzu, norādiet pašvaldības iestādi, par kuru 
sniedzāt viedokli ________________________________

Kur jūs iegūstat informāciju par pašvaldības darbību? 
„Tēvzemīte” �
www.stopini.lv �
Esmu pieteicies jaunumiem no www.stopini.lv un saņemu 
tos savā e-pastā �
Stopiņu novada tviter kontā @Stopini_Latvia �

Aizejot uz domi �
Pie sludinājumu dēļa �
_______________________________________________

Kādu informāciju par novadā notiekošo, jūsuprāt, va-
jadzētu vairāk?
Kultūra, māksla �
Sports �
Izglītība �
Sociālā palīdzība �
Uzņēmējdarbība �
Projekti �
Komunālā saimniecība �
Veselības aprūpe �
Pašvaldības darbība kopumā �
_______________________________________________

Kā jūs informējat pašvaldību par savām problēmām, 
risināmiem jautājumiem?
Iesniedzu iesniegumu novada domes kancelejā �
Rakstu oficiālas vēstules �
Izmantoju e-pakalpojumus �
Vēršos personīgi pie novada vadības �
Vēršos personīgi pie attiecīgā speciālista �
Ar pašvaldību nesazinos �
______________________________________________
______________________________________________

Lūdzu, novērtējiet pakalpojumu un jomu kvalitāti no-
vadā!

Ļoti 
apmie- 

rina

Apmie- 
rina

Neap- 
mierina

Grūti 
pateikt

Vides sakoptība
Ielu un ceļu 
uzturēšana
Ielu
 apgaismojums
Dzeramā ūdens 
kvalitāte
Centralizētā 
ūdensapgāde 
un kanalizācija
Centralizētā 
siltumapgāde
Namu apsaim-
niekošana
Drošība un sa-
biedriskā kārtī-
ba (pašvaldības 
policija)
Veselības
 aprūpes 
pakalpojumi
sociālā 
palīdzība un 
pakalpojumi
kultūras un at-
pūtas pasākumi
sporta 
pasākumi

pirmsskolas 
izglītība
Vispārējā izglī-
tība
Dienas centri
bibliotēkas

Jūsuprāt, kādi ir 3 labākie/veiksmīgākie paveiktie darbi 
novadā pēdējo gadu laikā?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 Jūsuprāt, kādi ir 3 sliktāk paveiktie/neveiksmīgākie 
darbi novadā pēdējo gadu laikā?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Jūsuprāt, kādi 3 darbi pašvaldībai būtu jāpaveic/jārisina 
nekavējoties?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Kādi ir jūsu ieteikumi novada domes darba uzlabošanai?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

PALDIES PAR JŪSU ATBILDĒM!
Dzimums: � vīrietis  � sieviete
Vecums: � līdz 18  � 19-24  � 25-45  � 46-62  � 62+
Nodarbošanās:
� skolēns 
� students 
� pensionārs 
� valsts/pašvaldības iestādes darbinieks
� privāta uzņēmuma darbinieks
� uzņēmējs
� pašnodarbināts
� mājsaimniece
� bezdarbnieks/pašlaik nestrādāju
Izglītība: � pamata  � vidējā  � vidējā speciālā  
� augstākā

Stopiņu novada iedzīvotāju aptauja

Rīgas reģionālā virsmežnie-
cība informē, ka Valsts meža 
dienests ar 2014. gada 17. ap-
rīli nosaka meža ugunsnedro-
šā laika posma sākumu visā 
valsts teritorijā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 17.02.2004. no-
teikumu Nr.82 „Ugunsdrošības no-
teikumi” 34. punktu meža uguns-
nedrošajā laika posmā aizliegts:
1. Kurināt ugunskurus mežā un 
purvos, izņemot īpaši ierīkotas 

vietas, kas nepieļauj uguns izpla-
tīšanos ārpus šīs vietas.
2. Atstāt ugunskurus bez uzrau-
dzības. Ugunskura vietu atstāj, kad 
uguns nodzēsta un gruzdēšana pil-
nīgi beigusies.
3. Nomest mežā, purvos vai uz tos 
šķērsojošiem ceļiem degošus vai 
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un 
citus priekšmetus.
4. Veikt mežā un purvos spridzinā-
šanas darbus un organizēt šaušanas 
nodarbības, izņemot atbilstoši ierī-
kotas vietas.

5. Medībās un šaušanas nodarbī-
bās mežā un purvos lietot trasē-
jošas lodes, deglodes un prapjus 
no viegli uzliesmojoša un gruz-
dēt spējīga materiāla.
6. Braukt ar mehāniskajiem trans-
portlīdzekļiem pa mežu un purviem 
ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja 
tas nepieciešams ugunsgrēka dzēša-
nai, palīdzības sniegšanai nelaimes 
gadījumos un meža apsaimniekoša-
nai.
7. Ekspluatēt mežā, purvos 
vai uz tos šķērsojošiem ceļiem 

transportlīdzekļus un citus me-
hānismus ar bojātu iekšdedzes 
dzinēja gāzu izplūdes sistēmu.
8. Bez saskaņošanas ar Valsts meža 
dienesta biroju (mežniecību) veikt 
jebkuru dedzināšanu, kas, radot dū-
mus, var maldināt uguns novēroša-
nas darba veicējus.

Meža ugunsnedrošajā laika 
posmā dedzināt ciršanas atlikumus 
atļauts tikai ar Valsts meža dienesta 
mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.

Papildus minētajam, saskaņā 
ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsī-

bas likuma 10.1 pantu, meža īpaš-
niekam (valdītājam) ir pienākums 
nodrošināt ugunsdrošības prasību 
ievērošanu mežā, kā arī pēc Valsts 
meža dienesta amatpersonu pie-
prasījuma veikt meža ugunsgrēka 
vietas uzraudzību pēc meža uguns-
grēka likvidācijas.

Meža degšanas gadījumā lū-
dzam zvanīt Rīgas reģionālās virs-
mežniecības operatīvajam dežu-
rantam, tālr. 20290468, vai meža 
uguns apsardzības inženierim, tālr. 
29358889, vai VUGD, tālr. 112.

Par ugunsdrošību mežā
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Lieldienas ir pirmais pavasa-
ra pasākums, ar kuru Stopi-
ņu novadā tiek atklāta mūsu 
skaistā Līgo parka katra jau-
nā sezona. Tādēļ liels prieks, 
ka Lieldienas šogad bija tik 
skaistas, siltas un saulainas. 
Un kādēļ lai nebūtu saulainas, 
jo Lieldienu ola taču ir sau-
les simbols. Vecie ļaudis zina 
teikt, ka saulains laiks pirma-
jās Lieldienās norāda, ka līdz 
vasaras svētkiem katra svēt-
diena būs saulaina.

Ai, lielā Lieladiena,
Kur saulīte gozējās?
Aiz kalniņa lejiņā,
Sidrabiņa ozolā.
Kā jau ierasts, visus klātesošos 

priecēja mūsu novada dejotāji – 
VPDK „Luste” (vadītāja Sarmīte 
Kadiķe), VPDK „Stopiņš” (vadī-
tāja Aiga Medne) un senioru deju 
kolektīvs „Ulenbroks” (vadītāja 
Ineta Svilāne). Deju solis kā allaž 
bija raits, paši dejotāji – skaisti 
saposušies un smaidīgi. Paldies 
par skaisto koncertu un veiksmi 
ikgadējās pavasara skatēs gan de-
jotājiem, gan dziedātājiem! Īpašu 
veiksmi novēlam „Ulenbrokam”, 
kam šī būs pirmā skate. Lai veicas 
un izdodas, kā iecerēts! 

Paldies Ulbrokas teātra stu-
dijas vadītājai Edītei Puriņai un 
jaunajiem aktieriem par Lieldie-
nu koncerta un rotaļu vadīšanu, 
paldies par interesantajiem ti-
cējumiem un skaistajām tautas-
dziesmām! Vai zinājāt – ja Liel-
dienās Ulbrokā sauks: „Zaķi, zaķi 
šurpu nāc,” tad Vālodzēs atbildēs, 

„kad gribēšu, tad atnākšu.” Runā, 
ka – cik daudz olu grozā Lieldie-
nu zaķis atstās Ulbrokas autobusa 
galapunktā, par tik autobusiem 
vairāk kursēs uz Saulīšu ciematu 
pa Garo ielu Dreiliņos. Un kurš 
Ulbrokas dzirnavezerā Lieldienās 
pliks nopeldēsies, tam uzsmaidīs 
liela laime Ziemassvētkos. Tas, 
kurš Lieldienu rītā Līgo parka 
ozola lokveida stumbram pie-
skarsies, tas dziedās daudz dzies-
mu Līgovakarā Līgo parkā. Ja 
kāds pirmajās Lieldienās Ceku-
les stacijā redzēs zaķi skrienam, 
tam otrajās Lieldienās pie dur-
vju sliekšņa uzradīsies burkānu 
grozs. Cik daudz mazu purviņu 

Lieldienu laikā atradīs Stopiņu 
novada mežā, tik daudz zelta dāl-
deru iekritīs atradējam ķešā. Kurš 
agrā Lieldienu rītā būs pārgājis 
pāri novada robežtiltam, tas būs 
ievēlēts augstā amatā. Un ja Liel-
dienās Līču dižozolam desmit 
reizes apkārt apskries, tad būs ve-
sels visu cauru gadu. Un kur gan 
Lieldienas bez Lieldienu zaķa! Ja 
kāds vēlas satikt Lieldienu zaķi, 
tam jānoskrien attālums no Sar-
kanmuižas kļavai līdz Līgo parka 
tiltiņam un jāsaka tā: „Zaķi, zaķi, 
garausi, nerādi man pakausi!”

Ai, zaķīti garausīti,
Bērni tevi sen gaidīja
Ar raibām oliņām,

Ar kadiķu ziediņiem.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur Lieldienu zaķis guļ:
Aiz upītes kalniņā,
Sīkā kārklu krūmiņā.
Visiem Lieldienu pasākuma 

apmeklētājiem bija iespēja pie-
dalīties daudzveidīgās radošajās 
darbnīcās. Liels paldies Ulbrokas, 
Sauriešu un Līču dienas centru 
vadītājām Andai Višķerei, Aijai 
Šibajevai, Zandai Pelšei un pār-
stāvjiem, kuru vadībā bija iespēja 
darināt dažādus ar Lieldienām 
saistītus priekšmetus. Paldies Ive-
tai Siliņai un Ulbrokas vidussko-
las audzēknēm par entuziasmu 

un līdzdarbošanos. Paldies pie-
mājas ZOO „Brieži” saimniecei 
Signei par atsaucību un iespēju 
visiem interesentiem aplūkot mī-
līgos dzīvnieciņus, jauko vistiņu 
un cēlo gaili!

Paldies arī Raisai Makarei 
par nenogurstošo palīdzību olu 
krāsošanas procesā. Šogad Līgo 
parkā tika nokrāsots vairāk nekā 
200 olu. Jācer, ka tikpat krāsaina 
un daudzveidīga izvērtīsies arī šīs 
vasaras kultūras pasākumu pale-
te.

Liela piekrišana Lieldienās 
bija arī abām lielajām šūpolēm, jo 
šūpoties Lieldienās vajag daudz 
un ilgi – tad visu gadu nenāks 
miegs un odi nekodīs. Lieldienās 
jāšūpojas arī tādēļ, lai mākoņi iz-
klīstu un nebūtu lietaina vasara. 
Turklāt, Lieldienās šūpojoties, 
šūpolēm jāļauj nostāties lēnām, 
lai tā – lēni un līgojoties – nozied 
linu druva. 

Liels paldies arī PA „Saim-
nieks” darbiniekiem, kas nodro-
šināja pasākuma norises vietas 
„tehnisko pusi”. Īpaši liels paldies 
galdniekam Viktoram Voroho-
bovam un jaunajam mākslinie-
kam Eduardam Podgaiskim par 
jaunajām, skaistajām Līgo parka 
dekorācijām!

Paldies visiem, kas Lieldie-
nas aizvadīja mūsu skaistajā Līgo 
parkā!

Eit’ projām, Liela diena,
Ar baltām oliņām,
Es gaidīšu Jāņu dienu
Ar ozola vaiņagiem.

Inta Kalniņa,
ulbrokas kultūras nama vadītāja

Krāsainākie gada svētki aizvadīti…

Saulainajā 26. aprīļa rītā visi 
talkot gribētāji devās sakopt 
un labiekārtot mūsu novadu. 

Šogad talcinieku vidū bija ļoti 
daudz bērnu un jauniešu, kuri nav 
vienaldzīgi pret vidi, kurā dzīvo. 

Pateicoties Līču ciema jaunie-
šu idejai par Ziemassvētku eglītes 
iestādīšanu, katrā ciemā lielajā tal-
kā novada jaunieši Līčos, Upesle-
jās un Cekulē iestādīja eglītes, ku-
ras turpmāk Ziemassvētku laikā 
tiks pušķotas un visus iepriecinās.

Šogad pirmo reizi talcinieki ar 
laivām, pēc savas iniciatīvas, tīrīja no-
vada ūdenstilpes no atkritumiem. Pēc 
darba novada ciematos talcinieki tika 
cienāti ar gardām ugunskura zupām. 

Paldies visiem talciniekiem par 
padarīto darbu! Īpašs paldies talci-
niekiem laivās, pateicoties kuriem 
mēs visi vasarā varēsim peldēties 
tīrākās ūdenstilpēs. Izsakām lielu 
paldies visiem, kas palīdzēja orga-
nizēt talku un gatavot gardo cie-
nastu. Tiksimies nākamgad!
Fotogalerija www.stopini.lv. 

Talka Stopiņos

Ritvars Ziedonis ieguvis ārsta 
grādu Rīgas Stradiņa univer-
sitātē 2011. gadā, absolvējot 
Medicīnas fakultāti. Turpina 
studijas Tālākizglītības fakul-
tātē rezidentūras programmā 
„Ģimenes medicīna” trešajā 
gadā. 

Paralēli studijām ģimenes me-
dicīnā interesējas par nieru sli-
mībām. Strādā par ārstu Nieru 
slimību un nieru aizstājterapijas 
klīnikā no 2011. gada. Ritvars 
Ziedonis paralēli darbam medi-
cīnā nodarbojas arī ar studen-
tu apmācību, strādājot Rīgas 1. 
medicīnas koledžā par lektoru 
Ārstniecības un sociālās aprūpes 
katedrā un pasniedzot studiju 
priekšmetu „Terapija” program-
mā „Ārsta palīgs”.

Ritvars brīvi pārvalda latvie-

šu, angļu un krievu valodu.
Strādājot ģimenes ārsta prak-

sē, tiks nodrošināta veselības ap-
rūpe kā pieaugušajiem, tā arī bēr-
niem visās vecuma grupās.

Apsveicam ar darba uzsākša-
nu Upesleju doktorātā un vēlam 
veiksmi un profesionālo mērķu 
piepildījumu!

Upesleju doktorātā 
pacientus pieņems ģimenes 
ārsts Ritvars Ziedonis



4 “tĒVZEMĪtE“
pIEktDIENA, 9. mAIjs, 2014

Informē pašvaldības policija•

Sociālā dienesta sēžu protokoli•

Pašvaldības policija izsaka pateicī-
bu iedzīvotājiem, kas atsaukušies 
aicinājumam un reģistrējuši suņus 
pašvaldības reģistrā un saņēmuši že-
tonus. No šā gada marta, kad policija 
uzsāka pastiprināti pievērst uzma-
nību šī jautājuma sakārtošanai, līdz 
aprīļa beigām no jauna piereģistrēti 
160 suņi. 

Aicinām visus iedzīvotājus, kas vēl nav 
paspējuši veikt suņu reģistrēšanu, izdarīt 
to tuvākajā laikā, jo noteikumu pārkāpēji 
saņem ne tikai rakstiskus brīdinājumus, 
bet tiek saukti pie administratīvās atbildī-
bas. pašvaldības policija arī turpmāk veiks 
suņu reģistrācijas kontroli, kā to nosaka 
pašvaldības saistošie noteikumi. Atgādi-
nām, ka suņu reģistrēšanu, žetona saņem-
šanu un nodevas samaksu var veikt sto-
piņu novada domes kasē un pašvaldības 
policijā darba laikā. saimniekam jāņem 
līdzi personu apliecinošs dokuments un 
suņa vakcinācijas apliecība ar spēkā esošu 
vakcinācijas atzīmi. pievēršam uzmanību 
arī pārējiem suņu saimniekiem, ka node-
vas samaksa par suņa turēšanu ir jāveic 
katru gadu saskaņā ar pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem.

Iestājoties siltiem laika apstākļiem, 
iedzīvotāji parasti izvēlas vairāk uzturē-
ties ārpus telpām un mājokļiem, pava-
dot laiku dažādās sabiedriskās vietās, 
bērnu rotaļu laukumos, sporta lauku-
mos, peldvietās. pašvaldības policija 
aicina iedzīvotājus ievērot sabiedriskās 
kārtības noteikumus. Atgādinām dažus 
ierobežojumus:
• Sabiedriskās vietās alkoholisko dzē-
rienu lietošana vai atrašanās ar atvērtu 
alkoholiskā dzēriena iepakojumu ir aiz-
liegta. Izņēmums ir vietas, kur alkoho-
lisko dzērienu lietošanu ir atļāvusi paš-
valdība.
• Bērnu atpūtas un sporta laukumos, 
peldvietās, sabiedriskā transporta pie-
turvietu nojumēs un uz perona smēķē-
šana ir aizliegta.
pilsētās un ciemos ārpus norobežotas 
teritorijas suns ir jāved pavadā. 

• Peldvietās ir aizliegts ievest vai peldi-
nāt suņus.
• Nav pieļaujama naktsmiera traucēša-
na, kā arī tāda trokšņa radīšana dienas 
laikā, kas traucē citiem iedzīvotājiem.

Aprīlī, veicot sabiedriskās kārtības no-
drošināšanu novadā, pašvaldības po-
licijas darbinieki konstatējuši vairākas 
neatļautas atkritumu izgāšanas vietas 
un novērsuši pārkāpumus, ir sastādīti 
vairāki administratīvie pārkāpumu pro-
tokoli. pašvaldības policijas darbinieki ir 
izbraukuši arī uz vairākiem mežu un pļa-
vu ugunsgrēkiem un snieguši atbalstu 
VuGD darbiniekiem ugunsgrēku dzē-
šanas laikā. Ir konstatētas vairākas auto-
mašīnas, kas bija novietotas neatļautās 
vietās, atrasta viena automašīna, kas 
atradusies meklēšanā un nodota Valsts 
policijas darbiniekiem. sadarbojoties ar 
izglītības iestādes vadītāju un darbinie-
kiem, izglītības iestādes telpās aizturēts 
iestādes skolēns, kurš bija atnesis ne-
skaidras izcelsmes augu maisījumus un 
citas līdzīgas neskaidras izcelsmes vie-
las. skolēns aizturēts un nodots Valsts 
policijas salaspils iecirkņa darbiniekiem.

Informācija par fiksētajiem 
pārkāpumiem

Aprīlī pašvaldības policijas darbi-
nieki izbraukuši uz 146 iedzīvotāju iz-
saukumiem (t.sk. ģimenes skandāli – 3, 
naktsmiera traucēšana – 3, klaiņojoši 
mājdzīvnieki – 11).

Nogādāta uz diennakts patversmi 
Rīgā 1 persona alkohola reibumā un bez 
noteiktas dzīvesvietas.

pie administratīvās atbildības sauk-
tas 27 personas (t.sk. 1 nepilngadīga 
persona).

Izskatīti 6 fizisku un juridisku perso-
nu iesniegumi.

par likumpārkāpumu izdarīšanu 
aizturētas un nodotas Valsts policijas sa-
laspils iecirkņa darbiniekiem 3 personas.

Informācija sagatavota, izmantojot 
pašvaldības policijas materiālus

Policijas darbs aprīlī

Nr.7, 2014. gada 8. aprīlī. Izskatīti 96 personu iesniegumi. piešķirta sociālā 
palīdzība Eur 9556,74 (deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit seši Eur, 74 centi).
Nr.8, 2014. gada 22. aprīlī. Izskatīti 61 personas iesniegumi. piešķirta sociālā 
palīdzība Eur 5902,05 (pieci tūkstoši deviņi simti divi Eur, 5 centi).
Ar pilnu protokolu tekstu var iepazīties stopiņu novada tīmekļa vietnē  
www.stopini.lv – pašvaldība – sociālais dienests.

Mantas pārdošana
stopiņu novada dome saskaņā ar 2014. gada 9. aprīļa lē-
mumu pārdod pašvaldībai piederošu kustamo mantu – 
automašīnu LAND rOVEr DEfENDEr, valsts reģistrācijas 
Nr. pO7614, šasijas Nr. sALLDHm586A725095, spidometra 
rādījums 216313, 2006. gada izlaidums.

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

Izsole notiks 2014. gada 19. maijā plkst. 17.30 stopiņu 
novada domes telpās, 2. stāvā, 1. kabinetā, Institūta ielā 1a, 
ulbrokā. 

pieteikums mantas pirkšanai jāiesniedz līdz 2014. gada 
16. maija plkst. 16.00 stopiņu novada domē, Institūta ielā 
1a, 1. kab., ulbrokā, stopiņu novadā, LV-2130. Darba laiks: 
pirmdienās 11.00–13.00 un 14.00–19.00; otrdienās, trešdie-
nās 9.00–13.00 un 14.00–17.00, ceturtdienās 9.00–13.00 un 
14.00–18.00, piektdienās 9.00–13.00 un 14.00–16.00.

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

Informācija par pārdodamo mantu pa tālruni 67910157, 
67910158.

Stopiņu novada dome

Informācija par lokālplānojuma nekustamam īpašu-
mam „Kaudzīšu iela 77”, Rumbula, Stopiņu novads, vi-
des  pārskatu

Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „par ietek-
mes uz vidi novērtējumu” 23.3pantā noteikto, izvērtējis stopiņu 
novada domes 2014. gada 7. aprīļa vēstuli Nr.01-16/E1173 un 
tai pievienoto dokumentāciju par lokālplānojuma izstrādi nekus-
tamam īpašumam „kaudzīšu iela 77”, rumbula, stopiņu novads 
(turpmāk tekstā Lokālplānojums). Ņemot vērā iesniegto infor-
māciju un likuma „par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā 
noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un 
piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības 
apsvērumus, kā arī ņemot vērā mk noteikumu Nr.157 5. punktā 

veikto konsultāciju rezultātus, Vides pārraudzības valsts birojs 
secina, ka Lokālplānojums attiecas uz nelielas teritorijas izman-
tošanu vietējās pašvaldības līmenī un tā īstenošana nav saistīta 
ar papildus būtiskām vides ietekmēm, tādējādi Lokālplānojums 
attiecas uz likuma „par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 
piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem 
stratēģisko novērtējumu neveic.

Vides pārraudzības valsts birojs 2014. gada 16. aprīlī pieņē-
ma lēmumu Nr.23 „par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras nepiemērošanu” – nepiemērot stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūru lokālplānojumam nekustama-
jam īpašumam „kaudzīšu iela 77”, rumbula, stopiņu novads.

I. Pivare, attīstības speciālists

Paziņojums par lokālplānojuma 1. redakcijas nekusta-
mam īpašumam nekustamā īpašuma „Sniedzes”, Dreili-
ņi, Stopiņu novads, publisko apspriešanu

stopiņu novada dome 2014. gada 9. aprīļa sēdē Nr.24 
pieņēma lēmumu 2.1.2. „par lokālplānojuma 1. redakcijas 
nekustamam īpašumam „sniedzes”, Dreiliņi, stopiņu novads 
(zemes vienības kadastra Nr. 8096 002 0140), nodošanu sa-
biedriskai apspriešanai”.

Nekustamā īpašuma „sniedzes”, Dreiliņi, stopiņu novads, 
lokālplānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana notiek 
četras nedēļas – no 2014. gada 6. maija līdz 4. jūnijam.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2014. gada 16. maijā Ul-
brokas kultūras nama zālē plkst. 17.00, Institūta ielā 1, 
Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130. 

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.stopini.lv sadaļā Attīstība/sabiedrības 
līdzdalība/Lokālplānojumu sagatavošana/paziņojumi par 1. 
redakcijas apspriešanu un pašvaldības darba laikā stopiņu 
novada pašvaldībā, 1. stāvā pie ziņojumu dēļa, Institūta iela 
1a, ulbroka, stopiņu novads. Apmeklētājus pieņem attīstības 
un plānošanas speciāliste Inese pivare apmeklētāju pieņem-
šanas laikos. rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās 
apspriešanas laikā stopiņu novada pašvaldībā, Institūta ielā 
1a, ulbrokā, stopiņu novadā, LV-2130.

Informācija par lokālplānojuma nekustamam īpašu-
mam nekustamā īpašuma „Sniedzes”, Dreiliņi, Stopiņu 
novadā, vides pārskatu

Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „par ietek-
mes uz vidi novērtējumu” 23.3 pantā noteikto, izvērtējis stopiņu 
novada domes 2014. gada 7. aprīļa vēstuli Nr.01-16/E1173 un tai 
pievienoto dokumentāciju par lokālplānojuma izstrādi nekustamam 
īpašumam „sniedzes”, Dreiliņi, stopiņu novads (turpmāk tekstā 
Lokālplānojums). Ņemot vērā iesniegto informāciju un likuma „par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktos stratēģiskā 
novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš 
minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, kā arī ņemot 
vērā mk noteikumu Nr.157 5. punktā veikto konsultāciju rezultātus, 
Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka Lokālplānojums attiecas 
uz nelielas teritorijas izmantošanu vietējās pašvaldības līmenī un 
tā īstenošana nav saistīta ar papildus būtiskām vides ietekmēm, 
tādējādi Lokālplānojums attiecas uz likuma „par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 4. panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas do-
kumentiem, kuriem stratēģisko novērtējumu neveic.

Vides pārraudzības valsts birojs 2014. gada 16. aprīlī pieņē-
ma lēmumu Nr.25 „par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras nepiemērošanu” – nepiemērot stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūru lokālplānojumam nekustama-
jam īpašumam „sniedzes”, Dreiliņos, stopiņu novadā.

I. Pivare, attīstības speciālists

Projekts. Paziņojums par detālplānojuma nekusta-
majam īpašumam „Saulīte”, Austrumu ielā 2, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā, publisko apspriešanu

2014. gada 9. aprīlī stopiņu novada dome sēdē Nr.24 
pieņēmusi lēmumu 2.1.1. par detālplānojuma projekta ne-
kustamajam īpašumam „saulīte”, Austrumu ielā 2, ulbrokā, 
stopiņu novadā (kadastra Nr.8096 003 0073), nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

publiskā apspriešana notiks no 28.04.2014. līdz 25.05.2014.
Ar detālplānojuma projektu līdz 25.05.2014. var ie-

pazīties:
stopiņu novada būvvaldē (Institūta ielā 1A, ulbrokā, 

stopiņu novadā), būvvaldes darba laikā;
Elektroniskajā vidē stopiņu novada domes tīmekļa 

vietnē www.stopini.lv/Attīstība/ sabiedrības līdzdalība/
Detālplānojumu sagatavošana/paziņojumi par projekta 

apspriešanu
publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 

15. maijā plkst. 18.00 stopiņu novada būvvaldē, Institūta 
ielā 1A, ulbrokā, stopiņu novadā, LV-2130.

rakstiskos priekšlikumus par detālplānojuma projektu 
var iesniegt stopiņu novada būvvaldē no 28.04.2014. 
līdz 25.05.2014., iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un 
adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi 
un reģistrācijas numuru.

Elektroniski priekšlikumus var iesniegt stopiņu novada 
būvvaldei, izmantojot e-pastu: buvvalde@stopini.lv.

Neskaidrību gadījumā iespējams griezties pie stopiņu 
novada domes būvvaldes vadītāja Andra rībeņa, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 67911328, vai SIA „Arhitekta Edgara 
bērziņa birojs”, rūpniecības ielā 15–9, rīgā (tālr. 29137229).

I. Pivare, attīstības speciālists

* PAR NOSAUKUMU (ADREŠU) MAIŅU.
kONstAtĒ:
Atbilstoši 03.11.2009. ministru kabineta 
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 11. punktam:  „pilsētu un cie-
mu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei pa-
redzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir 
numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. 
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav 
ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētajai 
zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir 
nosaukumu. mēneša laikā pēc ielu izvei-
des un nosaukumu piešķiršanas tām paš-
valdības dome vai tās pilnvarota institūcija 
pieņem lēmumu par apbūvei paredzētās 
zemes vienības vai ēkas nosaukuma mai-
ņu, aizstājot to ar numuru un piesaistot 
ielas nosaukumam.”

21. punktam: „pilsētu un ciemu terito-
riju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai 
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir 
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā 
daļā var nokļūt.”

stopiņu novada dome apstiprinājusi 
ielu nosaukumus:
Sauriešos – Burtnieku iela, Kazāru iela.
Nolemj:
Apstiprināt ielu nosaukumus :
„Līdumnieku iela”, saurieši, stopiņu no-
vads,
„Strēlnieku iela”, saurieši, stopiņu no-
vads.

mainīt nosaukumus apbūvei paredzētām 
zemes vienībām un uz tām esošajām 
ēkām, īpašumiem stopiņu novadā, aiz-
stājot tos ar numuru un piesaistot ielas 
nosaukumam:
• Dome pieņem zināšanai ētikas komisijas 
ziņojumu.
• Organizēt labiekārtošanas darbus stopi-
ņu novada administratīvās teritorijas cie-
matos, nosakot:
1. Amata nosaukumu – labiekārtošanas 
darbu veicējs, atsaucoties uz Lr DL 37. 
panta 2. daļu un 08.01.2002. ministru ka-
bineta Noteikumiem Nr.10 „Noteikumi par 
darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus 
vecumā no 13 gadiem”.
2. Darba pienākumus: labiekārtošanas 
darbu veikšana, tai skaitā: zālienu apmaļu 
attīrīšana no smiltīm, krūmu attīrīšana no 
smiltīm, atvašu nogriešana ar dārza griez-
nēm, dārza celiņu slaucīšana (gājēju), solu 
vietu attīrīšana no smiltīm, nejaušu atkritu-
mu savākšana zālienos, pievestas augsnes 
izlīdzināšana, zāliena ravēšana, slaucīšana, 
nopļautās zāles sagrābšana, ūdenstilpju 
krastu sakopšana, dārza (gājēju) celiņu 
apmaļu izlīdzināšana, ravēšana, puķu 
dobju, koku un krūmu apdobju ravēšana, 
izlīdzināšana, augu laistīšana, augsnes 
uzrakšana, laukumu virsmu nolīdzināša-
na, neiesaiņotas kravas pārvietošana ar 
maza tilpuma palīgierīcēm, dažādu kravu 

9. un 30. aprīļa sēžu lēmumi (Protokols Nr.24 un 25)
iekraušana un izkraušana autotranspor-
tā, solu virsmu tīrīšana, krāsošana, mal-
kas pārvietošana, kraušana, pašvaldības 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaim-
niekojamās teritorijas sakārtošana, lauku-
mu un skvēru, parku sakopšana, kantoru 
un citu līdzīgu telpu uzkopšana.
3. Ar darbu nodrošināmi bērni un jaunieši, 
kuru dzīves vieta ir deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.
4. Darba attiecībām ir „sezonas raksturs” – 
saskaņā ar Darba likuma 44. panta 1. daļu.
5. Noteikt stundu tarifa likmi Eur 2,50 
stundā. Darba algu izmaksāt no stopiņu 
novada pamatbudžeta.
6. minimālais vecums strādājošajiem bēr-
niem, jauniešiem no 13 pilniem gadiem 
līdz 18 gadiem, ar nosacījumu – ja mācās 
vispārizglītojošās mācību iestādēs dienas 
nodaļā.
7. Darba tiesiskās attiecības uzsāk laika pe-
riodā no 2014. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam 
ieskaitot, vienu mēnesi, izņēmuma gadīju-
mos no 1. augusta līdz 29. augustam ieskai-
tot. Līgums tiek slēgts tikai uz vienu periodu.

8. Darba samaksu veikt laika periodā no 
04.08.2014. (par jūlijā nostrādāto laiku) un 
no 02.09.2014. (par augustā nostrādāto 
laiku).
9. Darba devējs apņemas nodrošināt dar-
bu bērniem no 13 līdz 18 gadiem 4 darba 
stundas dienā. pamatojums: bērniem ve-
cumā no 13 līdz 15 (pilniem) gadiem – tiek 
noteikts normāls darba laiks; piecu darba 
dienu nedēļa (DL 132. panta 1. punkts), 
četru stundu darba diena (DL 132. panta 2. 
punkts), paredzot atpūtas laiku 15 minūtes 
katrā darba stundā. Vecumā no 15 gadiem 
līdz 18 gadiem nepilna darba diena – 4 
stundas dienā, piecu darba dienu nedēļa 
(DL 132. panta 1. punkts).
10. Lai izpildītu likumu „par darba drošību 
darba vietā” un mk noteikumus „par bērnu 
darbu vasaras periodā”, pieņemt darbā –  
darba vadītājus, nosakot to kā sezonas 
darbu, ciematos un pašvaldības objektos:
Ciemats ulbroka,
Ciemats upeslejas, 
Ciemats saurieši,
Ciemats Cekule, 

Ciemats Līči. 
Pieteikumi jāiesniedz personīgi nova-
da domē 1. kabinetā, līdz 13. jūnijam 
ieskaitot.
13. pIEsAkOtIEs DArbā, ObLIGātI jāIE-
sNIEDZ:
1. Vecāku rakstisks iesniegums – piekrišana;
2. Nodokļu grāmatiņa;
3. medicīniskā izziņa;
Izziņa no skolas, izņemot stopiņu novada 
pašvaldības vispārizglītojošās izglītības 
iestādes.
* piešķirt līdzfinansējumu Eur 401,98 ap-
mērā (Eur 129,67, kas ir 10% no projekta 
attiecināmajām izmaksām un pVN – Eur 
272,31) projekta „Aprīkojuma iegāde sau-
riešu ciemata iedzīvotāju brīvā laika da-
žādošanai” īstenošanai, kā arī nodrošināt 
projekta priekšfinansējumu Eur 1569,00, 
paredzot to no sauriešu dienas centra 
2014. gada budžeta.

Ar domes sēžu protokoliem pilnā re-
dakcijā var iepazīties Stopiņu novada 
mājaslapā www.stopini.lv.
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Stopiņu novada bāriņtiesa un 
Sociālais dienests organizēja 
vairākas tikšanās par aktu-
āliem jautājumiem bērnu au-
dzināšanā.

2014. gada 14. aprīlī Sociālais 
dienests un bāriņtiesa organizēja 
konsultāciju dienu Stopiņu no-
vadā. Uz tikšanos bija uzaicināti 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas galvenais inspektors 
Sindijs Logins un vecākā inspek-
tore Evija Indra, kas tikās ar no-
vada skolu vadītājiem, Sociālā 
dienesta darbiniekiem, sociāla-
jiem pedagogiem, bāriņtiesas dar-
biniekiem, pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbiniekiem, bibliotēkas 
darbiniekiem un iedzīvotājiem, 
lai dalītos ar ieskatu par aktuali-
tātēm bērnu starptautisko tiesību 
jomā, par vecāku, bērnu tiesībām 
un pienākumiem, vardarbības 
gadījumiem, starpinstitucionālo 
sadarbību, par jaunākajiem gro-
zījumiem Bērnu tiesību aizsardzī-
bas likumā. Būtiska uzmanība tika 
pievērsta saskarsmes veidošanas 
pamatprincipiem un konfliktsi-

tuācijām skolā. Konsultāciju laikā 
inspekcijas darbiniekiem tika uz-
doti dažādi jautājumi un izrunātas 
aktuālas problēmsituācijas.

23. aprīlī Stopiņu novada bā-
riņtiesa aicināja audžuģimenes, 
aizbildņus, aizgādņus un citus 
interesentus uz tikšanos, kurā 
visi kopā noklausījāmies psiho-
terapeites Diānas Zandes lekciju 
„Spēks un prieks sevī pašā”. No-
darbībā tika aplūkots it kā visiem 
tik zināms jēdziens kā „resurss”. 
Lektore runāja par to, kā mēs 
paši varam sevi spēcināt ikdienā, 

kā ieraudzīt un apzināti izmantot 
savas vērtīgās jeb spēka vietas. Kā 
mazināt perfekcionismu un līdz 
ar to arī spriedzi, kā, rūpējoties 
par citiem, atbildīgi rūpēties par 
sevi; rūpes par sevi – kādēļ tas ir 
svarīgi, jo rūpes par sevi ir galve-
nās rūpes par citiem.

„Lai sakārtotu pasauli, vis-
pirms mums jāsakārto tauta; lai 
sakārtotu tautu, pirms tam jā-
sakārto ģimene, pirms sakārtot 
ģimeni, mums jāsakopj sevi – ie-
dēstot pareizajā vietā mūsu pašu 
sirdis.” (Konfūcijs)

Šajā tikšanās reizē ciemojās arī 
trīs jaunas audžuģimenes, kas ne-
sen pievienojušās šim svētīgajam 
darbam un kurās dzīvo mūsu no-
vada bērni, kuru vecākiem uz lai-
ku pārtrauktas aizgādības tiesības.

Tikšanās izskaņā Stopiņu 
novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Vita Paulāne izteica pa-
teicību audžuģimenēm par viņu 
atbalstu un rūpēm mūsu novada 
bērnu audzināšanā.

Valda Frīdenšteina,
stopiņu novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāja

Tikšanās par jautājumiem bērnu audzināšanā

Lai skolu audzēkņus un peda-
gogus informētu par cilvēku 
tirdzniecības problemātiku, 
nevalstiskā organizācija „Pa-
tvērums „Drošā māja”” ar ASV 
vēstniecības Latvijā atbalstu 
uzsāk informatīvās aktivitātes 
Latvijas mācību iestādēs. Lai-
ka posmā no 9. aprīļa līdz 30. 
jūnijam biedrības speciālisti un 
brīvprātīgie kopumā izglītos 
vairāk nekā 1000 skolēnu un 
jauniešu, kā arī 150 pedagogu 
vismaz 20 Latvijas skolās.

Aktivitāšu galvenais mērķis ir iz-
skaust cilvēku tirdzniecību, īpaši 
vēršoties pie riska grupas jaunie-
šiem vecumā no 15 līdz 20 ga-
diem. Biedrības statistika liecina, 
ka par upuriem visbiežāk kļūst 
jauni cilvēki, kam ir nepabeigta 
pamatizglītība vai vidējā izglītība.

Ulbrokas vidusskola bija pirmā 
skola, kuras vidusskolēni tika ie-
pazīstināti ar cilvēku tirdzniecības 
problemātiku. 9. aprīlī skolā notika 
„Patvērums „Drošā māja”” speciālistu 
un brīvprātīgo organizēta vieslekcija 
par cilvēku tirdzniecību un tās for-
mām – fiktīvām laulībām, piespiedu 
darbu un seksuālo ekspluatāciju. Sko-
lēni varēja aplūkot un iepazīties ar 
biedrības informatīvajā treilerī izvie-
toto ekspozīciju, kas atspoguļo reālos 
apstākļus, kādos ir spiesti dzīvot cil-
vēku tirdzniecības upuri. Jauniešiem 
tā bija unikāla iespēja iegūt vizuālo 
informāciju, lai radītu priekšstatu par 
problēmas patieso realitāti.

Ulbrokas vidusskola

24. aprīlī Ulbrokas vidusskolā 
notika lekcija vecākiem par 
atkarību un to izraisošajām 
vielām, to vadīja Rīgas domes 
Labklājības departamenta 
Veselības pārvaldes Sabiedrī-
bas veselības veicināšanas un 
profilakses nodaļas speciālis-
te Katerina Žiga.

Lekcijas laikā iegūtās tēzes: 
Atkarība ir hroniska, progre-

sējoša slimība. Tā nav ārstējama, 
bet ir apturama. Bērniem un jau-
niešiem centrālā nervu sistēma 
nav nobriedusi, tādēļ viņiem ir 
lielāka tendence būt atkarīgiem. 
Lietošanas risku nosaka:
• lietošanas biežums;
• uzņemtās vielas daudzums;
• vai paralēli tiek lietotas citas 
vielas;
• narkotiskās vielas esošajos pie-
maisījumos;

• veids, kādā tika ievadīts orga-
nismā.

Ja atkarību izraisošā viela tiek 
lietota divas reizes mēnesī gadu, tad 
var uzskatīt to par regulāru lietošanu.

Augu maisījumu un citu psi-
hoaktīvo vielu ietekme uz orga-
nismu:
• tiek traucēta īslaicīgā atmiņa;
• grūti atcerēties mācību vielu;
• grūtības mācīties svešvalodas;
• pazeminās sekmes sportā.

Lai mazinātu bērnam risku 
kļūt atkarīgam, nepieciešams at-
rast viņā īpašās spējas un dotības 
(piem., galdniecība, mehānika, 
organizatora spējas, pavārmāk-
sla utt.) un tās attīstīt. Pozitīvs 
faktors ir organizēta brīvā laika 
mērķtiecīga pavadīšana (pulciņi, 
nodarbības). Problēmas laikus var 
atklāt, ja skolēna tuvinieki un sko-
las personāls savstarpēji sadarbojas 
un notiek regulāra informācijas 

apmaiņa.
Dažas pazīmes, kurām jāpievērš 

uzmanība, kas norādītu, ja jaunietis 
ir lietojis kādu atkarību izraisošu 
vielu:
• Izmaiņas uzvedībā (tiek doti at-
kārtoti solījumi, kas netiek turēti; 
no mājām pazūd nauda, mantas; 

noslēpumainas telefona sarunas, 
īsziņas, e-pasti; ilgs laiks tiek pa-
vadīts ārpus mājām apšaubāmā 
kompānijā utt.); 
• Izmaiņas domāšanā (pavājinās 
motivācija tiekties pēc sasniegu-
miem utt.);
• Emocionālās izmaiņas (bieži mai-
nās garastāvoklis, neuzticas apkār-
tējiem, biežāk izjūt trauksmi, īpaši 
pēc lietošanas vai kādu dienu pēc 
lietošanas utt.);
• Ķermeņa reakcijas izmaiņas (ne-
izskaidrojams nemiers, palēnināta 
reakcija utt.).

Lai izdarītu kādus secinājumus, 
jaunietis jānovēro 2–3 mēnešu ga-
rumā. Svarīga ir pazīmju dinamika. 
Dažas pazīmes ir raksturīgas pus-
audžu vecumam. Svarīgi, vai pirms 
tam jaunietim nav bijušas neveiks-
mes vai emocionāli pārdzīvojumi, 
kas ietekmētu viņa uzvedību.

Ulbrokas vidusskola

Lekcija Ulbrokas 
vidusskolēniem par 
cilvēku tirdzniecību

Lekcija vecākiem par atkarību un to izraisošajām vielām
Atkarību jautājumos 
var saņemt palīdzību:
• Pie narkologa 
(salaspils veselības centrs);
• Sociālajā dienestā;
• Rīgas domes Labklājības departa-
menta Veselības pārvaldes sabied-
rības veselības veicināšanas un pro-
filakses nodaļā, baznīcas ielā 19/23, 
rīgā,  www.narcomania.lv, ja vecāki 
strādā vai dzīvo rīgā (bez maksas);
• Uzticības tālrunis atkarību profilak-
ses jautājumos 67037333;
• VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģi-
jas centrs”, tvaika ielā 2, rīgā, tālrunis: 
67080112.

vairāk laika var veltīt tam, lai 
apgūtu un uzzinātu ko jaunu, bet 
pavasaris bērnus vilina doties laukā 
no telpām.

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas 
izglītības iestādes (PII) „Zīļuku” 
un „Taurenīšu” grupu bērni, audzi-
nātājas, audzinātāju palīdzes, PII 
metodiķe un Sauriešu bibliotēkas 
vadītāja 25. aprīļa rītā devās klausī-
ties putnu dziesmas, vērot, cik da-
žādi putni dzīvo mums līdzās, kā 
arī spēlējoties iepazīt dažādu putnu 
mājvietas, paradumus.

Pirms pastaigas visi saņēma 
uzlīmes – putnus, ko piestiprināja 
pie apģērba kā draudzīgas attieks-
mes apliecinājumu. Pastaigas laikā 
bērniem bija jāskaita, cik atšķirīgas 
putnu dziesmas viņi saklausa – tika 
saskaitītas 9 no līdz pat vairāk par 
20 dziesmām. Neviltotu prieku 
bērni pauda, kad izdevās ieraudzīt 
pašus dziedātājus – sīļus, strazdus, 
cielavas, meža baložus. Vislielāko 
sajūsmu izraisīja gaiļa dziesma, 
kurš cēli staigāja kādas mājas pa-
galmā, sargādams savu vistu saimi.

Pastaigas beigās nonācām rota-

Staigāt, vērot, uzzināt!Ziemā 

ļu laukumā, kur spēlējām spēles un 
pārrunājām, ko esam redzējuši un 
jaunu uzzinājuši. Spēlē – uzdevu-
mā bērniem bija jāiejūtas dažādās 
lomās – gulbja, dzeguzes, meža pū-
ces, strazda, stārķa. Katram „put-
nam” bija jāatrod sava „mājvieta”. 
Bērni aizrautīgi iesaistījās spēlē, 
visizbrīnītākās bija „dzeguzes”, jo 
nevarēja atrast savu mājvietu. Tad 
arī kopīgi ar audzinātāju palīdzību 
noskaidrojām, ka dzeguzes nevij 
ligzdas, bet viņu mazuļus perē citi 
putni. Sarunas risinājās gan latvie-
šu, gan krievu valodā. Ieguvēji bija 
visi, jo putnu nosaukumus bērni 
apguva divās valodās.

Noslēgumā aplūkojām grāma-

tas, no kurām var uzzināt vairāk 
par Latvijā mītošiem putniem, lasīt 
par tiem pasakas, ticējumus un mi-
nēt mīklas. Katra grupa par spēlē 
sekmīgi izpildīto uzdevumu dāva-
nā saņēma puzli „Latvijas daba”, ar 
kuras palīdzību var iepazīt Latvijas 
dzīvniekus, augus un ievērojamā-
kos dabas pieminekļus.

Paldies Stopiņu pamatskolas 
PII metodiķei Kristīnei Stulber-
gai par sadarbību pasākumu plā-
nošanā un organizēšanā, grupu 
audzinātājām un viņu palīdzēm 
par atsaucību un atbalstu pasā-
kumu norisē!

Kristīne Cimdiņa,
sauriešu bibliotēkas vadītāja Aizvadītajā ziemā siltas zupas 

porcija noderēja daudziem 
novada iedzīvotājiem.

Ziemas laikā Stopiņu novada 
maznodrošinātajiem iedzīvotā-
jiem ir iespēja trīs reizes nedēļā 
saņemt bezmaksas zupas porciju. 
Šoziem zupas virtuve darbojās 
no 2013. gada 16. decembra līdz 
2014. gada 14. martam. 

Neskatoties uz saudzīgajiem 
laika apstākļiem, ir izdalītas 1900 
zupas porcijas. Viena zupas porcijas 
izmaksā 2,21 eiro, iekļaujot PVN, 
zupas porcijā ietilpst – 1 litrs siltas 
zupas, 100 g maizes un 50 g krēju-
ma.

Sociālā dienesta darbinieki 
trīs reizes nedēļā devās ar zupu 
uz novada lielākajiem ciemiem – 
Ulbroku, Līčiem, Cekuli, Upesle-
jām un Sauriešiem. Pašvaldība 
arī turpmāk iedzīvotājiem no-
drošinās zupas virtuves pakalpo-
jumus ziemas mēnešos.

I. Lāčgalve, sociālā 
dienesta vadītāja

Silts zupas kauss 
aukstās dienās
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Šīs Pētera Brūvera dzejas rin-
das lasāmas ne tikai dzejoļa 
krājuma „Aiz stikla” (2006) 
iekļautajos dzejoļos, bet ir 
domu un prāta projicētas at-
klāsmes intelektuālai dzejai 
kopumā, kā arī sirds un pie-
derības stāsts savai dzimtajai 
vietai Stopiņu novadā. 

24. aprīlis ir Pētera Brūvera (1957–
2011) dzimšanas diena – šogad 
īpaši silta, saulaina, pavasarīgi 
steidzīga un cerīga. Dienu vēlāk 
dzejnieka un atdzejotāja Pētera 
Brūvera „Kalējos ” pulcējās novada 
bibliotekāri, lai agrāk tik iecienītais 
mājas tuvumā esošais mežmalas 
ieloks spētu priecēt un pulcēt at-
miņām viesus un pašmāju ļaudis. 
Tikpat darba roku aicinošs ir paš-
mājas dārzs ar aizlauztu, trūdošu 
zaru mezglojumu, bet visu svētā un 

pavēlošā ir uguns pavarda iekārto-
šana, kura izveidi veica pašvaldības 
vadītāji – Jānis Pumpurs un Vita 
Paulāne. Ikviena klātbūtne un ie-
guldītais ir acīmredzams darbs 
bibliotēku apzināto kultūrvēsturis-
ko viensētu sakārtošanā, uzturēša-
nā un novērtēšanā. Lieki piebilst, 

ka arī turpmāk mūsu uzdevums 
ir „saujā nest dvēselīti”, saglabājot 
rakstniecības vidi, palīdzot pavasa-
rīgi atdzimt, ziedēt un zelt „Kalēju” 
mājas esībai.

Prieks, ka šim aicinājumam 
atsaucās novada bibliotekāri, kas 
ar šo profesiju saistīti zināmu sa-

vas dzīves daļu. Baiba Kurzem-
niece (Ulbroka) kā kultūras dar-
biniece bibliotēku un grāmatnīcu 
darbā pavadījusi gandrīz divdes-
mit gadu, īpaša vieta un sajūta ir 
„Rakstnieku grāmatnīcas” vide, 
Vija Kaļčeva (Upeslejas) savus 
septiņpadsmit gadus strādājusi 
Latvijas Akadēmiskās nodaļas 
Misiņa bibliotēkā, kas ir vecākā 
un pilnīgākā latviešu literatūras 
krātuve. Tatjana Vilciņa (Ulbroka) 
savas vienīgās darbavietas iestā-
dē – Lauksaimniecības tehnikas 
zinātniskajā institūtā – strādājusi 
par bibliotekāri Tehniskās litera-
tūras bibliotēkā.

Skolas bibliotekāra profesijai 
gandrīz četrdesmit gadus uzticī-
ga ir Gunta Bruģētāja (Upeslejas, 
Upesleju internātpamatskola – re-
habilitācijas centrs), savukārt Ul-
brokas bibliotēkas kolektīvā strādā –  
Daiga Brigmane, Ieva Mūrniece, 
Ieva Nagle, Ivita Duļbinska. Sau-
riešu bibliotēkas aroda māsas ir 

Kristīne Cimdiņa, Aija Sausiņa.
Liekas, ka šī gada Bibliotēku 

nedēļas aicinājums „veselības luk-
sofors” Stopiņu novada bibliotekā-
rēm ir nesis izaicinājumu, pārlie-
cību un drosmi būt aktīvām vides 
sakārtotājām un novada identitātes 
veidotājām.

Paldies Inesei Skrastiņai par 
klātbūtni, notikumos piedaloties, 
tos fotografējot un kārtojot. Paldies 
PA „Saimnieks” Ata Senkāna perso-
nā par sadarbību vides sakārtošanā. 
Paldies „Kalēju” mājas sievietēm – 
Pētera Brūvera mātei Vijai Brūverei 
un atraitnei Ivetai Brūverei par lab-
vēlību, atklātību un sirsnību.

Jauks iesākums jaunas tradī-
cijas turpināšanai citugad! 

Talkas gaita vizuāli skatā-
ma: http://www.stopini.lv/pub-
lic/31163.html

Visu bibliotekāru vārdā un pateicī-
bā par rozēm – Daiga Brigmane,

stopiņu novada ulbrokas 
bibliotēkas vadītāja

Rudenī Stopiņu pamatskolas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
(PII) grupiņu „Zīļuks” un „Taure-
nīši” bērni viesojās bibliotēkā, 
daudzi no tiem pirmoreiz.

Turpinot iepazīties ar bibliotēku 
un tās piedāvātajām iespējām 
mācībām un atpūtai, Sauriešu 
bibliotēkā februārī viesojās „Zī-
ļuku” un „Taurenīšu” jaunākie 
audzēkņi, kuri rudenī vēl neuz-
sāks skolas gaitas.

Bērni labprāt pavada brīvo lai-
ku kopā ar draugiem. Šoreiz draugi 
atnākuši uz bibliotēku, lai uzzinātu, 
ko interesantu bibliotēkā var darīt 
kopā. Bērni saņēma Kultūras in-
formācijas sistēmu centra sagata-
votās krāsojamās lapas, kuras viņi 
ļoti aizrautīgi izkrāsoja. Aplūkojot 
izkrāsotās lapas, bērni secināja, ka 
bibliotēkā ikviens var būt māk-
slinieks. Šeit pieejami datori, kur 
var apgūt jaunas iemaņas datoru 
lietošanā, ar draugiem kopā ir in-
teresanti skatīties lielajā televizorā 
DVD filmas. Bibliotēka ir vieta, 
kur mācīties, lasot aizraujošas grā-
matas, žurnālus, ļauties sapņiem 
un fantāzijas lidojumam – braukt 
ar kuģiem uz tālām zemēm, ceļot 
zemūdens valstībā vai meitenēm 
kļūt par visu apjūsmotām prin-
cesēm. Bērnu stūrītī iespējams ar 
labāko draugu vai draudzeni dalī-
ties noslēpumos, uz bibliotēku var 
nākt arī kopā ar savu tēti, mammu, 
vectētiņu vai vecmāmiņu, uzzināt, 
kādas grāmatas viņiem patika lasīt, 
kādas spēles spēlēt. Varbūt kopā ar 
vectētiņu uzspēlēt šahu?

Ar bērniem runājām par gal-
veno cilvēku bibliotēkā – biblio-
tekāru. Šo vārdu daudzi mācījās 
izrunāt pa zilbēm, jo tas ir garš 

un sarežģīts vārds. Bibliotekāram 
ir daudz darbu, jo viņam jārūpē-
jas, lai visiem bibliotēkas apmek-
lētājiem būtu labi un interesanti 
un viņi gribētu nākt uz bibliotē-
ku vēlreiz. Izvērsās interesanta 
diskusija, vai ar bibliotekāru var 
arī draudzēties. Kāpēc ne!

Kopā ar bērniem secinājām, 
ka bibliotēka ir vieta, kur drau-
giem tikties, sarunāties, iegūt 
jaunas zināšanas, jo tā ir atklāta 
un draudzīga vide ikvienam tās 
apmeklētājam. 

Savukārt lielākie Stopiņu pa-
matskolas PII grupu „Zīļuki” un 
„Taurenīši” audzēkņi – topošie sko-
lēni – Sauriešu bibliotēkā viesojās 
martā E-prasmju nedēļas ietvaros. 
Pasākums „Raibā zināšanu un spē-
ļu pasaule” noritēja ar devīzi: „Mā-
cīties interesanti, spēlēties izzinoši!”

Izmantojot globālā tīmekļa ie-
spējas, daudzveidīgā un krāsainā 
spēļu pasaule ļoti aizrauj bērnus. 
Spēlējoties viņi apgūst jaunas zinā-
šanas un iemaņas it kā nemanāmi, 
interesanti, viegli, atraktīvi. Bērni ar 
lielu interesi un aizrautību iesaistījās 
piedāvātajās aktivitātēs. No globā-

Lielie lasīšanas svētki ir Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas lasīša-
nas veicināšanas programmas 
„Bērnu un jauniešu žūrija” no-
slēguma pasākums.

Tie patiešām ir lieli svētki grāma-
tu autoriem, izdevējiem, kā arī 
lasītājiem, kuri vairāku mēnešu 
garumā lasījuši un vērtējuši prog-
rammā iekļautās grāmatas.

„Bērnu un jauniešu žūrija” ir 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
izstrādāta un kopš 2009. gada 
Latvijas Bibliotekāru biedrības 
īstenota programma, ko finan-
siāli atbalsta Valsts Kultūrkapi-
tāla fonds. 2013. gadā jau otro 
reizi darbojās arī „Vecāku žūrija”. 
Sauriešu bibliotēka programmā 
iesaistījās pirmo reizi. Kopā ar 
lasītājiem tā bija jauna pieredze, 
jauns piedzīvojums.

Lai programmā kļūtu par eks-
pertu, lasītājam jādodas uz biblio-
tēku. Katrā vecuma grupā – bēr-
niem, jauniešiem un vecākiem –  
jāizlasa 5–6 grāmatas. Pēc tam jā-
aizpilda speciāla anketa, sniedzot 
savu vērtējumu par izlasīto.

Sauriešu bibliotēkā žūrijas 

eks pertu komandā iesaistījās 17 
lasītāji, no kuriem 11 sniedza 
savu vērtējumu par 2013. gada 
programmā iekļautajām grāma-
tām. Ikviens vērtējums ir svarīgs, 
lai izvirzītu grāmatas, to autorus 
un izdevējus balvu saņemšanai. 
Lielajos lasīšanas svētkos tika su-
mināti arī centīgākie lasītāji, īpa-
šu uzmanību veltot tētiem.

Uz Lielajiem lasīšanas svētkiem 
marta pirmajā sestdienā Ķīpsalā 
devāmies ar žūrijas ekspertiem – 
jaunākā vecuma lasītājiem – Emī-
liju Ķipēnu, Artūru Gruzduli-Bo-
rovoju, Jāni Gruzduli-Borovoju un 
Arti Tračumu. Mums pievienojās 
arī Inta Gruzdule-Borovoja, kuras 
dēli Artūrs un Jānis ir cītīgi lasītāji. 
Kopīgi vērojām aktieru priekšne-
sumus un ļoti atraktīvu balvu pa-
sniegšanu. Pasākuma organizatori 
visiem „Bērnu un jauniešu žūrijas” 
ekspertiem bija sarūpējuši īpašu 
sveicienu – dziedātāja Laura Reini-
ka uzstāšanos.

Paldies visiem vecākiem, kuri 
atbalsta un veicina savu bērnu ie-
saistīšanos grāmatu lasīšanā!

Kristīne Cimdiņa,
sauriešu bibliotēkas vadītāja

„...saujā nest dvēselīti...”

Draugi raibajā zināšanu 
un spēļu pasaulē

Sauriešu bibliotēkas mazie lasītāji 
Lielajos lasīšanas svētkos

lajā tīmeklī pieejamā plašā spēļu 
klāsta veiksmīgi izvēlētās piecas 
izzinošās spēles gan raisīja spēles 
prieku, gan atklāja bērnu zināšanas 
un datorlietošanas prasmes.

Lai iesaistītos spēlē, „Letoni-
kas” klausāmo pasaku vajadzēja 
uzmanīgi klausīties, koncentrēties, 
analizēt pasakas varoņu rīcību. Uz-
devumu izpildē bija nepieciešama 
laba lasītprasme, kas ir īpaši svarīga 
topošajiem skolēniem. 

Bērnu atmiņu un vērīgumu 
rosināja un veicināja dažādās 
spēles, piemēram, burtu atpazī-
šana, priekšmetu sākuma burtu 
atrašana, puzles salikšana u.c. 
Izglītojošās spēles bērni veica 
aizrautīgi, paužot neviltotu prie-
ku. Sarežģītākos uzdevumos lieti 
noderēja bibliotekāres padoms.

Noslēgumā ikviens pasāku-
ma dalībnieks saņēma žetonu par 
sekmīgu izglītojošo spēļu – uzde-
vumu izpildi, bet katra grupiņa – 
atzinības rakstu par piedalīšanos 
E-prasmju nedēļas pasākumā. 

Gaidām bibliotēkā bērnus un 
viņu vecākus, piedāvājot izman-
tot gan bibliotēkas krājumu, gan 
informācijas tehnoloģiju iespējas.

Uz tikšanos bibliotēkā!
Kristīne Cimdiņa, 

sauriešu bibliotēkas vadītāja.
 un Aija Sausiņa, bibliotekāre 



mazos klausītājus, kas ļoti pacie-
tīgi un ar lielu interesi klausījās 
koncertu, kā arī pateikties pirms-
skolas kolektīvam, īpaši Kristīnei 
Stulbergai, par jauko un sirsnīgo 
uzņemšanu.

11. aprīlī Ulbrokas kultūras 
namu pieskandināja skolotājas 
Anitas Riekstas akordeonisti. 
Šoreiz koncertā dzirdējām abus 
skolotājas vadītos kolektīvus – 
skolas akordeona klases audzēk-
ņu ansambli un kultūras nama 
akordeonistu ansambli „Akcents”. 
Klausījāmies repertuāru, kas tiek 
gatavots festivālam Francijā, kurp 
audzēkņi un skolotāji dosies va-
sarā. 9. jūlijā visiem būs iespēja 
dzirdēt šo koncertu vēl pilnska-
nīgāku, kad pie mums viesosies 
franču akordeonisti. Tiksimies 
koncertā!

25. aprīlī Ulbrokas kultū-

ras namā notika skolotājas Inas 
Ekartes (koncertmeistare Inga 
Sarkane) audzēkņu koncerteksā-
mens „Pavasara atspulgi”. Kon-
certā audzēkņi dziedāja pasaules 
komponistu dažādu stilu un laik-
metu solodziesmas, bet koncerta 
izskaņā varēja klausīties ansam-
bļa un kora priekšnesumus, kas 
deva iespēju visiem dziedātājiem 
apvienoties kopīgās dziesmās un 
dāvāt klausītājiem pozitīvus lādi-
ņus turpmākajam darba cēlienam.

Ulbrokas kultūras nama Izstā-
žu zālē līdz 10. maijam apskatāma 
mākslas nodaļas 3. kursa audzēk-
ņu grafikas darbu izstāde „Pavasa-
ra balsis”, skolotāja Dace Balode.

Ceļu uz Valkas Mākslas skolas 
organizēto Latvijas mākslas skolu 
audzēkņu vizuālo darbu konkursu 
„Jāņa Cimzes dziesmu rota” uzsā-
kuši Mākslas nodaļas 2., 4., 5. un 
6. kursa audzēkņu darbi.

2014. gada oktobrī un no-
vembrī Tallinā notiks Starptautis-
kā laikmetīgās mākslas triennāle 
jauniešiem „EKSPERIMENTA!”, 
kuras tēma šogad ir „Māksla un 
zinātne”. Mūsu skolas Mākslas no-
daļas 6. kursa audzēkņi konkursa 
I kārtai iesniedza deviņus ideju 
pieteikumus. Iedvesmu idejām 
jaunieši smēlās Latvijas Nacionālā 
kultūras centra organizētajās darb-
nīcās ar mākslinieku Artūru Arni 
un jaunajiem fiziķiem no izglītības 
projekta „FIZMIX”. No 34 dalīb-
niekiem, kuru darbi tika atlasīti uz 
konkursa otro kārtu, 3 no mūsu 
skolas audzēkņiem – Andra Blaž-
ģe, Darja Sediha, Artūrs Noviks –  
ir uzaicināti piedalīties Starptau-
tiskās izstādes Latvijas ekspozīcijas 
veidošanā. Lai jauniešiem izdodas 
realizēt savas idejas!

Galerijas par pasākumiem 
apskatāmas Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas mājaslapā  
www.umms.lv.

Vita Pinne,
ulbrokas mūzikas un 

mākslas skolas direktore
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Aktualitātes UMMS•

Elizabetei Cvilikovskai (skolo-
tāja Daina Treimane, koncert-
meistare Inga Sarkane) – 3. 
vieta XV Kārļa Štrāla Starp-
tautiskajā konkursā „Jaunais 
flautists”. 

Konkursā piedalījās 64 labākie 
flautisti no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas. Arī žūrija bija starp-
tautiska: Latvijas flautisti un pe-
dagogi – emeritētais profesors 
Vilnis Strautiņš, profesors Imants 
Sneibis, Miks Vilsons –, Lietuvas 
flautists un pedagogs profesors 
Aļgirds Vizgirda un Igaunijas 
flautists un pedagogs Pēteris Mal-
kovs. Konkurss norisinājās divās 
kārtās, katrai kārtai bija savs ob-
ligātais skaņdarbs un brīvas iz-
vēles skaņdarbi, kuri nedrīkstēja 
kārtās atkārtoties. Piedalīšanās 
šajā konkursā ir liels skolotājas 
Dainas ieguldījums audzēknes 
turpmākajā izaugsmē. Esam lep-
ni un priecājamies par Elizabetes 
sasniegumiem.

2013./2014. mācību gadu Ul-
brokas Mūzikas un mākslas skolas 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa 
uzsāka ar plenēru Stopiņu novada 
Vālodzēs, piemājas ZOO „Brieži”. 
Laipnie saimnieki deva iespēju 
mūsu audzēkņiem iepazīties, sa-
draudzēties un arī uzzīmēt visus 
daudzveidīgos zoodārza iemītnie-
kus – poniju, ēzelīti, fazānus, de-
koratīvos mājputnus, pundurkazi-
ņas un jēriņus, trušus, vāverēnus 
un peruāņu pundursivēnu. ZOO 
pavadījām brīnišķīgu laiku – pē-
tot, zīmējot un samīļojot dzīvnie-
ciņus. Uzzinājām daudz jauna gan 
par viņu dzīvesveidu, gan ikdie-
nas paradumiem un nebēdnībām. 
Ziemas mēnešos, atceroties sep-
tembra saulainās pēcpusdienas 
un izmantojot zoodārzā radītās 
skices, tapa ilgtermiņa gleznoju-
mi. Visbeidzot pavasarī šie darbi 
nonāca Stopiņu novada Vēstures 
muzejā, izstādē „Sajūtu Daugava”, 
kas tika atklāta 27. martā un būs 
apskatāma līdz 17. maijam.

Līdz Lieldienām Ulbrokas kultū-
ras nama Izstāžu zālē bija apskatāma 
izstāde „Zaļais vīrs”, kurā bija izstā-
dīti Mākslas nodaļas 5. un 6. kursa 
audzēkņu darbi, kas tapa mācību 
priekšmetā „Mākslas valodas pama-
ti” pie skolotājas Santas Podgaiskas, 
pētot gotikas laikmeta mākslu.

28. martā Ulbrokas kultūras 
nama zālē notika kokļu mūzikas 
koncerts „Mana kokle zeltā stī-
go”. Koncertā skanēja tautas mū-
zika un oriģinālmūzika koklei 
solo, ansambļos un koporķestrī. 
Šis koncerts bija ļoti īpašs mūsu 
jaunākajām koklētājām – pirmā 
uzstāšanās publikas priekšā. Vecā-
ko klašu koklētājas un absolventes 
priecājas, ka aug jaunā maiņa un 
koklētāju ansamblis „Tīne” kļūs 
vēl kuplāks un skanīgāks. Ar Ul-
brokas koklētājiem kopā muzicēja 
draugi no Jelgavas Mūzikas skolas 

kokles klases un vokāli instru-
mentālais ansamblis „Zelta stīdzi-
ņas” (skolotāja Biruta Deruma). 
Priecājamies par jauko sadarbību 
ar flautisti Esteri Latiševiču un 
klarnetistu Kārli Riekstiņu, kā arī 
ar skanīgo skolas kori (skolotāja 
Ina Ekarte). Paldies kokles klases 
skolotājām Ievai Kalniņai un Bi-
rutai Derumai!

Kad beigušies lielie vijolnieku 
konkursi, pienācis laiks arī kon-
certam „Vijole un mazliet kino”. 
4. aprīlī koncertā mūs iepriecinā-
ja visi vijoles klases audzēkņi un 
skolotājas Laura Treide-Plaude, 
Rita Barkāne un koncertmeistare 
Līvija Mazurova, atskaņojot vijoļ-
mūziku gan solo, gan ansambļos.

10. aprīlī skolas jaunāko kla-
šu audzēkņi viesojās ar koncertu 
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas 
izglītības iestādē. Gribam uzslavēt 

Pirmdien, 26. maijā, gaidām 
bērnus kopā ar vecākiem uz 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas atvērto durvju dienas 
pasākumiem –

18.00 „Iepazīsti instrumentus!” 
Ulbrokas kultūras namā;

17.00 un 19.00 „Atver durvis 
mākslai” Mūzikas un mākslas 
skolas Mākslas klasē.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skola ir akreditēta profesionālās 
ievirzes izglītības iestāde. Au-
dzēkņu uzņemšana skolā notiek, 

pamatojoties uz Uzņemšanas no-
teikumiem.

Lai uzsāktu mācības skolā, 
bērnam kopā ar vecākiem jānāk 
uz iestājeksāmeniem. Vecākiem 
jāaizpilda iesnieguma veidlapa, 
bet bērnam jāpiedalās eksāme-
nā. Ja vēlaties mācīties Mūzi-
kas nodaļā, tad iestājeksāmenā 
bērnam: jānodzied dziesma ar 
vārdiem (piemēram – latviešu 
tautasdziesma „Vai tā mana vaina 
bija?”); jāatkārto ar balsi skolotā-
ja nospēlētās skaņas; jāatkārto ar 
balsi skolotāja nospēlētas melodi-

jas; plaukšķinot jāatkārto skolotāja 
nospēlētās melodijas ritmiskais zī-
mējums. Ja vēlaties mācīties Māk-
slas nodaļā, tad iestājeksāmenā 
bērnam būs jāzīmē un jāglezno 
skolotāju sagatavoti uzstādījumi, 
pēc kuriem tiks noteikta bērna 
proporciju un krāsu izjūta, kā arī 
novērošanas spējas.

Ieteicamais vecums bērna mā-
cību uzsākšanai skolā ir:

7–8 gadi – klavierspēle, vijoļ-
spēle un dziedāšana kora klasē –  
8 gadu apmācība;

8–10 gadi – kokles spēle, 

akordeona spēle, ģitāras spēle, 
flautas spēle, klarnetes spēle, 
saksofona spēle, mežraga spēle, 
trompetes spēle, sitaminstrumentu 
spēle – 8 gadu apmācība;

8 gadi – vizuāli plastiskā 
māksla – 7 gadu apmācība.

Jaunākiem bērniem ir ie-
spēja mācīties sagatavošanas 
klasē mūziku un interešu gru-
pā mākslu. Vecākiem bērniem, 
ja viņi nokārto iestājeksāme-
nus atbilstoši izvēlētās izglītības 
programmas prasībām, ir iespē-
ja stāties uz augstākām klasēm. 

Iepazīties ar izglītības program-
mām varat skolas mājaslapā  
www.umms.lv.

Iestājeksāmeni Ulbrokas Mū-
zikas un mākslas skolā būs 2., 3., 
4. jūnijā no plkst. 17.00 līdz 19.00 
jums ērtākā dienā un laikā.

30. maijā plkst. 18.00 Ul-
brokas kultūras namā gaidīsim 
uz skolas mācību gada noslē-
guma koncertu – izstādi „Tādi  
esam!”.

Vita Pinne, 
ulbrokas mūzikas un 

mākslas skolas direktore

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola aicina!

Pavasarīgi koncerti, konkursi un mākslas plenēri

XV Kārļa Štrāla Starptautiskā konkursa „Jaunais flautists” 3. vietas ieguvēja 
Elizabete Cvilikovska (vidū).
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Gatavojoties XI Latvijas Sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem 2015. gada vasarā, 
Latvijā sākušās deju kolektī-
vu skates, kurās pēc vairāku 
gadu pārtraukuma pieda-
lās arī pirmsskolas izglītības  
iestādes. Tāpēc saulainā un 
ļoti pavasarīgi siltā 27. marta 
dienā mūsu pirmsskolas izglī-
tības iestādes mazie dejotāji 
no „Kāpēcīšu”, „Saulīšu”, „Glie-
mezīšu”, „Rūķēnu” un „Burti-
ņu” grupas devās uz Pierīgas 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
bērnu deju kolektīvu skati, 
kas norisinājās Zvejniekciema 
kultūras namā.

Skates mērķis ir apzināt izglītības 
iestāžu tautas deju kolektīvus un 

„Pienenīte” deju skatē

novērtēt deju kolektīvu māksli-
niecisko sniegumu un pedagogu 
radošo darbību, kā arī novērtēt 
obligātā repertuāra apguves līmeni.

Tautisko deju skatē piedalījās 
17 bērnu deju kolektīvi no Āda-

žiem, Inčukalna, Sējas, Baldones, 
Ropažiem, Mārupes, Mālpils, 
Saulkrastiem, Vangažiem, Sto-
piņiem, Krimuldas un Babītes, 
kas apliecināja, ka dejot gribē-
tāju Pierīgas pirmsskolas izglītī-

Reiz Ibsens, lobot sīpolu „Pērā 
Gintā”, prātoja: mizas tik vien, 
kur tas kodols? Tik vienmuļa 
un apnicīga darbība...

...Jāteic, ka skolotājs ir līdzīgā 
lomā mūsdienu izglītības sistēmā. 

Kā lai atrod īsto un pareizo veidu, 
kā tikt līdz kodolam?!

Šķiet, ka pareizās atbildes nav 
un nevar būt... bet veids, kā veikt 
šo lobīšanu, katram ir vai nu savs, 
vai aizgūts, lienēts, iegūts vai pār-
ņemts no citiem gan.

Lai veicinātu radošas un mūs-
dienīgas mācības Latvijas skolās, 
„Samsung” ir izveidojis skolotāju 
digitālās apmācības programmu 
„Samsung skola nākotnei”.

Ulbrokas vidusskola ir vie-
na no 30 Latvijas skolām, kura 
uzvarēja sīvajā konkurencē, ie-
gūstot patiešām vērtīgu pieredzi 
XXI gadsimta skolotāju IT pa-
saulē. „Samsung skola nākotnei” 
komanda Normunds Balabka, Iri-
na Kalniņa, Neila Krave un Iveta 
Ozola kopš 2014. gada 6. janvāra 
aktīvi iesaistās skolotāju digitālās 
apmācības projektā, apgūstot pa-
pildus mūsdienu digitālās prasmes 
mācību procesa pilnveidošanā. 7. 
aprīlī projekta dalībnieces skolo-
tājas Neila un Irina devās uz Sto-
piņu pamatskolu, lai parādītu un 
dalītos pieredzē par jaunākajām 

informācijas tehnoloģiju izman-
tošanas iespējām, padarot mācību 
procesu „citādāku”, interesantā-
ku un skolēniem aizraujošāku. 
Šoreiz stāstījām, kā mēs pašas 
darbojamies šajā projektā, kādus 
mērķus vēlamies sasniegt. Pro-
tams, katram skolotājam ir vēlme 
dalīties idejās un prasmēs, kas ir 
viņa azotē. Stopiņu pamatskolas 
kolektīvs ir ļoti atsaucīgs un atjau-
tīgs, prot savstarpēji sadarboties. 
Darot kopā, daloties pieredzē un 
iesaistoties jaunāko prezentāciju 
rīku izmantošanā, rezultāts ir sek-
mīgāks, aizraujošāks un atmiņā 
paliekošs.

Šajā reizē izmantojām prezen-
tācijas programmu www.powtoon.
com, kas ir ļoti mūsdienīga, interak-
tīva un aizraujoša. Skolotāji ar lielu 
interesi veidoja savas prezentācijas, 

ievietoja tās google.com kontā, ko 
iepriekš palīdzēja izveidot skolotāja 
Neila. Stopiņu pamatskolā ir mūs-
dienīgi aprīkota datorklase un ļoti 
atsaucīgi skolotāji. Nodarbība noti-
ka pēcpusdienā, un skolotāji labprāt 
pievērsās interaktīvajai apmācības 
metodei savā brīvajā laikā. Novadot 
nodarbību, secinājām, ka esam kā 
padomdevēji, „ceļa zīmes” kolēģu 
veicamajā ceļa posmā. Jāatklāj un 
jādara ir pašiem!

Paldies Stopiņu pamatskolas 
direktores vietniecei Gintai un 
kolēģiem par veltīto laiku un at-
saucību!

Ulbrokas vidusskolas skolotā-
ji un „Samsung skola nākotnei” 
komanda:

Irina Kalniņa, Neila Krave, 
Iveta Ozola un 

Normunds Balabka

Pieredzes apmaiņas nodarbība „Samsung skola nākotnei” ietvaros

bas iestādēs netrūkst. No mūsu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pienenīte” skatē piedalījās divi 
dejotāju sastāvi. Pēc skates noli-
kuma bērniem bija jādejo divas 
dejas. Viena no tām bija obligātā 
deja „Sešas peles miegu vilka”, bet 
otra bija izvēles deja no obligātā 
deju svētku repertuāra. Abi mūsu 
kolektīvi dejoja jautro un dzīves-
priecīgo deju „Vēderiņš burkšķ”.

Skati uzmanīgi vēroja un 
vērtēja stingra žūrija, kuras sa-
stāvā bija Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku deju 
lieluzveduma radošās darba gru-
pas pārstāve Inga Pulmane un 
Dziesmu un deju svētku virsva-
dītāja, horeogrāfe un arī dejas 
„Sešas peles miegu vilka” autore 
Iluta Mistre. Žūrijas komisija 
kolektīvus vērtēja pēc pieciem 
kritērijiem – dejas horeogrāfiskā 
precizitāte, dejas mākslinieciskais 

izpildījums, izpildījuma muzikali-
tāte, tautas tērpu valkāšanas kul-
tūra, pareizība un skatuves kultū-
ra. Atbilstoši iegūtajiem punktiem 
kolektīvs ieguva Augstākās, I, II 
vai III pakāpes diplomu.

Pēc žūrijas vērtējuma PII „Pie-
nenīte” abi deju kolektīvi ieguva 
Augstākās pakāpes diplomus.

 Liels paldies par mūsu bēr-
nu raito deju soli un dejotprieku 
skolotājai Aigai Mednei un ne-
iztrūkstošajiem palīgiem un at-
balstītājiem Edgaram un Artūram 
Medņiem. Paldies arī skolotājām 
un skolotāju palīgiem, kas palī-
dzēja pie daudzajiem darbiņiem, 
lai mūsu mazie dejotāji būtu 
skaisti un rūpīgi saposti.

 Aiga Medne, 
deju skolotāja
Evija Kubile,

vadītājas vietniece 
metodiskajā darbā

„Nominācijas saņemšana bija 
liels pārsteigums. Tā bija otr-
dienas pēcpusdiena,” stāsta 
Grāveles kundze. „Zvana dēls 
no Vašingtonas (ASV) un ap-
sveic ar nomināciju. Milzīgs 
pārsteigums. Kā izrādījās, 
viņš bija skatījies internetā, 
ieraudzījis un nolēmis ap-
sveikt. Tā arī uzzināju.”

Jau vairāk nekā 20 gadu Grāve-
les kundze dzīvo un strādā Sau-
riešos. Viņas dzimtā puse ir Rē-
zeknes apkaime. Mācījusies Cēsu 
medicīnas skolā. Pēc medicīnas 
skolas absolvēšanas palika Cēsu 
pusē un uzsāka darbu Ieriķu 
medpunktā, bet pēc tam daudzus 
gadus strādāja Cēsu poliklīnikā. 
Tā vien likās, ka dzīve rit savu 

mierīgu un zināmu gaitu – ģime-
ne, bērni, darbs.

80. gadu beigās vīram piedāvā-
ja dzīvokli Sauriešos, un ģimenei 
nācās pieņemt grūtu lēmumu par 
pārcelšanos, jo sirdsdarbs bija 
Cēsīs. Pēc pārcelšanās Genovefa 
nolēma kādu laiku pavadīt mā-
jās ar bērniem, taču paralēli ap-
guva dzintara rotu izstrādātāja 
amatu, strādāja mājās – gatavoja 
rotaslietas uzņēmumam „Daiļ-
rade”. Tas bija interesants dzīves 
periods, kad bija iespēja realizēt 
savas radošās idejas. Bērni pa-
augās un kļuva patstāvīgāki, un 
1994. gadā Genovefa pieteicās 
Stopiņu ambulancē un uzsāka 
darbu Sauriešu feldšeru punktā. 
Šobrīd Grāveles kundze atzīst, ka 
atgriešanās medicīnā bija pareizā 

izvēle. Lai papildinātu zināšanas, 
viņa uzsāka mācības un ieguva 
augstāko izglītību un kvalifikāci-
ju – ārsta palīgs. Tas ir ļoti palī-
dzējis ikdienas darbā. Ar siltiem 
vārdiem viņa piemin visus savus 
kolēģus – gan tos, ar kuriem sa-
vulaik ir strādāts kopā Cēsīs, gan 
arī Stopiņu kolēģus. Viņa īpaši 
uzsver, ka dzīvē tā nu ir sagadī-
jies – strādāt ar ļoti labiem cilvē-
kiem. Visus Sauriešu medpunkta 
pacientus Genovefa zina un sauc 
vārdā. Gandrīz visas pacientu 
kartiņas ir aizpildītas ar viņas 
roku. Šis ir viņas sirdsdarbs, un 
tāpēc jo īpaši patīkami ir tas, ka 
pacienti to ir novērtējuši.

Apsveicam Genovefu Grāveli ar 
titula „Goda Pilsone” iegūšanu!

A.Imbrate-Siliņa, redaktore

Goda Pilsone – 
Genovefa Grāvele
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26. martā Ropažu izglītības 
centrā notika Ropažu novada 
atklātā olimpiāde sākumsko-
las 1.–4. klasēm divās kate-
gorijās –  latviešu valoda un 
sociālās zinības; matemātika 
un dabaszinības. 

Ulbrokas vidusskolu pārstāvēja 
pa diviem skolēniem no katras 
klases:

1.a – Pēteris Lūsis, Katrīna 
Pujāte, 1.b – Emīlija Skaistkalne, 
Renāte Anusāne, 1.c – Artis Tra-
čums, Pēteris Kasparovičs, 1.d –  
Adriāns Piliksers, Angelina Bei-
nare-Tjutjnunova,

2.a – Emīls Sadovskis, Elīna 
Rumpa, 2.b – Helvijs Guļāns, Ro-
berts Aunakrogs, 2.c – Dana Plīta, 
Linda Silavniece, 

3.a – Līga Lūse, Einārs Muiž-
nieks, 3.b – Magdalēna Strauta, 
Viktorija Vanzoviča, 3.c – Uldis 
Zvirgzdiņš, Emīls Kaktiņš, 

4.a – Emīlija Balode, Kris-
taps Laganovskis, 4.b – Kristiāna 
Presņakova, Eduards Kelpšs, 4.c – 
Kristiāna Daniela Deģe, Ernests 
Gustavs Dane.

2. aprīlī visi olimpiādes da-
lībnieki tika aicināti uz svinīgo 
apbalvošanu, kliņģeri un kopīgu 
pasākumu Ropažu novada Izglītī-
bas centrā. Paldies Ropažu nova-
da pašvaldībai un pedagogiem par 
olimpiādes un pasākuma norisi. 
Bija jauki un patīkami!

Paldies sākumskolas 
pedagogiem: G. Jaundalderei, I. 
Garkājai, R. Mudurei, V. Bah-

šteinai, G. Mūriņai, V. Rūtiņai, 
A. Apinei-Eimanei, I. Ozolai, A. 
Ludānei, A. Vilmanei, T. Krasti-
ņai, S. Spriņģei un L. Bikovskai 
par ieguldīto darbu, vecākiem par 
atsaucību, atbalstu un sapratni, kā 
arī pašiem bērniem par uzrādīta-

jām zināšanām, prasmēm un ie-
maņām. Varam lepoties ar saviem 
skolēniem un viņu pedagogiem. 
Tā turpināt!

Prieks par mūsu skolēniem un 
panākumiem! 

Ulbrokas vidusskola

Ropažu novada atklātā olimpiāde sākumskolai

1. klašu grupā
1.a klase – pēteris Lūsis – 1. vieta 
/matemātika + dabaszinības/ skol. 
Gunta jaundaldere
1.d klase – Angelina beinare-tjutj-
nunova – 2. vieta / matemātika 
+ dabaszinības/skol. Valentīna 
Bahšteina
1.c klase – Artis tračums – 3. vieta 
/ matemātika + dabaszinības/ 
skol. renāte mudure
1.d klase – Adriāns piliksers – 
1. vieta / latviešu valoda + 
sociālās zinības / skol. Valentīna 
Bahšteina
1.c klase – pēteris kasparovičs – 
3. vieta / latviešu valoda + soci-
ālās zinības / skol. renāte mudure
1.a klase – katrīnai pujātei – atzi-
nība / latviešu valoda + sociālās 
zinības / skol. Gunta jaundaldere
1.b klase – Emīlija skaistkalne – 
atzinība / latviešu valoda + soci-
ālās zinības / skol. Ilona Garkāja

2. klašu grupā
2.b klase – roberts Aunkrogers – 

2. vieta / matemātika + dabaszinī-
bas /skol. Valda rūtiņa
2.b klase – Helvijs Guļāns – 
2. vieta / latviešu valoda + soci-
ālās zinības / skol. Valda rūtiņa
2.a klase – Emīls rasmuss sadov-
skis – 3. vieta / matemātika + 
dabaszinības / skol. Guna mūriņa
2.a klase – Elīna rumpa – 3. vieta 
/ latviešu valoda + sociālās zinī-
bas / skol. Guna mūriņa

3. klašu grupā
3.a klase – Līga Lūse – 1. vieta / 
latviešu valoda + sociālās zinības 
/ skol. Iveta Ozola
3.a klase – Einārs muižnieks – 
1. vieta / matemātika + dabaszi-
nības/ skol. Iveta Ozola
3.b klase – magdalēna strauta – 
2. vieta / matemātika + dabaszinī-
bas / skol. Aira Ludāne

4. klašu grupā
4.a klase – Lūcija balode – 
2. vieta / latviešu valoda + soci-
ālās zinības / skol. tija krastiņa

2. aprīlī Jelgavā notika 18. 
Integratīvā mākslas festivāla 
„Nāc līdzās!” Zemgales zonas 
reģionālais konkurss – kon-
certs, kurā Gaismas skola pie-
dalījās ar cirka priekšnesumu. 

Skolēnu radošo darbu izstādē 
bija mūsu aušanas, kokapstrā-
des un mākslas terapijas pulciņu 
dalībnieku darbi. Tikām izvirzīti 
tālāk uz festivāla Lielkoncertu 
Rīgā. Lielkoncerts notika Stradiņa 
universitātes aulā 15. aprīlī. Mūsu 
priekšnesums ar savu krāsainību 
un dinamisko izpildījumu iegu-
va nedalītas skatītāju simpātijas 
un augstu žūrijas novērtējumu –  
mēs esam festivāla laureāti! Ko 
tas nozīmē? Tas dod iespēju uz-
stāties lielajā Ziemsvētku koncertā 
15. decembrī kopā ar populāriem 
Latvijas māksliniekiem. Šo kon-
certu filmēs Latvijas Televīzija, un 
mūsu uzstāšanos redzēs visā Lat-
vijā! Un šie gaidāmie Ziemsvētki 
būs patiešām īpaši, jo koncerts 
notiks Latvijas jaunākajā koncert-
zālē „GORS” Rēzeknē! Protams, 
visu rudeni būs čakli jātrenējas, 

jāmēģina vēl precīzāk izpildīt 
visus mūsu cirka programmas 
priekšnesumus, lai viss labi iz-
dotos.

10.–11. aprīlī Gaismas skolā 
projekta „Colors of Care” („Rūp-
ju krāsas”) ietvaros varējām dejot 
kopā ar deju kompānijas „Dans 
Uten Grenser” („Dejas bez robe-
žām”) dejotājām no norvēģu deju 
grupas „ESPIRITU”. Šī projekta 
uzdevums ir iepriecināt bērnus ar 
muzikāli un vizuāli interesantu iz-
rādi, kā arī radīt viņos pašos vēlmi 
dejot, aktivizējot tos, kuri jau ir 
iemīlējuši deju, un iedrošinot tos, 
kuri vēlas, bet ir baidījušies pamē-
ģināt. Šīs norvēģu jauniešu projek-
ta izrādes tiek rādītas gan skolās, 
gan kultūras namos, gan dažādos 
festivālos, tomēr galvenais akcents 
ir palicis nemainīgs – primāri iz-
rādes un deju meistarklases tiek 
sniegtas tādai skatītāju auditorijai, 
kam ikdienā ir ierobežotas iespējas 
apmeklēt koncertus un deju no-
darbības – bērnunamu un lauku 
reģionu bērniem un jauniešiem. 
Norvēģijā šis projekts ir ļoti po-
pulārs jauniešu vidū.

Radošajās darbnīcās piedalījās 
visi skolas skolēni. Sveicām nor-
vēģu meitenes ar nelielām pašu 
gatavotām dāvaniņām. Nu esam 
ieguvuši jaunus draugus tālajā 
ziemeļu zemē Norvēģijā.

10. aprīlī mūzikas skolotājas 
Elgas Poles-Polītes vadībā Rīgas 5. 
internātpamatskolas rīkotajā kon-
kursā „Balsis” Gaismas skolu veik-
smīgi pārstāvēja Anete Pimbere un 
Adrians Miķelsons. Viņu izpildītā 
dziesma no teātra izrādes „Pepija” 

tika atzīta par īpaši emocionāli aiz-
kustinošu, sirsnīgu un mīļu. 

15. aprīlī jaunāko klašu sko-
lēni Rakstnieku savienības mājā 
apmeklēja Margaritas Stārastes 
bērnu grāmatu ilustrāciju izstā-
di, kur varēja aplūkot visu skais-
to grāmatu ilustrāciju zīmējumu 
oriģinālus.

14.–17. aprīlis bija laiks, kad 
visi Gaismas skolas skolēni aktīvi 
darbojās skolas projektā „Es mācos 
dzīvot veselīgi”. Projekta nodarbības 

vadīja jaunieši no studijas „Bam-
buss” un NVO „Papardes zieds”. 
Visaktīvākā projekta diena bija 16. 
aprīlis – dažādu radošo darbnīcu 
maratons. Skolotāji vadīja darbnī-
cas, kurās visām klasēm bija sa-
gatavoti piemēroti uzdevumi par 
veselīgu dzīvesveidu. Visi kopā 
sportojām, dejojām, dziedājām, 
mācījāmies atpazīt veselīgus pro-
duktus, gatavojām pašdarinātus rit-
ma instrumentus. 5. klase pat bija 
sastādījusi ūdens dzeršanas grafiku, 
jo ūdens ir ļoti nepieciešams mūsu 
organisma veselības saglabāšanai. 
Projekta noslēgumā visi darbojās 
arī skolas mācību virtuvē, gatavojot 
garšīgus un veselīgus ēdienus.

Esam aktīvi sagaidījuši pava-
sari. Gatavojamies mācību rezul-
tātu apkopojumam pēdējā šī mā-
cību gada mēnesī un fonda „Nāc 
līdzās!” ikgadējai meža stādīšanas 
talkai. Gaidām atgriežamies no 
prakses mūsu skolēnus – topošos 
pavāru palīgus. Gaidām maiju ar 
ziedošiem kokiem un pļavām.

Regīna Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas

ārpusklases darba organizatore

Gaismas skolas aktīvais pavasaris

1. vietas ieguvēji

2. vietas ieguvēji

3. vietas ieguvēji

Olimpiādes rezultāti runā paši par sevi...
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sports•

29. martā Ulbrokas sporta 
kompleksā norisinājās „Stopi-
ņu novada pavasara kauss fut-
bolā” U-8 komandām.

Sacensībās piedalījās komandas 
no Rīgas, Ikšķiles un Salaspils, 
Stopiņu novadu pārstāvēja divas 
komandas. Spēles noritēja sprai-
gā gaisotnē, jo visi gribēja uzva-
rēt. Stopiņu novada komandas 
dalībnieki parādīja labu savstar-
pēju saspēli, kas vainagojās ar pa-
nākumiem, iegūstot 2. vietu un 3. 
vietu sacensību kopvērtējumā.

Sacensību rezultāti:
1. vieta „Ikšķile”
2. vieta „Stopiņu novads-1”
3. vieta „Stopiņu novads-2”
4. vieta „Dinamo Rīga”
5. vieta „Salaspils”
6. vieta „Rīga”

Apsveicam Stopiņu novada 
jaunos futbolistus ar gūtajiem pa-
nākumiem! Paldies treneriem Ana-
tolijam Čebanam un Vladimiram 
Šteinbergam! Vēlam sasniegt panā-
kumus arī turpmākajās spēlēs!

Stopiņu novada pašvaldība,
A. Vaičulens,  sporta organizators

Upesleju dienas centra „Dāmu 
klubs” šā gada janvārī aicinā-
ja iesaistīties projektā „Mana 
skaistākā zeķe”. Upesleju rok-
darbnieces tika aicinātas pie-
dalīties projektā ar saviem 
adījumiem un gatavot jaunus 
adījumus, lai līdz Lieldienām 
varētu atklāt rokdarbu izstādi.

Upesleju rokdarbnieču darbi 
bija aplūkojami izstādē Upesleju 
dienas centrā no 11. līdz 30. ap-
rīlim. 17. aprīlī Stopiņu novada 
domes priekšsēdētāja vietniece 
Vita Paulāne sveica visas izstādes 
dalībnieces un izteica lielu patei-
cību par skaisto un iedvesmojošo 
izstādi.

Darbus izstādei „Mana skais-
tākā zeķe” radīja: Rimma Ulbina, 
Vilma Rubene, Inese Aze, Ieva Lī-
beka, Anna Veide, Laima Klodā-
ne, Silvija Eriņa, Rita Markēviča, 
Velta Ruika, Skaidrīte Feldmane, 
Baiba Kacena, Irēna Orlovska un 
Baiba Lauzne. 

Pateicamies Annai Logackai, 
Upesleju dienas centra vadītājai, 
par izstādes ideju un organizēša-
nu, un paldies visām dalībniecēm 
par radošo dalību izstādē!

Stopiņu novada pašvaldība No 7. līdz 9. martam Siguldas 
bobsleja un kamaniņu sporta 
trasē notika Latvijas čempio-
nāts pieaugušajiem un junio-
ru/jauniešu meistarsacīkstes 
kamaniņu sportā.

Sacensībās ar godalgotiem panāku-
miem startēja Ulbrokas Sporta kom-
pleksa jaunie kamaniņu braucēji.
3. vieta – D grupā jauniešiem – 
Mārtiņš Irbe (1:28,436)
1. vieta – C grupā jauniešiem – 
Lūkass Krasts (1:13,939)
3. vieta – Tomass Leimanis 
(1:16,549)
4. vieta – Voldemārs Puišelis 
(1:17,741)
5. vieta – Voldemārs Nahodkins 

(1:19,051)
6. vieta – Emīls Dūmiņš 
(1:26,205)
7. vieta – Artūrs Gruzdulis 
(1:02,942)
Divvietīgās ekipāžas.
1. vieta – Ričards Sakovičš /
Ralfs Vanzovičš (1:12,783)
3. vieta – Aksels Tupe / 
Kaspars Slahota (1:15,402)
4. vieta – Alekss Vanzovičš / 
Kaspars Tupe (1:24,757)
Apsveicam mūsu jaunos kamaniņu 
braucējus ar gūtajiem panākumiem 
un izsakām pateicību trenerēm An-
nai Orlovai un Verai Zozuļai.

Stopiņu novada pašvaldība,
Aelita Veipa, ulbrokas sporta 

kompleksa direktore

Martā un aprīlī dienas centrā 
„Līči” norisinājās labdarības 
akcija „Palīdzēsim mazajiem 
tuberkulozes slimnīcas pa-
cientiem”. 

Stopiņu novada iedzīvotājiem bija 
iespēja ziedot lietas, kas būtu node-
rīgas mazajiem pacientiem, ilgstoši 
ārstējoties slimnīcā, piemēram, 
papīrs zīmēšanai, kancelejas pre-
ces, spēles, asfalta krītiņi, bumbas 
u.c. lietas. Atsaucība bija liela, un 
mums visiem kopā izdevās ieprie-
cināt bērnus. Ziedotās lietas slim-
nīcā tika nogādātas pirms Liel-
dienu svētkiem, un tās sagādāja 
īpašu atmosfēru un prieku Bērnu 
nodaļā. Ar bērniem aprunājāmies 
par Lieldienām, par mācībām un 
skolu, par ārstēšanos slimnīcā, arī 
par Stopiņu novadu, kurā atrodas 
Tuberkulozes slimnīca, tika pat 
veikta īsa Stopiņu novada ciematu, 
skolu u.c. vietu izpēte.

Ar saulainiem sveicieniem 
sveicot bērnus un slimnīcas dar-
biniekus, sūtot no dienas centra 
apmeklētājiem veselīgus svei-
cienus, noslēdzās dienas centra 
„Līči” labdarības akcija.

Līču dienas centrs izsaka lielu 
pateicību Stopiņu novada atsaucī-
gajiem iedzīvotājiem par piedalī-
šanos šajā akcijā, vairojot pasaulē 
gaismu, prieku un mīlestību.

Zanda Pelše, 
Dienas centra „Līči” vadītāja

2014. gada 12. aprīlī aizritēja 
Stopiņu novada čempionāts 
galda tenisā un novusā. Ulbro-
kas Sporta kompleksa zālē pie 
galda tenisa un novusa galdiem 
sacentās dalībnieki no 11 ga-
diem līdz pat sirmam vecumam.

Sacensību rezultāti:
Novusā:
1. vieta – Matīss Deksnis
2. vieta – Jānis Kusiņš
3. vieta – Guntars Pakalns
Par labākā novusa spēlētāja titulu 
sacentās 11 dalībnieki, īpaša pa-
teicība Katrīnei Emburei par pie-
dalīšanos sacensībās.
Galda tenisā:
Jaunietes
1. vieta – Kristīne Berežkova

2. vieta – Natalja Šapova
3. vieta – Kristīne Timofejeva
Jaunieši
1. vieta – Vladislavs Kopka
2. vieta – Konstantīns Buglaks
3. vieta – Ēriks Vareko
Veterāni
1. vieta – Grigorijs Muntikovs
2. vieta – Jurijs Smorodins
3. vieta – Miervaldis Šķipsna
Vīrieši
1. vieta – Ilgvars Uzulis
2. vieta – Sergejs Medvedjevs
3. vieta – Raimonds Dūcis
Paldies visiem dalībniekiem par 
aktīvo dalību sacensībās!
Fotogalerija:  http://www.stopini.
lv/public/36152.html?t=foto.

A. Vaičulens, 
sporta organizators

3. maijā Ulbrokas Sporta kom-
pleksā notika finālspēle, kurā 
noskaidroja Latvijas Virslīgas 
handbola čempionāta uzvarē-
tājas komandas dāmu konku-
rencē. 

Sīvā cīņā izšķirošajā (trešajā) 
finālspēlē ar 25:24 triumfēja 
„Stopiņu NHK”, pārspējot „SK 
Latgols” komandu. Bronzas 

medaļas izcīnīja LSPA komanda.
Apsveicam komandas spēlētā-

jas un treneri ar gūto uzvaru! Iz-
sakām pateicību visām komandas 
meitenēm par neatlaidīgo cīņas 
sparu un trenerei Gintai Ozoliņai 
par profesionālo ieguldījumu ko-
mandas veidošanas darbā, sirds 
degsmi un neatlaidību komandas 
ceļā uz augstiem rezultātiem.

Stopiņu novada pašvaldība

1. aprīlī Zaķumuižā aizvadītas 
Pierīgas novadu skolēnu sporta 
spēļu stafešu sacensības „Dro-
šie un veiklie”, kurās piedalījās 
divpadsmit Pierīgas izglītības 
iestāžu 2000./2001. gadā dzi-
mušo skolēnu komandas.

Sacensību dalībnieki sacentās asto-
ņās dažādās stafetēs ar basketbola 
un futbola bumbām, pildbumbām, 
vingrošanas apļiem u.c. Katrā stafe-
tē izcīnītās vietas tika saskaitītas, un 
labākie tika noteikti pēc mazākās 
gūto vietu summas.

Ulbrokas vidusskolas skolēnu 
komanda ar 29 punktiem ieguva 2. 
vietu. Apsveicam! Komandā startē-

ja Ērika Potapenko, Sabīne Rudzī-
te, Liene Kalvāne, Sandis Senkāns, 
Ernests Rūdolfs Mote, Valters No-
dievs un Sandis Oto. Komanda 
ieguva vienu pirmo, divas otrās, 
vienu trešo vietu atsevišķās discip-
līnās un otro vietu kopvērtējumā. 
Komanda startēja skolotājas Lilijas 
Čerņavskas vadībā.

Pirmo vietu sacensībās ieguva 
Vangažu vidusskolas komanda, 
bet trešo vietu – Ādažu vidussko-
las komanda.

Paldies visiem skolēniem un 
skolotājai Lilijai Čerņavskai! Vē-
lam panākumus arī turpmākajās 
sacensībās!

Stopiņu novada pašvaldība

26. aprīlī, dienā, kad novada 
pašdarbības kolektīvi aizvadī-
ja dziesmu un deju skates, Ul-
brokas Sporta kompleksā pul-
cējās aizrautīgākie volejbola 
spēlētāji.

Spēles noritēja paralēli divos 
laukumos. Komandu sacensība 
bija ļoti sīva. 1. vietu un Stopiņu 
novada kausu volejbolā šogad 
ieguva jauniešu komanda 

„Višenka”, kuras sastāvā spēlēja 
arī Diāna Rotaru, brīvprātīgā 
jauniete no Moldovas. 2. vieta 
komandai „Imants”. 3. vieta 
komandai „Ulbrokas master”.

Paldies visiem spēlētājiem par 
spraigi aizvadītajām sacensībām! 
Uz tikšanos nākamajā gadā.

Fotogalerija: http://www.
s t o p i n i . l v / p u b l i c / 3 6 1 5 3 .
html?t=foto.

A. Vaičulens, sporta organizators

Dienas centros•

Labdarības akcija 
Līču dienas centrā

Mana skaistākā zeķe Apsveicam handbolistes!

fo
to
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ān

s.

Noskaidroti labākie novusa un galda 
tenisa spēlētāji novadā

Jaunajiem kamaniņu braucējiem – 
godalgotas vietas

Stopiņu novada U-8 futbolisti gūst 
godalgotas vietas „Stopiņu novada 
pavasara kausā futbolā”

„Stopiņu novada volejbola kausu 
2014” iegūst jauniešu komanda

Ulbrokas vidusskolas komandai 
2. vieta „Drošajos un veiklajos”
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Intervija ar Diānu Rotaru
10. aprīlī Stopiņu novada domes 
Sauriešu dienas centrā viesojās 
Latvijas Televīzijas 7 kanāla fil-
mēšanas grupa, kas sadarbībā ar 
NVO „Drošā māja” veica brīv-
prātīgās jaunietes no Moldāvijas 
Diānas Rotaru intervēšanu raidī-
juma ciklam „Attīstības kods.”
Viedeo pieejams vietnē: http://
www.youtube.com/watch?v=L_
PyS8vrvCI

10. aprīlī brīvprātīgā jauniete 
no Moldāvijas Diāna Rotaru die-
nas centrā „Ulbroka” pasniedza 
multikulturālas dejas (lambada, 
pingvīndejas u.c.), notika rado-
šas aktivitātes un prezentācija 
par Moldāviju. Jaunatnes lietu 

speciālists iepazīstināja visus in-
teresentus par jauniešu iespējām 
piedalīties Eiropas Savienības at-
balsta programmā izglītības, ap-
mācību, jaunatnes un sporta jo-
mās „Erasmus+” un par Eiropas 
brīvprātīgā darba iespējām mūsu 
jauniešiem.

Filcēšanas nodarbības
12. aprīlī dienas centrā „Saurie-
ši” notika mitrās filcēšanas no-
darbības. Jaunieši un pieaugušie 
lieliski apguva ziedu un brošu 
filcēšanu. 

24. maijā no plkst. 10.00 līdz 
14.00 aicinām pieaugušos uz fil-
cēšanas nodarbībām – leļļu izga-
tavošanu Sauriešu dienas centrā. 

Lūdzam iepriekš pieteikties.
17. maijā Līču dienas centrā 
plkst.16.00 notiks mitrās filcē-
šanas nodarbības: ziedu – brošu 
izgatavošana. Meistarklasi vada 
Marija Puzankova.

Angļu valodas klubiņš
24. aprīlī notika pirmais „Angļu 
valodas klubiņš” Upeslejās, kur 
jaunieši iepazinās ar jaunatnes 
lietu speciālistu un pārrunāja da-
žādus jautājumus saistībā ar Sto-
piņu novadu un tā attīstību, kā 
arī ieguva jaunu informāciju par 
neformālo izglītību.

16. un 23. maijā plkst. 17.00 
Upesleju dienas centrā notiks 
„Angļu valodas klubiņš”, uz kuru 

aicinām visus Stopiņu novada 
jauniešus, lai attīstītu angļu valo-
das zināšanas un pārrunātu aktu-
ālas tēmas par Stopiņu novadu.

Dāvinājums novada 
dienas centriem
Atzīmējot Eiropas dienu, 8. maijā 
Stopiņu novada dienas centri no 
Eiropas Savienības mājas saņems 
dāvanā krāsojāmās grāmatas, pla-
kātus, bukletus, karodziņus u.c. 
informāciju par Eiropas Savienību.

Pasākumi Kultūras dienā
21. maijā plkst. 15.00 – Starptau-
tiskajā kultūras  dienā: „Kultūras 
daudzveidība dialogam un attīstī-
bai”,  aicinām bērnus, jauniešus uz 

aktivitātēm Sauriešu dienas centrā.
Ar šo dienu UNESCO atgādi-

na par vērtībām, kādas iespējams 
izprast, pateicoties kultūras daudz-
veidībai, un ar tās palīdzību aicina 
sabiedrību visā pasaulē izmantot 
ikvienu iespēju, lai arvien labāk 
prastu līdzāspastāvēt un veicināt 
izpratni vienai kultūrai par otru.

Aicinu Stopiņu novada jaunie-
šus, kuri vēlas īstenot savas ide-
jas, kopīgi rakstīt projektus un 
piedalīties jauniešu apmaiņas 
projektā programmā „Eras-
mus+”. Sazināties ar jaunatnes 
lietu speciālistu var pa e-pas-
tu jauniesi@stopini.lv vai tālr. 
27757385.

Jauniešiem•

17. maijā no plkst. 18.00 
Ulbrokas kultūras nama dārzā

MUZEJU NAKTS 
„SARKANMUIŽAS MISTĒRIJAS”

Programmā:
„Sarkanmuižas vīzijas” – vides projekciju veidošana

„Muižas piegrieztne” – spēle visiem
„Sarkanmuižas dzintara balle” – 

viesiem dzintara rotās speciālbalvas. Ieeja brīva!

MAIJA TEMATISKĀS IZSTĀDES 
ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ

Tematiska izstāde „Maijs debešos”. Šķietami sapņainu jūtu un 
bagātu skaņu vadīts, Uldis Bērziņš (1944) lasītāju pieradina un 
aicina savai pasaules domāšanai. Atvērties pasaulei, aizmest 
klišejisko, atbildēt lietu, vietu, cilvēku, notikumu uzdevumam – tā 
ir raksturīga dzejnieka un tulkotāja atbildība.

 „Man patīk rakstīt – tāpat kā patīk peldēties ezerā, sēdēt pie 
ugunskura, klīst pa svešām, skaistām pilsētām, domāt, iztēloties, 
sapņot.” M. Cielēna. Izstādē „Sapņi un krāsas” atradīsiet dzejnieces 
un tulkotājas Māras Cielēnas (1954) dzejoļus, pasakas un stāstus 
bērniem, kā arī iepazīsiet redaktores talantu bērnu žurnālā „Ezis”.

Sestdien, 17. maijā, plkst. 11.00
Upesleju dienas centra 

Lielajā zālē

IZRĀDE BĒRNIEM 
„BRĪNUMS 

BRĪNUMA GALĀ”

Jaunās, smieklīgu atgadījumu pil-
nās izrādes „Brīnums Brīnuma 
Galā” galvenie varoņi ir Princis, 
Raganiņa, Kaķene, Varde un Vār-
na. Viņu neparastie piedzīvojumi 
atkal un atkal apliecinās, ka la-
bestība ļaunumu spēj pārvērst la-
bajā un ka nav pasaulē skaistākas 
un brīnumainākas zemes par to, 
kurā ir tavas mājas.
Ieeja brīva! 

Sauriešu bibliotēkā maijā skatāmas 
literatūras izstādes 

• Rokdarbniecei, daiļamata meistarei Jetei Užānei 90
„Cimdu Jetiņas dzīves dzīpari”
• Rakstniekam Vilim Lācim 110
„Mīlētais un nīstais”
• Dzejniekam, atdzejotājam Uldim Bērziņam 70
„Stāv pateikts pašā debess malā..”
• Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai 60.  „Ko piedomāsim klāt?”

Stopiņu novada daudzbērnu 
ģimeņu biedrība „Māra”

projekta „Stopiņu novada māmiņu 
radoša izglītošanās biedrībā „Māra”” 

ietvaros aicina uz 

APGLEZNOTU ZĪDA 
LAKATU, ŠAĻĻU 

IZSTĀDI 
Upesleju dienas centra 

Lielajā zālē.
Izstādes atklāšana 15. maijā 

plkst. 16.00 
Starptautiskajā 
Ģimenes dienā!

Izstāde apskatāma līdz 23. maijam.

Nodarbību – lekciju cikls notiek Teterevu fonda projekta ietvaros 
„Stopiņu novada māmiņu radošā izglītošanās biedrībā „Māra””.
Aicinām pieteikties visus interesentus. Nodarbības vadīs Laila Uzu-
le, pedagoģe, mediators.

Mediācijas apguve iemāca savlaicīgi pamanīt konfliktu iedīgļus 
un rīkoties; ja tomēr konflikts ir radies, tad ar mediācijā apgūto 
prasmju palīdzību no situācijas var iziet ar abpusēji izdevīgu risi-
nājumu. Mācību procesā tiek attīstītas arī prasmes atpazīt dažādas 
emocijas, vērojot ķermeņa valodu, iemāca empātijas prasmes.

Pieteikšanās pa tālr. 28373398 vai pirmajā nodarbībā 28. aprīlī 
plkst.18.30 biedrības „Māra” telpās 2. stāvā, Institūta ielā 14, Ulbro-
kā.

A. Višķere, biedrības „Māra” vadītāja

Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība „ Māra”
ar Teterevu fonda atbalstu, projekta „Stopiņu novada māmiņu 

radoša izglītošanās biedrībā „Māra”” ietvaros,
15. maijā – Starptautiskajā Ģimenes dienā – 

plkst. 17.30 – 20.00
AICINA UZ ATRAKTĪVU PĒCPUSDIENU 

SAURIEŠU CIEMĀ 
Programmā: 

•	 Radošā darbnīca „Taureņi, tikai taureņi!”
•	 Piepūšamie baloni – zvēriņi
•	 Lielo burbuļu pūšana
•	 Piepūšamās atrakcijas lieliem un maziem

Svētdien, 1. jūnijā, Līgo parkā

BĒRNU SVĒTKI
Plkst. 14.00

Koncerts „Danco lieli, danco mazi”
Latvju rakstu zīmes izdejos Stopiņu novada izglītības iestāžu deju 

kolektīvi un  VPDK „Stopiņš”. Ieeja brīva! 
No plkst. 12.00 līdz 18.00 darbosies kafejnīcas un piepūšamās 

atrakcijas bērniem.

Sestdien, 17. maijā, 
plkst. 19.00

Upesleju dienas 
centra Lielajā zālē

Biļetes būs 
nopērkamas Upesleju 

dienas centrā sākot 
no 13.maija (katru 

dienu no plkst.12.00 
līdz 20.00), kā arī 

izrādes dienā – 
ierodoties uz izrādi. 

Skatītāju vietas –  
pie galdiņiem, 

līdzi vēlams neliels 
‘’groziņš’’. 

Uzmanību – vietu 
skaits ierobežots!

No 2014. gada 28. aprīļa Stopiņu novada 
daudzbērnu ģimeņu biedrība „Māra” 
aicina uz piecu nodarbību – 

lekciju ciklu „Mediācija – konfliktu atpazīšanas 
un risināšanas veids”. 

Nodarbības notiks pirmdienās plkst. 18.30 biedrības telpās, 
Institūta ielā 14, 2. stāvā. 

Sestdien, 10. maijā, no plkst. 8.00
Sporta laukumā 

pie Stopiņu novada domes

PAVASARA
 GADATIRGUS
„Kad daba mostas…”

Dalības maksa tirgotājiem – EUR 3,-,
Stopiņu novada iedzīvotājiem dalība 
bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās 
nav nepieciešama. Pasākuma organi-
zatori ar galdiem un krēsliem tirgotā-
jus nenodrošina. 

Tālrunis uzziņām – 29804210.
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Līdzjūtības•

Pateicība•

Nekas jau nebeidzas, vien pāriet citā…
Tik gaismas straume nebeidzama plūst.

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu skolas bijušā direktora 
Anatolija Sergejeva ģimeni.

Ulbrokas vidusskolas saime

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nenolēma – 

Labi darbi, mīļi vārdi
Paliks vienmēr šai saulē...

Gaismas internātpamatskolas kolektīvs izsaka visdziļāko 
līdzjūtību ilggadējās skolas darbinieces AIRAS SKRASTIŅAS

piederīgajiem, pavadot Airu mūžības takās.

Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.

Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.

(O. Vācietis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar

Svetlanas Zaruckayas un Jevgēnijas Festeres ģimeni,
tuvu cilvēku pāragri zaudējot.

PII „Pienenīte” kolektīvs

Visdziļākā pateicība visiem, kas palīdzēja,  atbalstīja un jūt līdzi 
mūsu bēdās. Glabāsim gaišumu savā sirdī!

Sergejevu ģimene

pensionāru biedrības valde rīko ekskursiju 
2014. gada 6. jūnijā 

Stopiņi – Daugavpils. 
Apskatīsim Daugavpils cietoksni, 
jaunatklāto marka rotko centru. 

Izbraukšana plkst. 7.00 no stopiņiem /Dome/.
Pensionāru biedrības valde

Ekskursija senioriem•

Pasākumi maijā•

BIBLIOTĒKĀS
ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
Maija tematiskās izstādes:
Tematiska izstāde „Maijs debešos”. 
Šķietami sapņainu jūtu un bagātu 
skaņu vadīts, Uldis Bērziņš (1944) 
lasītāju pieradina un aicina savai 
pasaules domāšanai. Atvērties pa-
saulei, aizmest klišejisko, atbildēt 
lietu, vietu, cilvēku, notikumu 
uzdevumam – tā ir raksturīga 
dzejnieka un tulkotāja atbildība.
„Man patīk rakstīt – tāpat kā 
patīk peldēties ezerā, sēdēt pie 
ugunskura, klīst pa svešām,
skaistām pilsētām, domāt, iztēlo-
ties, sapņot,” M. Cielēna. 
Izstādē „Sapņi un krāsas” atra-
dīsiet dzejnieces un tulkotājas 
Māras Cielēnas (1954) dzejoļus, 
pasakas un stāstus bērniem, kā 
arī iepazīsiet redaktores talantu 
bērnu žurnālā „Ezis”.

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
10. maijā plkst. 10.00 Stopiņu 
pamatskolā notiks pasākums 
„Cilvēks ar labu grāmatu rokās 
nekad nevar būt vientuļš” /Goldo-
ni/. Sauriešu bibliotēkas vadītāja 
tiksies ar Stopiņu pamatskolas au-
dzēkņiem, lai uzklausītu jauniešu 
domas un diskutētu ar viņiem par 
grāmatu lasīšanu, grāmatu nozīmi 
viņu dzīvē, stāstītu par lasīšanas 
veicināšanas programmu „Bērnu 
un jauniešu žūrija”, aicinātu tajā 
iesaistīties un kļūt par ekspertiem.
Literatūras izstādes:
Rokdarbniecei, daiļamata meis-
tarei Jetei Užānei 90 – „Cimdu 
Jetiņas dzīves dzīpari”.
Rakstniekam Vilim Lācim 110 – 
„Mīlētais un nīstais”.
Dzejniekam, atdzejotājam Uldim 
Bērziņam 70 – „Stāv pateikts pašā 
debess malā...”.
Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cie-
lēnai 60 – „Ko piedomāsim klāt?”.

DIENAS CENTROS
ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
Sākot ar 30. aprīli, katru treš-
dienu no plkst. 17.00 līdz 20.00 
dekupāžas radošās nodarbības. 
Vada A. Dobrjanska.
Katru otrdienu un ceturtdienu 
no plkst. 12.00 līdz 13.45 – nū-
jošanas nodarbības.
No 6. līdz 10. maijam ziedu gata-
vošana no dažādiem materiāliem: 
papīra, salvetēm, skaidām.
No 13. līdz 17. maijam, atzīmē-
jot Starptautisko Ģimenes dienu, 
kolāžu veidošana no veciem žur-

nāliem „Tāda ir ģimene”.
No 20. līdz 27. maijam puzles 
ātrlikšanas konkurss.
Sestdienu rītos no plkst. 9.30 
līdz 13.00 aicinām novada sievie-
tes uz radošajām rīta nodarbībām.
Plašāka informācija un pieteikša-
nās pa tālr.: 28373398.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
16. un 23. maijā plkst. 17.00 
Upesleju dienas centrā notiks 
„Angļu valodas klubiņš”, uz kuru 
aicinām visus Stopiņu novada jau-
niešus, lai attīstītu angļu valodas 
zināšanas un pārrunātu aktuālās 
tēmas Stopiņu novadā. 
Pirmdienās: vēderdejas plkst. 
18.00–20.00. Šahs, dambrete 
plkst. 15.00–20.00.
Otrdienās: vingrošana senioriem 
plkst. 15.30–16.30 un 16.30–
17.30. Galda teniss senioriem 
plkst. 16.00–20.00. „Dari, ko 
vari” – rokdarbi bērniem plkst. 
16.00–20.00.
Trešdienās: vēderdejas plkst. 
18.00–20.00. Šahs, dambrete 
15.00–20.00.
Ceturtdienās: vingrošana se-
nioriem plkst. 15.30–16.30 un 
16.30–17.30. Galda teniss senio-
riem plkst. 16.00–20.00.
Piektdienās: galda teniss plkst. 
17.00–20.00.
Sestdienās: „Jauno tenisistu sko-
liņa” plkst. 12.00–14.00, projek-
tu finansē Stopiņu novada dome. 
Galda teniss senioriem pēc plkst. 
14.00. No plkst. 13.30 – pamati 
gleznošanā „Iemācies ieraudzī!”. 
Nodarbības vada mākslas peda-
goģe M. Brašmane.
Plašāka informācija un pieteikša-
nās pa tālr. 67956939.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
8. maijā plkst. 17.00 Sarkanā 
Krusta diena – mācīsimies, kā 
sniegt pirmo palīdzību.
9. maijā plkst. 15.00 Eiropas 
diena – prezentācija par Eiropu, 
zīmējumu konkurss uz asfalta, 
balonu palaišana. Konkurss par 
Eiropas valstu karogiem, apsvei-
kuma veidošana visās Eiropas 
valodās. 
10. maijā plkst. 11.00 floristikas 
darbu izstāde, darbus prezentē 
Oksana Kuzmičova.
10. maijā plkst. 12.00 Mātes die-
na – karaoke, māmiņām veltītas 
dziesmas.
15. maijā plkst. 17.30 Starptau-
tiskajai Ģimeņu dienai veltīts pa-

sākums ģimenēm Teterevu fonda 
projekta ietvaros. Aicinām jaunie-
šus pieteikties palīdzēt „Taureņu 
balles” organizēšanā.
17. maijā projekta „Daudzpusīgi 
risinājumi sabiedrības izglītošanai 
un integrācijai 2” ietvaros infor-
matīvās dienas Salaspilī. 
21. maijā plkst. 15.00 – Starp-
tautiskajā Kultūras dienā: „Kul-
tūras daudzveidība dialogam un 
attīstībai”, aktivitātes bērniem un 
jauniešiem.
22. maijā plkst. 17.00 Pasau-
les informācijas sabiedrības un 
telekomunikācijas dienai veltīts 
pasākums par IT jomu.
24. maijā plkst. 10.00–14.00 
filcēšanas nodarbība pieauguša - 
jiem – leļļu izgatavošana.
31. maijā plkst. 12.00 dejas uz 
elektroniskajiem paklājiem.
Otrdienās plkst. 18.00 itāļu va-
loda pieaugušajiem.
Trešdienās un piektdienās plkst. 
18.30 latviešu valoda pieauguša-
jiem.
Ceturtdienās no plkst. 15.00 
stikla apgleznošana bērniem un 
skolēniem.
Piektdienās plkst. 16.00 itāļu 
valoda pieaugušajiem.
Sestdienās plkst. 14.00 latviešu 
sarunvalodas kursi.
No 1. līdz 20. maijam Zīda laka-
tu un šaļļu izstāde Sauriešu bib-
liotēkā, darbi tapuši Teterevu fon-
da projekta nodarbību ietvaros.
Svētdienās plkst. 11.00 ar reisa 
autobusu Saurieši–Upeslejas–Rīga 
aicinām jauniešus braukt uz pa-
tversmi „Ulubele” un pastaigāties 
ar suņiem.
Plašāka informācija un pieteikša-
nās pa tālr. 67956786.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
Pirmdienās plkst. 16.00 radošās 
nodarbības.
Otrdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības.
Ceturtdienās plkst. 18.00 pasaku 
vakari.
Sestdienās no plkst. 12.00 līdz 
14.00 nūjošana.
10. maijā plkst. 15.00 apsveiku-
mu veidošana Mātes dienai.
17. maijā plkst. 16.00 filcēšanas 
nodarbība.
24. maijā plkst. 15.00 individu-
ālās sacensības novusā. Reģistrē-
šanās no pkst. 14.30.
31. maijā plkst. 14.00 Starptau-
tiskajai Bērnu aizsardzības dienai 
veltīts pasākums „Ģimeņu foto 
orientēšanās sacensības”.
Plašāka informācija un pieteikša-
nās pa tālr. 25125231.

SPORTA PASĀKUMI MAIJĀ
11. maijā Pierīgas novadu florbo-
la komandu sacensības pieauguša-
jiem Ulbrokas Sporta kompleksā.
17. maijā plkst. 9.45 „Pavasaris 
2014 Stopiņu peldbaseins” – peldē-
šanas sacensības bērniem, kas trenē-
jas peldēšanā Stopiņu peldbaseinā.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Liepas kuplumu,

Pūpola maigumu,
Lepnums tēva sirdij,

Sauli mātes dvēselei.

 Vitautu Knēģeri, Artjomu Loginu, Artemu Pupicu, 
Vladimiru Šešinu, Alīnu Jakoveli.

Sveicam vecākus un viņu mazuļus!

SVEICAM JUBILEJĀ!
Lai piepildās diena ar smaidu,

Kas gaiši kā saulstari mirdz.
Un nevajag neko vairāk,
Lai diena būtu kā zelts...

Vladislavu Gržibovski, Velinu Grigorovu, Andri Baronu, 
Olgu Gržibovsku, Annu Dudko, Vladimiru Kozlovski, 

Aleksandru Vorohobovu, Juriju Zaperecki, Skaidrīti Kalniņu, 
Edmundu Laurēnu, Gunu Plūmiņu, Iritu Kluci, Aldu Krieviņu, 

Annu Aleksandrovu, Andreju Vasili.
Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Mūžs Tavs pārtapis atvadu ziedos,

Tagad vienīgi gadus bez Tevis,
Tos, kas atlicis virszemē dzīvot,

Smeldzot dvēselei, varēsim krāt.

Gunta Purviņa, Vadims Labutins, Valentīna Semjonova, 
Anatolijs Sergejevs, Pēteris Sirmais, Aira Skrastiņa, 

Fjodors Zakupņevs, Dmitrijs Zaruckis, 
Nikolajs Maksimčuks.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas …

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Anatolija Sergejeva ģimenei,  
viņu mūžībā pavadot.

Stopiņu novada dome


