
Paldies „Pārsteigumu karuselim” 
par sadarbību! Liels paldies vi
siem dienas centru darbiniekiem 
par viesmīlīgo uzņemšanu un 
izgreznotajām telpām. Tas svēt
kiem piešķīra omulīgu gaisotni 
un mājīguma sajūtu.

14. decembrī Ziemassvētku 
gaidīšanas prieku uzbūra Stopi
ņu novada pašdarbības kolektī
vi koncertā „Ar gaišām domām 
pretī Ziemassvētkiem”. Tie, kas 
nebija koncertā, īsu ieskatu var 
gūt, ielūkojoties pasākuma fo
togalerijā http://www.stopini.lv/
public/37038.html?t=foto, tomēr 
koncerta burvība un muzikālais 
šarms ir tikai klātienē baudāmas 
vērtības. Paldies visiem koncerta 
dalībniekiem par jauko koncer
ta programmu, jūsu emocionālo 
atdevi un muzicēšanas prieku. 
Paldies par sev un skatītājiem sa
gādāto muzikālo baudījumu un 
svētku sajūtas pietuvināšanu!

Ļoti skaists koncerts notika 
arī 27. decembra sniegotajā vaka
rā, kad Ulbrokas kultūras namā 
viesojās Mālpils kultūras centra 
vokālais ansamblis „Buona Parti”. 
Koncertā skanēja pazīstamas un 
ne tik pazīstamas melodijas inte
resantā aranžijā a capella sniegu
mā. Skatītāju uzmanību piesaistī
ja ansambļa dalībnieku skaistie, 
saskaņotie tērpi un koncerta in
teresantā režija. Ansamblis tikko 
bija nosvinējis savas pastāvēšanas 

18 gadu jubileju, un vienojāmies, 
ka sadarbību turpināsim arī an
sambļa divdesmitgadē. 

Visu decembri Ulbrokas kul
tūras namā notika Ulbrokas Mū
zikas un mākslas skolas dažādu 
instrumentu spēles klašu audzēk
ņu koncerti ar kulmināciju 18. 
decembrī – lielajā pusgada noslē
guma koncertā – izstādē. 

Un tad jau arī klāt Vecgada va
kars vai precīzāk – Jaungada nakts. 
Dinamiskais dīdžejs Dainis (DDD) 
ļoti centās, lai videodiskotēkā ska
nētu visām gaumēm un emocio
nālajiem stāvokļiem pieskaņota 
mūzika. Apmeklētāji to novērtēja, 
un ballīte turpinājās līdz pat sešiem 

no rīta. Jaungada nakts bija balta jo 
balta – kā 2015. gada Laimes Kaza, 
kas mūs šogad virzīs pa dažādiem 
dzīves līkločiem. 

Pēc ķīniešu horoskopa, sa
skaņā ar Austrumu kalendāru, 
Jaunais Kazas gads sāksies 2015. 
gada 19. februārī. Gada krāsas ir 
zilā un zaļā. Šajās krāsās jāģērbjas 
visa gada garumā, lai piesaistītu 
labvēlīgas enerģijas.

Kaza ir kaprīza, reizēm pļāpī
ga, tajā pašā laikā spēj viegli iepa
tikties apkārtējiem. Kazas gadā 
pastiprināsies sieviešu loma, kā 
arī veiksies radošiem cilvēkiem. 

Un vēl, gatavojoties nākama
jām ballēm, ieteikums dāmām – 

šogad nevajadzēs rotāties ar bril
jantiem, jo gada atslēgas vārds ro
tām ir koks. Koka krelles, rokas
sprādzes, piespraudes, auskari... 
jo vairāk, jo labāk, jo tieši koka 
rotas šogad sola veiksmi. Šogad 
var īpaši neaizrauties ar smal
kiem vakartērpiem, to zvaigznes 
neprasa – izvēlieties vienkāršu, 
brīvu tērpu, kas ļaus jums ērti un  
nepiespiesti izbaudīt ballīti.

Tā kā 19. februāris ir ceturt
diena, centīsimies darbu steigā 
neaizmirst par astroloģiskā Kazas 
gada iestāšanos! Lai mums izdo
das to skaisti sagaidīt! 

Inta Kalniņa, Stopiņu novada 
kultūras dzīves vadītāja
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Ziemassvētku tuvošanās ir 
tāds īpašs laiks, kad katrs no 
mums – liels vai mazs – sajūt 
īpašu satraukumu, gaidas, 
cerības. Bērni sapņo par dā-
vanām, Ziemassvētku vecīti, 
kopā ar vecākiem pavadītu 
laiku un jautrām rotaļām. 
Mēs, pieaugušie, arī sapņo-
jam – par to, lai mums būtu 
laba veselība, labs darbs, 
miers un saticība ģimenē, lai 
mūsu bērni būtu veseli un 
laimīgi, talantīgi un gudri, lai 
mūsu dzīvē viss būtu sakār-
tots un izdotos. Protams, dzī-
ve ir dzīve, taču Ziemassvētki 
un gadumija ir, bija un būs 
sapņošanas un cerību laiks.

Šogad Ziemassvētku noskaņu 
Stopiņu novadā radījām 8. un 9. 
decembrī, kad mūsu ciematu eglī
tēs iemirdzējās spožas gaismiņas. 
Smaržoja piparkūkas un no „Pa
saku nama” atbraukusī Rūķenīte 
kopā ar saviem palīgiem – kaķēnu 
Tomu un pelēnu – aicināja bērnus 
piedalīties kopīgās rotaļās. Kad 
dziesmas bija izdziedātas, rotaļas 
izspēlētas, piparkūkas pagaršo
tas un gaismiņas eglītēs iedegtas, 
mēs visi sagaidījām Ziemassvēt
ku brīnumu – sniegu! Un lai arī 
šis mākslīgais sniedziņš bija tikai 
mirkļa burvība, bērnu līksmība 
un mirdzošās acis liecināja, ka tas 
ir tieši tas, ko viņi no svētkiem bija 
gaidījuši. Eglīšu iedegšanu foto
grāfijās var apskatīt vietnē http://
www.stopini.lv/public/37012.
html?t=foto. Paldies „Pasaku na
mam” par jaukajiem priekšnesu
miem un brīnišķīgo sniega ideju! 
Paldies visiem, kuri sarūpēja, lai 
eglītes būtu grezni sapostas un 
košas! Paldies Stopiņu novada 
Galvenajam Rūķim – priekšsēdē
tājam Jānim Pumpuram –, kurš 
katrā ciematā eglītēm aicināja 
iemirdzēties un priecājās līdz ar 
bērniem un viņu vecākiem!

Decembra beigās Jaungada 
eglīšu pasākumi notika kā jau 
ierasts – Ulbrokas kultūras namā 
un dienas centros – Upeslejās, 
Cekulē, Sauriešos un Līčos. Bēr
ni kopā ar vecākiem dzīvoja līdzi 
Cāļa pirmajiem Ziemassvētkiem 
(Līčos, Cekulē, Ulbrokā). Paldies 
Valmieras meitenēm par inte
resanto un muzikālo rotaļpro
grammu! Savukārt Upeslejās un 
Sauriešos bērnus apciemoja īsts 
Salatēvs kopā ar jestro pelīti Min
niju. Arī šeit skanēja dziesmas un 
rotaļas, valdīja prieks un jautrība. 

Svētki sev un apkārtējiem!Svētku laika burvība…



Jānis Ķimenieks – alpīnists. Jānis 
ar alpīnismu nodarbojas no bērnī-
bas. Pieteikumā Jāņa sasniegumi al-
pīnismā atspoguļoti no 2007. gada, 
kur redzams, ka Jānis ar komandu 
ieņem godalgotas vietas Latvijas 
un starptautiskajās sacensībās al-
pīnisma tehnikā, sporta tūrismā un 
augstkalnu klasē. Jānis ir alpīnisma 
instruktors kopš 2005. gada, kāp-
šanas sienu instruktors, kalnu tūris-
ma grupu vadītājs un 2011. gadā 
ieguvis Starptautisko industriālā 
alpīnisma sertifikātu. Jānis sevi ne-
mitīgi pilnveido un dodas kalnos, cik 
bieži vien iespējams. Šā gada valsts 
svētku brīvdienās LtV7 demonstrē-
ja dokumentālo filmu par Jāņa un 
viņa komandas gaitām, iekarojot 
Ziemeļamerikas aukstāko virsotni – 

Makinliju  (6194 m) 2013. gada maijā – jūnijā. 

Aleksandrs Šmaukstelis – sporta meistars ložu šaušanā. Ar sportu Aleksandrs Šmaukstelis sāka 
nodarboties skolas laikā, un vislabāk viņam veicās ložu šaušanā. turpinot treniņus un apmācības, 
beidzot skolu 1951. gadā, A.Šmaukstelis jau bija PSrS sporta meistars. Līdz pat 1975. gadam, tur-
pinot aktīvas sportista gaitas Vissavienības DOSAAf izlasē, A.Šmaukstelis guva daudzas godalgotas 
vietas – 19 Latvijas rekordus un 2 godalgotas vietas PSrS šaušanas sacensībās. Paralēli darba gaitām 
A.Šmaukstelis strādāja par treneri Latvijas Skolu jaunatnes un pieaugušo ložu šaušanas izlases ko-
mandās. Pieteikumu iesniedza roberts Vecumnieks.
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Ivars Punnenovs – hokejists, vārtsargs 
hokeja komandā. 6 gadu vecumā uzsācis 
treniņus hokeja klubā „rīga”, pēc dažu gadu 
treniņiem, būdams spēlētāja un aizsarga 
pozīcijās, nopietni pievērsās vārtsarga po-
zīcijai. 15 gadu vecumā kopā ar komandas 
biedru pārcēlās uz Šveici, turpinot mācības 
Šveices Nacionālajā sporta skolā. Junioru 
vecumā spēlējis Šveices komandā „Kloten 
Flyers”, kura iekļuva play-off un izcīnīja 3. 
vietu sezonā. Šobrīd Ivars Punnenovs ir 
Šveices Nacionālās hokeja līgas kluba „Rap-
perswill-Jona Lakers” spēlētājs. 2014. gada 
aprīlī Ivars Punnenovs pievienojās Latvijas 
hokeja izlasei, lai palīdzētu gatavoties pa-
saules čempionātam hokejā. 2014. gada 
19. aprīlī Ivars Punnenovs Latvijas izlases 
sastāvā debitēja ar „sauso” spēli. Pirmo uz-
varu gatavošanās ciklā 2014. gada pasaules 
čempionātam hokejā Latvijas izlase izcīnīja 
savā laukumā ar 1:0 pret Krievijas valstsvie-
nību. Ivars Punnenovs tika atzīts par labāko 
spēlētāju Latvijas valstsvienībā. Pieteikumu 
iesniedza Līga Punnenova.

Saņemti pieteikumi konkursam 
„Stopiņu novada izcilākie sportisti
2014. gada februārī Stopiņu novada dome izsludināja pietei-
kumu iesniegšanu konkursā „Stopiņu novada izcilākie sportis-
ti”. Konkursa mērķis bija apzināt un popularizēt Stopiņu nova-
dā dzīvojošos sportistus – esošos un bijušos, jebkurā vecuma 
grupā, un ar Stopiņu novadu saistītos sportistus, kuri savas 
dzīves laikā ir sasnieguši augstus panākumus sportā.

Konkursā saņemti septiņi pieteikumi. Sporta veidu pārstāvniecība ir 
plaša – karatē, brīvā cīņa, alpīnisms, handbols, šaušana, atlētika, ho
kejs. 

Stopiņu novada pašvaldība pateicas visiem sportistiem un viņu at
balstītājiem, kas iesniedza pieteikumus konkursam. Pateicamies arī 
visiem mūsu novada sportistiem, kas aktīvi sporto individuālajos un 
komandu sporta veidos un nes mūsu novada vārdu pasaulē.

Konkursā pieteikto dalībnieku un pieteikumu iesniedzēju apbalvo
šana notiks 2015. gada 7. februārī svinīgajā pasākumā „Stopiņu nova
da sporta laureāts” .

Stopiņu novada pašvaldība

Dans Kravčenko – „Karatē – dzīves stils”. Danam ir 14 
gadu, ar karatē nodarbojas no 7 gadu vecuma. Sportista ik-
diena paiet sīvos treniņos un piedaloties sacensībās. 2008. 
gadā Dans pirmo reizi startēja starptautiskās sacensībās – Ei-
ropas čempionātā – un ieguva 4. vietu, bet jau 2010. gadā 
kļuva par Eiropas čempionu divās disciplīnās – KAtA un Ku-
MItE. Pateicoties treniņiem un aktīvi piedaloties sacensībās, 
2012. gadā Dans izcīnīja pasaules čempiona titulu un 2013.
gadā to vēlreiz aizstāvēja. 2014. gadā Cīņu mākslu olimpiādē 
Dans izcīnīja 1. vietu KuMItE disciplīnā. Pieteikumu iesnie-
dza Leonīds Kravčenko.

Brāļi Valts Edvards un Viljams Lutkevici – sportisti brīvajā 
cīņā. Valtam ir 15 gadu, Viljamam – 11 gadu. Valts sportiskās 
gaitas uzsāka jau no 5 gadu vecuma džudo pulciņā ulbrokā, bet 
2007. gadā iestājās Krišjāņa Kundziņa brīvās cīņas sporta skolā. 
Viljams sporta skolā brālim pievienojās 2008. gadā piecu gadu 
vecumā un jau pēc gada guva uzvaru sporta skolas pārbaudes 
sacensībās. Abi brāļi trenējas Ivara Drupas vadībā. treniņi no-
tiek četras reizes nedēļā, vasarās notiek skolas organizētās tre-
niņnometnes dažādās valstīs, kurās brāļi piedalās ar prieku. Jau 
no 2007. gada Valts sevi ir pierādījis Latvijas un starptautiskajās 
sacensībās, gūstot godalgotas vietas, un 2014. gada oktobrī, iz-
cīnot uzvaru Latvijas valsts meistarsacīkstēs brīvajā cīņā, pierā-
dīja, ka uz šo brīdi ir labākais savā vecuma un svara kategorijā. 
Viljams sacensībās Latvijā un ārvalstīs startē kopš 2009. gada 
un ir ieņēmis tikai godalgotas vietas. Pieteikumu iesniedza Lita 
Lutkevica.

Ginta Ozoliņa – „Stopiņi NHK” sieviešu handbola komandas tre-
nere, Latvijas sieviešu handbola izlases trenere. Ginta sportistes 
gaitas uzsāka jau skolas laikā un 1980. gadā sāka nopietni trenēties 
rokasbumbā. Mācoties 9. klasē, Gintu uzaicināja uz Latvijas meistar-
komandas „Vārpa” treniņnometnēm, un jau vidusskolas pēdējā klasē 
Ginta bija „Vārpas” stabila spēlētāja. Iekļūt šajā komandā nebija vieg-
li, uz vietu komandā bija liela konkurence. 1998. gadā Ginta Ozoliņa 
uzsāka treneres gaitas sporta klubā „ulbroka”, bet 1999. gadā sāka 
strādāt Stopiņu pamatskolā par sporta skolotāju. Jau drīz – 2002. 
gadā – sāka strādāt arī par skolas direktores vietnieci un šo darbu tur-
pina joprojām. Sasniegumi sportā, sākot no 1979. gada, ir nemainīgi 
augsti – sākot ar 2. vietu 1979. gadā un turpinot ar godalgoto 1. un 
2. vietu Latvijas un starptautiskajos čempionātos, bet 2010. gadā –  
1. vieta Latvijas sporta veterānu 47. sporta spēļu finālsacensībās. 
treneres karjeras laikā Ginta Ozoliņa trenējusi skolēnu komandas 
handbolā, bijusi trenere Latvijas Jaunatnes olimpiādē zēnu un mei-
teņu komandām, Latvijas jaunatnes 2004. un 2005. gada čempio-
nātos, Latvijas sieviešu handbola izlases trenere. Gintas Ozoliņas 
vadībā Stopiņu NHK komanda Latvijas handbola čempionātā 2014. 
gadā zelta godalgu izcīnīja jau septīto reizi. Pieteikumu iesniedza  
Sanita Dūmiņa.

Anita Pužule – „Natio-
nal Athletic Committee 
Latvia” Bodibildin-
ga federācijas izlases 
sportiste, Shape kate-
gorijas bodibildinga 
sacensību dalībniece, 
2013. gada Latvijas 
čempione Shape ka-
tegorijā, personīgā 
trenere. Pēdējo 2 gadu 
čempionātos – labākā 
sportiste Shape katego-
rijā, ieguvusi Lietuvas 
un Igaunijas čempiones 
titulus. Pārstāvējusi Lat-
viju NAC International 
meistarsacīkstēs un 3 rei-
zes pēc kārtas iekļuvusi 
pasaules labāko sportistu 
tOP 10. 2014. gada ok-
tobra beigās pārstāvējusi 
Latviju NAC izcilāko pa-
saules atlētu šovā „Teneri-
fe Night Star” un ieguvusi 
augsto 6. vietu.
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Pirms pāris gadiem Upesleju 
pakalnītē uzčāpoja bruņu-
rupucis un apmetās uz dzīvi. 
Drīz vien šādus brīnumus va-
rēja ieraudzīt visos mūsu no-
vada ciemos.

Vai tiešām viņi būtu mērojuši tālo 
ceļu no Kurzemes? Tā ir vienīgā 
vieta Latvijā, kur pa retam var sa
stapt nelielus purva bruņurupu
cīšus. Lai nu kā, bet paldies ide
jas autoriem un realizētājiem –  
vismaz kaut kas savs, atšķirīgs, 
Stopiņu novadam simboliski pie
derīgs. Mūsu bruņurupuči lab
prāt apceļo Latviju gan izziņas 
bukletu izskatā, gan Daugavas 
lielās seģenes kvadrātiņos.

Stopiņos par bruņurupučiem 
visi visu zina, bet iebraucējiem 

gan nākas pastāstīt. Mēs priecā
jamies par savu upeslejieti. Gada
laiki seko cits citam, mainās arī 
viņa mētelīši. Vasaras košo ziedu 
tērpu nomaina rudenīgi brūn
ganais, tad baltais, arī puķu acis 
kļūst miegainākas. Reizēm gribas 
pieiet un pamodināt. 

Kādurīt notiek brīnums. 
Upeslejietis ar lielām rudzupuķu 
acīm atkal vēro savu ciematu. Ne
tālu no viņa, kā jau ierasts, rosās 

3

5. decembrī policijas darbi-
nieki svin savus profesionālos 
svētkus, atzīmējot Latvijas 
Valsts policijas dibināšanu 
1918. gada decembrī.

Stopiņu novadā pašvaldības po
licijas darbiniekus sveicam katru 
gadu. Šajā dienā novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Pumpurs 
un priekšsēdētāja vietniece Vita 
Paulāne pašvaldības policijas 
darbiniekus sveic ar atzinības un 
pateicības vārdiem par profesio
nāli paveikto darbu gada garumā. 

Profesionālajos svētkos tiek sveikti 
Stopiņu novada pašvaldības policijas darbinieki

Pateicoties novada pašvaldības 
policijas darbam, ik dienu nova
dā ir nodrošināta kārtība.

Stopiņu novada pašvaldības 
policija dibināta 1996. gadā, 
sākotnēji kā Kārtības atbalsta 
punkts, kurā kopā strādāja ze
messargi, Valsts policijas dar
binieki un dežurants. Šobrīd 
kārtību novadā nodrošina 19 
darbinieku liels kolektīvs, kuru 
vada pašvaldības policijas priekš
nieks Ainārs Bērcis. Pašvaldības 
policijas rīcībā ir 4 dienesta pat
ruļautomašīnas, no tām 2 iegā

dātas pagājušajā gadā. Ir izvei
dotas 2 mobilās patruļvienības. 
Kopš 2009. gada novadā darbo
jas videonovērošana, kas sniedz 
arvien lielāku atbalstu policijas 
darbā. Ar katru gadu ir vērojama 
izaugsme pašvaldības policijas 
darbinieku profesionālajā darbā, 
jo mācīšanās notiek visu laiku – 
regulāri tiek apmeklētas speciālās 
taktikas apmācības, tiek sekots lī
dzi normatīvo aktu izmaiņām un 
papildinātas pirmās palīdzības 
sniegšanas iemaņas. 

Šogad pašvaldības policijas 

darbiniekiem pārsteiguma dāva
nu bija sarūpējušas Upesleju cie
ma čaklās rokdarbnieces, katram 
policijas darbiniekam dāvinot 
siltu zeķu pāri. No šā gada janvā
ra, Upesleju dienas centra vadī
tājas Annas Logackas rosinātas, 
Upesleju ciema iedzīvotājas pie
dalījās projektā „Mana skaistākā 
zeķe”, kura laikā tapa lielākā daļa 
dāvināto zeķu pāru, bet pēdējie – 
vēl decembra sākumā. 

Pašvaldības policijas priekš
nieks Ainārs Bērcis un policijas 
darbinieki saka lielu paldies vi

sām adītājām un dienas centra 
vadītājai Anniņai par tik jauku, 
negaidītu un siltu dāvanu. 

Ir patiess prieks, ka mūsu no
vadā ir profesionāla un atsaucīga 
pašvaldības policija. Profesionā
lajos svētkos pašvaldības polici
jas darbiniekiem Jānis Pumpurs 
vēlēja panākumus darbā un per
sonīgajā dzīvē – jo sakārtotāka 
personīgā dzīve, jo nosvērtāks 
cilvēks nāk uz darbu un var pro
fesionāli veikt savus pienākumus.

Stopiņu novada
pašvaldība

No Upesleju skiču burtnīcas...
sētniecīte Tamāra un viņas vīrs 
Anatolijs. Liels paldies šiem cil
vēkiem par atbildīgi veikto darbu 
ikdienā un svētkos, par cenšanos 
uzturēt tīru ciematu. Būtu jau 
lieliski, ja ciematnieku lielās un 
mazās kājas biežāk aizsoļotu līdz 
atkritumu traukiem, bet tie taču 
ir „tik tālu”. Tamāra bieži smaida, 
bet torīt tā visai noslēpumaini. 
Paldies par smaidu un bruņu
rupuča lielajām acīm! Tā jau tas 
notiek, kamēr viens filozofē, otrs 
ņem un izdara.

Lai jaunajā gadā visiem, visiem, 
arī upeslejietim, veselība un iztu
rība, gaidot jaunu pavasari!

P.S. Upesleju bruņurupucis ne
sapņo pārtapt par ieapaļu puķu
dobi. Viņam te klājas labi.

Ināra Deičmane

Jaunieši svin Ziemassvētkus

19. decembrī Līču dienas centrā Stopiņu novada Jauniešu dome vi
siem novada jauniešiem organizēja Ziemassvētku sagaidīšanas svēt
kus. Jaunieši, veicot interesantus uzdevumus, iepazina gan cits citu, 
gan paši sevi, mācījās strādāt komandā, kā arī izzināja jaunas iespējas. 
Tika spēlētas gan tradicionālas, gan pavisam jauna veida spēles Zie
massvētku noskaņās. Par muzikālo pavadījumu rūpējās DJ GranaiDD.

Jauniešiem
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2015. gada 1. janvārī atvero-
ties elektroenerģijas tirgum, 
maznodrošinātās vai trūcīgās 
personas un daudzbērnu ģi-
menes varēs saņemt atbalstu 
norēķiniem par elektroener-
ģiju. Likumā šīs iedzīvotāju 
grupas tiek sauktas par aiz-
sargātajiem lietotājiem, un 
katrai no tām paredzēts dažā-
da formāta atbalsts.

• Atbalsts tiek attiecināts uz lī-
gumu, kas ir noslēgts par kādu 
no Latvenergo piedāvātajiem 
Elektrum produktiem. 
• Līgumam nav obligāti jābūt 
noslēgtam uz Aizsargātās perso
nas vārda. Atbalstu varat saņemt 
arī norēķiniem par elektrību, 
kuru patērē īrētā mājoklī vai ja 
par elektroenerģiju norēķinās ar 
namu apsaimniekotāju.

Atbalsts trūcīgām un 
maznodrošinātām personām

Trūcīgās un maznodrošinātās 
personas no 2015. gada 1. janvāra 
katru mēnesi par pirmajām 100 
izlietotajām kilovatstundām 
(kWh) varēs norēķināties par 
cenu, kas atbilst Starta tarifam *, 
bet par pārējām – atbilstoši izvē
lētajam Elektrum produktam.

Uzmanību!
Noformējot trūcīgās vai maz
nodrošinātās personas statusu, 
sociālajā dienestā jāpaziņo „Latv
energo” līguma numurs, uz kuru 
attiecināt atbalstu.

Lai saņemtu atbalstu, nav jā-
piesakās – informāciju par trū
cīgajām un maznodrošinātajām 
personām iesniegs pašvaldību 
sociālie dienesti. 

Atbalsts par norēķinu perio-
du tiek piešķirts, ja trūcīgās/ 
maznodrošinātās personas 
statuss bija spēkā iepriekšējā 
mēnesī. Piemēram, atbalstu par 
janvāri (kas atspoguļosies febru

ārī izrakstītajos rēķinos) saņems 
tie, kam decembrī bija trūcīgās 
vai maznodrošinātās personas 
statuss.

Tā kā statuss ir mainīgs, atbal
sta saņemšanas periodā nebūs 
iespējams norēķināties ar Izlī-
dzināto maksājumu. Katra mē
neša pēdējā dienā būs jānodod 
skaitītāja rādījumi, bet nākamā 
mēneša sākumā tiks aprēķinā
ta maksājuma summa, ietverot 
pienākošos atbalstu, un nosūtīta 
SMS veidā uz Aizsargātās perso
nas norādīto mobilo tālruni.

Kas jādara? 
1. Aizsargātajam lietotājam jāiz
vēlas kāds no „Latvenergo” Elek-
trum produktiem. 
2. Noformējot trūcīgās vai maz
nodrošinātās personas statusu, 
sociālajā dienestā jāpaziņo „Latv
energo” līguma numurs, uz kuru 
attiecināt atbalstu. (Līgums var 
nebūt slēgts ar aizsargāto perso

nu, bet ar namu apsaimniekotāju 
vai izīrētāju.) 
3. Informāciju par trūcīgās vai 
maznodrošinātās personas statu
sa piešķiršanu „Latvenergo” sa
ņems no sociālajiem dienestiem, 
tāpēc atbalsta saņemšanai papil
dus nekur nav jāpiesakās. Piešķi
rot atbalstu, „Latvenergo” nosūtīs 
atbalsta saņēmējam informāciju 
par atbalsta piešķiršanu un kār
tību, kā turpmāk veicami norē
ķini. Ja atbalsts tiks attiecināts 
uz citas personas līgumu (piem. 
namu apsaimniekotājs vai izīrē
tājs), informācija par piešķirto 
atbalstu tiks nosūtīta kopā ar  
rēķinu. 

Atbalsts 
daudzbērnu ģimenēm 
Ģimenes, kurās aug trīs vai vai
rāk nepilngadīgi bērni vai aiz
bilstamie, pēc pieteikšanās at-
balstam no 2015. gada 1. janvāra 
katru mēnesi par pirmajām 300 

izlietotajām kilovatstundām 
(kWh)  varēs norēķināties par 
cenu, kas atbilst Starta tarifam*, 
bet par pārējām – atbilstoši izvē
lētajam Elektrum produktam.

Lai saņemtu atbalstu, būs jā-
aizpilda pieteikšanās forma, kas 
būs pieejama portālā e-latvener-
go.lv no 1. janvāra. Pēc informā
cijas pārbaudes atbalsts tiks pie
šķirts līdz gada beigām.

Atbalsta saņemšanas periodā 
nebūs iespējams norēķināties ar 
Izlīdzināto maksājumu. Katra 
mēneša pēdējā dienā būs jāno
dod skaitītāja rādījumi, bet nāka
mā mēneša sākumā tiks aprēķi
nāta maksājuma summa, ietverot 
pienākošos atbalstu, un nosūtīta 
SMS veidā uz Aizsargātās perso
nas norādīto mobilo tālruni.

* Starta tarifa aprēķinā iekļauta 
cena par elektroenerģiju 0.0131 EUR/
kWh un attiecīgajā norēķinu periodā 
spēkā esošais tarifs par sistēmas pa-
kalpojumiem, OIK un PVN likme. 

Par atbalstu norēķiniem par elektrību aizsargātiem lietotājiem 

• Lai nodrošinātu sabiedrisko 
kārtību un satiksmes drošību 
Stopiņu novada teritorijā un in
formētu iedzīvotājus par to, ka 
Stopiņu novadā notiek video
novērošana, kā arī, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta 1. daļas 2. punktu, 21. pan
ta 1. daļas 23. punktu, „Fizisko 
personu aizsardzības likuma 2. 
panta 4. punktu un 8. panta 1. 
daļu, izvietot informatīvas ceļa 
zīmes „Stopiņu novadā notiek vi
deonovērošana”. 
• Noteikt Ulbrokas Sporta kom
pleksa zāles nomas maksu spor
tistiem, kuri nav Stopiņu novada 
komandu dalībnieki: 
• Lielā zāle – 2,00 EUR (tai skaitā 
PVN) no personas, treniņa laiks 
1,5 stundas; 
• Mazā zāle – 1,40 EUR (tai skaitā 
PVN) no personas, treniņa laiks 
1,5 stundas;
• noteikt zāles nomas maksu galda 
tenisa nodarbībām Mazajā zālē – 
1,40 EUR (tai skaitā PVN) no per
sonas, treniņa laiks 1,5 stundas.

Iepirkumu komisijas 
ziņojums: 
Iepirkums „Stopiņu novada lo
kālplānojumu izstrāde”, identi
fikācijas Nr. SND2014/40(8.2). 
Līguma slēgšanas tiesības pie
šķirt un par uzvarētāju atzīt: I 
DAĻĀ „Stopiņu novada Sau
riešu ciema daļas lokālplā
nojums” – SIA „METRUM”, 
reģ. Nr.40003388748, adrese: 
K.Valdemāra iela 810, Rīga, LV
1010, ar kopējo cenu EUR bez 
PVN 10  800,00 (desmit tūksto
ši astoņi simti euro, 00 centu), 
2268,00, EUR ar PVN 13 068,00; 
II DAĻĀ „Stopiņu novada 
Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rum
bulas, Ulbrokas, Upesleju un 
Vālodzes ciemu daļu lokālplā
nojums” – SIA „METRUM”, 
reģ. Nr.40003388748, adrese 
K.Valdemāra iela 810, Rīga,  
LV1010, ar kopējo cenu EUR 
bez PVN 19  900,00 (deviņpad
smit tūkstoši deviņi simti euro,  
00 centu), PVN 21% 4179,00, EUR  
ar PVN 24 079,00.

Trīs reizes nedēļā sociāli mazaizsargātām 
personām būs iespēja saņemt siltu zupu līdzi 
atnestā traukā. 1 porcija ietver – 1 litru siltas 
zupas, 100 g maizes, 50 g krējuma.

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās zupu varēs 
saņemt:
• Ulbrokā plkst. 12.00 (laukumā pie veikala „Lats”)
• Līčos plkst. 12.20 (laukumā pie veikala)

• Cekulē plkst. 12.40 (laukumā pie mājas Cekules 
ielā 10)
• Upeslejās plkst. 13.00 (laukumā pie dienas centra)
• Sauriešos plkst. 13.20 (laukumā pie katlumājas)
Iepriekšēja pieteikšanās – Stopiņu novada domes 
Sociālajā dienestā, Ulbrokā, Institūta ielā 1a, vai 
pa tālr. 67910792.

I. Lāčgalve,
Sociālā dienesta vadītāja

• Kopumā decembrī pašvaldības 
policijas darbinieki izbrauca uz 
86 iedzīvotāju izsaukumiem (t.sk. 
ģimenes skandāli – 3, naktsmiera 
traucēšana – 3, klaiņojoši māj
dzīvnieki – 5).
• Pie administratīvās atbildības 
sauktas 7 personas.
• Izskatīti 9 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.
• Par likumpārkāpumu izdarī
šanu aizturēta un nodota Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa darbi

niekiem 1 persona.
• Uz diennakts patversmi Rīgā 4 
reizes nogādātas personas alko
hola reibumā un bez noteiktas 
dzīvesvietas.
• Par transportlīdzekļu apstā
šanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu sastādīti 7 admi
nistratīvo pārkāpumu protokoli –  
paziņojumi.

Informācija sagatavota, 
izmantojot pašvaldības 

policijas materiālus

PAZIŅOJUMS
par publisko apspriešanu detālplānojuma grozījumiem nekustamiem īpašumiem „Vecgraubicas” un 

„Vidi” daļai „Lieplapu iela 3” un detālplānojuma izstrādi nekustamiem īpašumiem „Riekstkoki», „Liep
lapu iela 1», nekustamo īpašumu  „Liepulapas” un „Kurši” daļām Dreiliņu ciemā, Stopiņu novadā.

2014. gada 17. decembrī Stopiņu novada dome sēdē pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.40, 2.4.p.) par 
detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu sniegšanai detālplānojuma grozījumiem 
nekustamiem īpašumiem „Vecgraubicas” un „Vidi” daļai „Lieplapu iela 3” un detālplānojuma izstrādi 
nekustamiem īpašumiem „Riekstkoki” (kadastra Nr. 8096 002 0710), „Lieplapu iela 1” (kadastra Nr. 
8096 002 0202), nekustamo īpašumu „Liepulapas” un „Kurši” daļām, kā arī detālplānojuma ietvaros 
sagatavots skiču projekts mazumtirdzniecības noliktavas jaunbūvei SIA „TN Kurši”  Dreiliņu ciemā, 
Stopiņu novadā. 

Publiskā apspriešana notiks no 10.01.2014. līdz 08.02.2015.
Ar detālplānojuma projektu no 10. janvāra līdz 8. februārim var iepazīties:

• Stopiņu novada būvvaldē (Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā) būvvaldes darba laikā;
• Elektroniskajā vidē Stopiņu novada domes tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīstība/ Sabiedrības līdzda-
lība/Detālplānojumu sagatavošana/Paziņojumi par projekta apspriešanu.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 30. janvārī plkst. 16.00 Stopiņu novada kultūras 
centrā, Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV2130. 

Rakstiskos priekšlikumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Stopiņu novada būvvaldē no 
10.01.2014. līdz 08.02.2015., iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām –  
nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. 

Elektroniski priekšlikumus var iesniegt Stopiņu novada pašvaldībai, nosūtot tos uz epasta adresi: 
novada.dome@stopini.lv.

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties pie izstrādes vadītāja arhitekta Mārtiņa Hofmaņa, SIA „Ce
ļuprojekts” (tālr. 67840581, 29268682, martins.hofmanis@gmail.com), vai Stopiņu novada domes attīs
tības un plānošanas speciālistes Ineses Pivares, konsultācijas pa tālr. 67910546, 27757382, apmeklētāju 
pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās, epasts: inese.pivare@stopini.lv.

Inese Pivare, attīstības un plānošanas speciāliste 

Nr.23, 2014. gada 9. decembrī. Izskatīti 156 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā palīdzība 11 433,42 
EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs eiro, 42 centi).
Protokoli pieejami: http://www.stopini.lv/public/32812.html. 

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi 
3. decembrī, protokols nr.39

Pārkāpumi decembrī

• 

Informē pašvaldības policija

Sociālā dienesta sēžu protokoli

Janvārī darbu sāks izbraukuma zupas virtuve

“tĒVZEMĪtE“
PIEKtDIENA, 9. JANVārIS, 2015



5

Tāpat kā visiem labi zināmās 
kinolentes varoņiem katru 
gadu 31. decembrī ir tradīcija 
iet pirtī, arī Stopiņu novada 
vidējās paaudzes deju kolek-
tīvam „ Stopiņš” ir savas tra-
dīcijas. Nu jau ceturto gadu 
uz lustīgu sadancošanu tiek 
aicināti draugu kolektīvi no 
dažādām Latvijas vietām.

Šoreiz atbilstoši gadalaikam pa
sākums „Vieglu garu! jeb „Sto
piņa” pirts stāsti” 6. decembra 
pievakarē uz pamatīgu izkarsēša
nos pirtī pulcēja deju draugus – 
VPDK „Ūsa” no Salaspils, VPDK 
„Skaņaiskalns” no Mazsalacas, 
VPDK „Sidgunda” no Mālpils, 
VPDK „Jumalo” no Dricāniem 
un VPDK „Biguļi” no Bauskas.

Kaut arī galvenais sanākšanas 
un tikšanās iemesls bija lustīgi iz
dejoties, sevi parādīt un uz drau
giem paskatīties, deju starplai
kos, lai izsildītu mazliet stīvos lo
cekļus un atpūtinātu sadancotās 
pēdiņas, tika atlicināts laiks pirts 
apmeklējumam. Pirts ir vieta, kur 
ne tikai kārtīgi izsviedrēties un 
noberzt visus netīrumus, bet arī 
garīgas attīrīšanās vieta. Pirts ir 
svētnīca miesai, garam un dvēse
lei. Pirts ir brīnišķīgs iemesls sa
tikties ar draugiem, tuvākiem un 
tālākiem kaimiņiem un paziņām, 
ar cilvēkiem, kuri ir tīkami.

Visus, kas vēlējās baudīt pirts 
priekus, laipni sagaidīja viesmīlīgā 
un dzīves gudrā pirtniece Ilze. Ap

meklētāju loks bija daudzveidīgs –  
pirtī pabija mājsaimnieces, kas 
savu ikdienu vada, veicot nebei
dzamos mājas darbus, audzinot 
bērnus un rūpējoties par vīra kar
jeru, jaunieši, kuriem dzīvē pie
nācis skaistais iemīlēšanās laiks, 
jautrās un savdabīgās blondīnes, 
kas dzīvi tver viegli rotaļājoties, 
un ģimenes apgādnieki, naudas 
pelnītāji, dzīves un sadzīves pro
blēmu pārņemtie vīrieši. Kā jau 
pieredzējušai pirtniecei pienākas, 
Ilze savus viesus sagaidīja, izdabā
jot katra vēlmēm un vajadzībām –  
kādam pagatavoja sejas masku 
un pasniedza zāļu tēju, kādam 
deva padomu, kā jaunus puišus 
pievilināt, kādam sagatavoja rozā 
vanniņas kāju peldēm, bet kādam 
kārtīgas pirts slotiņas izmērcēja 
un ielēja kausu vēsa apiņu alus. Kā 
jau ierasts, demonstrējot izcilu ak
tiermeistarību, teatrālā uzveduma 
personāžu lomās iejutās paši „Sto
piņa” dejotāji.

Pēc pirts, vakara otrajā daļā, 
gan viesus cienājām, gan paši 
atguvām spēkus, baudot gardo 
bukstiņputru, ko bija pagatavo
jusi mūsu atsaucīgā un gādīgā 
saimniecīte Raja, lūkojām drau
gu kolektīvu atvestos savas puses 
pirts stāstus, kā arī dancojām līdz 
vēlai naktij, par ko paldies mūzi
kas sarūpētājam Dainim! 

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/37039.html?t=foto. 

Deju kolektīva „Stopiņš” dejotāju 
vārdā Inese Ščeglova

„Vieglu garu! jeb 
„Stopiņa” pirts stāsti”

Ulbrokas bibliotēkas decem-
bra darāmo darbu sarakstā 
bija arī pašrocīgu dāvanu ga-
tavošana. Ik gadu tiek ieprie-
cināti Stopiņu novada vien-
tuļie pensionāri, invalīdi un 
personas, kurām nodrošināta 
aprūpe mājās.

Radošā dāvanu meistardarbnī
ca „Sirds gaišums” ir brīvprātīga 
Ulbrokas bibliotēkas lasītāju at
tieksme un atbildība dāvanu sa
gatavošanā novadā dzīvojošajiem 
vecākās paaudzes līdzcilvēkiem. 
Tā katru gadu, pašiem iegūstot 
arī jaunas prasmes, tiek sagatavo
ti priekšmeti, lietas un dāvanas, 
lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
visiem ir ticības, sirsnības un 
līdzjūtības laiks. Šogad, izvērtējot 

lietu praktisko pielietojumu, do
mājām gan par drošību uz ceļa, 
gan par to, lai iegūtu skaistu eg
lītes rotu. Vairāk nekā desmit da
lībnieku sagatavoja aptuveni 40 
atstarotājus, kas, rūpīgi sasaiņoti 

pēc iepriekš apzināta saraksta 
Sociālajā dienestā, tika nogādāti 
vientuļo pensionāru dzīvesvietās. 
Dāvanu grozā bija pašdarināts 
atstarotājs, kāda cita novada ie
dzīvotāja dāvināta grāmata un 
Ziemassvētku rakstisks sveiciens 
… un vēl kāds pārsteigums.

Paldies par iestāžu sadarbību un 
iedzīvotāju individuālo atbalstu!

Daiga Brigmane, Stopiņu novada 
ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Darba procesa vizuālais materiāls 
skatāms http://www.stopini.lv/
public/37031.html?t=foto. 

Novada jaunieši Ulbrokas 
dienas centra vadītājas Andas 
Višķeres vadībā nogādāja Zie
massvētku dāvanas vientuļajiem 
sirmgalvjiem. Dāvanu nogādā
šanas ceļš skatāms vietnē: http://
www.stopini.lv/public/37055.
html?t=foto. 

2014. gada nogalē, verot PII 
„Pienenīte” durvis, mūs pār-
steidza daudzi radošie brī-
numi. Ja precīzāk – radošie 
ekobrīnumi eglīšu veidolā. 
Pateicoties izglītības iestā-
des darbībai Ekoskolas pasā-
kumos, arī bērnu vecāki tika 
aktīvi iesaistīti šajā  projektā. 
Atverot Ekoskolas sadaļu PII 
„Pienenīte” mājas lapā, mēs –  
bērnu vecāki – redzam, ka arī 
turpmāk mūs gaida jauni un 
jauni izaicinājumi radoši iz-
pausties. 

2014./2015. mācību gada tēma ir 
ATKRITUMI. Šīs tēmas ietvaros 
katras grupas uzdevums bija, sa
darbojoties ar vecākiem, izveidot 
savu ekoeglīti no otrreiz lietoja
miem materiāliem. Ja decembra 
sākumā eglītes „auga” pamazām, 
tad laikā, kad „Pienenīti” pie
skandināja bērnu Ziemassvētku 
pasākumi, iestādes gaiteņos un 
vestibilos jau pletās īsts ekoeglī
šu mežs. Vecāku un audzinātāju 
radošā izdoma ir bezgalīga – par 

to varēja un vēl visu janvāri varēs 
pārliecināties katrs interesents. 

Eglīšu mežā – izstādē „Da
bas smarža eglītē” neiztrūkst arī 
Sniegavīrs un pat 2015. gadā lai
mi nesošā Kaza! Eglītes skatāmas 
visdažādākajās krāsu gammās un 
faktūrās, lielveikalu eglīšu rotāju
mu sortiments „nobāl”, salīdzinot 
ar ekoeglīšu rotājumu pārbagātī
bu. Turklāt katra pat vismazākā 

darbiņa vērtība slēpjas tā vienrei
zīgumā, oriģinalitātē un saliedētā 
darba procesā ieguldītajās pozitī
vajās emocijās. 

Paldies PII „Pienenīte” kolek
tīvam par iespēju arī mums – ve
cākiem – piedalīties „attīstošajās” 
spēlēs ar dažādiem materiāliem. 
Gandarījums un lepnums par pa
darīto ir milzīgs. 

Eglīšu fotogalerija skatā

ma: http://www.stopini.lv/pub-
lic/37029.html?t=foto.

Gaišus un priecīgus svētkus 
vēlot, 

Inta Kalniņa, PII „Pienenīte” 
Ekopadomes  pārstāve, 

„Skudriņu” grupas ekoeglīšu 
radošās komandas dalībniece

Debesīs Ziemassvētki. Noskūpsti pasauli,
Kas ļauj dzīvot te. (Jānis Anmanis)

Stopiņu novadā – jauns ekoeglīšu mežs!
Izglītības iestādēs

Bibliotēkās

Eglēs Guļ Labā Enerģija
        Egles Gaida Lielu Entuziasmu
                  Egles Glabā Laimes Eliksīru
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Projekti

Laika posmā no 2013. gada 
1. jūlija līdz 2014. gada 31. 
decembrim Stopiņu novada 
daudzbērnu ģimeņu biedrībā 
„Māra” sadarbībā ar Stopiņu 
novada dienas centriem „Ul-
broka” un „Saurieši” un Borisa 
un Ināras Teterevu fonda atbal-
stu tika realizēts apjomīgs pro-
jekts, kura ietvaros abos dienas 
centros, kā arī biedrības „Māra” 
telpās risinājās dažādas rado-
šas un izglītojošas nodarbības.

Pusotra gada laikā novada jauna
jām māmiņām, sievietēm, bēr
niem un jauniešiem bija iespēja 
apgūt stikla un zīda apgleznošanu, 
tapošanu uz grābekļa. Stikla ap
gleznošanas nodarbības kopumā 
apmeklēja 80 dalībnieki, zīda glez
nošanu – 40, bet tapošanu uz grā
bekļa apguva 30 dalībnieki. Savus 
radītos mākslas darbus ikvienam 
nodarbību dalībniekam bija iespē
ja izlikt izstādē: Sauriešu dienas 
centrā gleznoto darbu izstāde tika 
rīkota Sauriešu bibliotēkā, dienas 
centra „Ulbroka” darbiņi tika pre
zentēti Upesleju kultūras zālē, kur 
tos varēja apskatīt gan paši autori, 
gan ciematu iedzīvotāji. Īpašu pal
dies vēlamies teikt mūsu radošo 
nodarbību vadītājām Aļonai Šiba
jevai un Aleksandrai Dobrjanskai, 
kuru vadībā ikvienai nodarbību 
dalībniecei bija iespēja apgūt stikla 
un zīda gleznošanas, kā arī tapoša
nas pamatus. Pašu rokām darinātie 
darbi vienmēr ir īpaši – tie priecē, 
ceļ pašapziņu, atraisa māksliniecis
ki radošo domāšanu. 

Pavasarī biedrības „Māra” tel
pās bija iespēja apmeklēt izglītojo
šu lekciju ciklu „Mediācija – kon
fliktu risināšana sarunu ceļā”, kuras 
ietvaros pieskārāmies dažādām 
praktiskām tēmām, kā, piemēram, 
attīstīt spēju risināt domstarpības 
un konfliktus ģimenē sarunu ceļā, 
skaidrāk izprast savas un citu va
jadzības, intereses, pilnveidojām 

prasmi klausīties, sadzirdēt otra 
viedokli, veidot dialogu. Šīs inte
resantās lekcijas mēs klausījāmies 
praktizējošas mediatores Lailas 
Uzules vadībā. Mūsu bērniem 
projektā iekļāvām smilšu terapijas 
nodarbības, kuras Sauriešu dienas 
centrā vadīja psiholoģe Irina Šmi
geļska, Ulbrokā nodarbības vadīja 
Iluta Vilnīte. Kopumā nodarbības 
apmeklēja 25 bērni. Smilšu tera
pijas laikā bija iespēja iepazīt savu 
iekšējo pasauli, tā palīdz izpaust 
to, ko ir grūti izteikt vārdos. Bērnu 
vecāki izrādīja pozitīvu interesi par 
šāda veida nodarbībām, jo šāda 
veida terapija uzlabo bērnu attīstī
bu un veselību. 

Pagājušā gada rudenī projekta 
ietvaros tika organizēts pieredzes 
apmaiņas brauciens uz Skujeni, 
viesojoties biedrībā „Ģimeņu at
balsta rokdarbu studija”, kur iepa
zināmies ar šīs biedrības realizēta
jiem projektiem, kurus atbalstīja 
Borisa un Ināras Teterevu fonds. 
Ekskursijā devāmies 58 cilvēki – 
projekta radošo nodarbību dalīb
nieki, kā arī daudzbērnu ģimenes. 

15. maijā – Starptautiskajā Ģi
menes dienā – Sauriešos aicinājām 
ciemata ģimenes ar bērniem uz at
raktīvu pēcpusdienu „Taureņi, tikai 
taureņi!”, kur ar nepacietību tika 
sagaidītas piepūšamās atrakcijas, 
ziepju burbuļu pūšana, balonu zvē
riņu gatavošana un taureņu radošās 
darbnīcas. Šī diena bija prieka pilna 
ap 200 Sauriešu, Upesleju ciema un 
tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem.

Gada nogalē – 6. decembrī – 
dienas centros rīkojām projekta 
noslēguma pēcpusdienu, kuras laikā 
atskatījāmies uz paveikto projektā, 
zīmējām Ziemassvētku kartītes uz 
zīda, pie kafijas tases un kliņģera 
„kalām” plānus jauniem projektiem.

Noslēdzot projektu, vēlreiz 
gribam pateikt lielu paldies Bori
sa un Ināras Teterevu fondam un 
Stopiņu novada domei par finan
siālo atbalstu, jo tikai kopā mēs 
varam paveikt tik daudz!

Anda Višķere, daudzbērnu 
ģimeņu biedrības „Māra” vadītāja,

Aija Šibajeva, Sauriešu dienas 
centra vadītāja

Stopiņu novada pašvaldība 
2014. gada novembrī ir īsteno-
jusi Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitā-
tes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas te-
ritorijā” projektu „Kultūrvēstu-
risko vietu un apskates objektu 
informatīvo stendu uzstādī-
šana Stopiņu novadā” (nr.14-
04-LL39-L413101-000004).

Projekta ietvaros novadā uzstā
dīti astoņi informatīvie stendi, 
kuros lasāma informācija par 
kultūrvēsturiskajām vietām un 
apskates objektiem: Ulbrokas 
meža kapu kapliča, Represēto 
piemineklis, Barikāžu akmens, 
1905. gada piemineklis, Baltais 
krusts, Stopija piemineklis, Līgo 
parks un Lāčplēša akmens. 

Projekta mērķis – veicināt tū

Stopiņu novada pašvaldība ir 
īstenojusi Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) pasākuma „Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenoša-
nas teritorijā” projektu „Kok-
apstrādes pieejamība” (nr.14-
04-LL39-L413201-000004).

Projekta mērķis – veicināt iedzī
votāju prasmju attīstīšanu kokap
strādē.

Projekta ietvaros iegādāts 
kokapstrādei nepieciešamais ap

rīkojums: virpošanas mašīna, 
urbjmašīna, šķērszāģis, putekļu 
savācējs, siksnas un diska slīpē
tājs, frēzēšanas mašīna. Visiem 
interesentiem ir iespēja Ulbro
kas vidusskolā attīstīt prasmes 
koka priekšmetu izgatavošanā. 
Darbnīcā var papildināt zinā
šanas kokapstrādes darbgaldu 
pielietošanā, kā arī iemācīties iz
gatavot dažādus sadzīves priekš
metus no koka, apgūt mēbeļu 
atjaunošanas un remonta pras

mes. Var apgūt arī koka rotu 
izgatavošanu, virpošanu, kok
griešanu un citus kokapstrādes 
darbus. Sīkāku informāciju var 
saņemt, sūtot vēstuli uz epastu  
dina.treide@inbox.lv. 

Projekta attiecināmās izmak
sas – 1069,64 EUR, no kurām 
publiskais finansējums – 962,68 
EUR. Stopiņu novada pašvaldī
bas finansējums – 331,57 EUR. 

Laura Badūne, 
projektu vadītāja

Projekts „Stopiņu novada 
māmiņu radošā izglītošanās 
biedrībā „Māra”” noslēdzies!

Uzstādīti informatīvie stendi pie 
kultūrvēstures un apskates objektiem

Stopiņu novadā izveidots jauns 
pakalpojums iedzīvotājiem

12. decembrī Stopiņu novada 
Jauniešu domes pārstāvji kopā 
ar jaunatnes lietu speciālistu vie
sojās Salaspils novada pasākumā 
„Salaspils Gada jaunietis 2014.” 

Stopiņu novada jauniešu vār
dā tika sveikts „Salaspils Gada 
jaunietis” un pasniegta balva no 
Stopiņu novada Jauniešu domes.

13. decembrī brīvprātīgais jau
nietis Kristiāns Sančess Lopess 
no Spānijas dienas centrā „Sau
rieši” sniedza prezentāciju par 
Spāniju un „Erasmus+” pro
grammu un kopā ar apmeklētā

jiem pagatavoja Spānijas tradi
cionālo ēdienu. 

17. decembrī brīvprātīgais jau
nietis Kristiāns Sančess Lopess 
kopā ar jaunatnes lietu speciālis
tu viesojās Stopiņu pamatskolā 
un pastāstīja par „Erasmus+” 
programmu un sniedza prezen
tāciju par Spāniju. 

17. decembrī Upesleju dienas 
centrā notika eglīšu rotājumu 
veidošana eglītei, kas tika iestā
dīta Upeslejās šī gada pavasarī. 
Rotājumu veidošana notika, iz
mantojot neformālās izglītības 
metodes, un pasākuma dalīb
nieki iepazina veidu, kā var at

raktīvi un jautri veidot dažādus 
svētku rotājumus. 

Janvārī 
Brīvprātīgais jaunietis no Spāni
jas – Kristiāns Sančess Lopess – 
15. janvārī plkst. 17.30 viesosies 
dienas centrā „Līči” ar stāstiem, 
prezentāciju, aktivitātēm un 
spēlēm no Spānijas. Būsi gaidīts 
uz iepazīšanos!

Brīvprātīgais jaunietis Kristiāns 
Sančess Lopess 24. janvārī plkst. 
12.00 viesosies dienas centrā 
„Cekule” ar stāstiem, prezentā
ciju, aktivitātēm un spēlēm no 
Spānijas. Būsi gaidīts uz iepazī
šanos!

Jauniešiem

risma pakalpojumu pieejamību 
un efektivitāti Stopiņu novadā.

Projekta attiecināmās izmak
sas – 3490 EUR, no kurām pub

liskais finansējums – 3141 EUR 
un Stopiņu novada pašvaldības 
finansējums – 349 EUR. 

Laura Badūne,  projektu vadītāja
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Sauriešu un Ulbrokas bibliotē-
kās ik gadu no Stopiņu novada 
budžeta līdzekļiem krājums 
tiek papildināts ar daudzveidī-
gu oriģinālliteratūru, tulkoto, 
dokumentālo literatūru, kā arī 
audiovizuālajiem izdevumiem 
un periodiku, ņemot vērā lasī-
tāju intereses un informacionā-
lās vajadzības.

Krājuma papildināšanai bibliotē
kas izmanto arī iespēju piedalīties 
projektu konkursos. 2014. gadā 

Sauriešu bibliotēka iesniedza pie
teikumu Latvijas Nacionālās bib
liotēkas (LNB) un Latvijas Biblio
tekāru biedrības (LBB) kultūras 
projekta „Augstvērtīga tulkotā un 
oriģinālliteratūra bibliotēkās” kon
kursam, ko finansē Valsts Kultūr
kapitāla fonds (VKKF). Konkursa 
nolikums paredz, ka projektu ie
sniedz viena novada bibliotēka, kas 
koordinē iegūto grāmatu kolekci
jas sadali novada bibliotēkām. Ie
sniegtais projekta pieteikums tika 
atbalstīts, un Sauriešu un Ulbro

kas bibliotēku krājumi papildināti 
kopskaitā ar 52 nosaukumiem par 
summu 443,55 EUR, kas ietver gan 
oriģinālliteratūru, gan tulkoto un 
dokumentālo literatūru jebkurai 
bibliotēkas mērķauditorijai. Kolek
cijā iekļautie izdevumi – grāmatas 
un audiovizuālie – ļauj sasniegt 
projekta mērķi: sekmēt augstvēr
tīgas tulkotās un latviešu oriģināl
literatūras izdevumu pieejamību 
Latvijas publiskajās bibliotēkās, 
veicināt Latvijas un pasaules kultū
ras klasisko vērtību un laikmetīgās 

literatūras iepazīšanu ar grāmatu 
starpniecību.

Gada nogalē Kultūras minis
trija piešķīra līdzekļus LNB pro
grammai „Publisko bibliotēku 
kapacitātes stiprināšana grāmatu 
un citu izdevumu iegādē nacio
nālās identitātes un sabiedrības 
saliedētības veicināšanai”. Pro
grammā iekļauto grāmatu ko
lekciju saņēma bibliotēkas, kuru 
iesniegtie pieteikumi Kultūras 
projekta konkursam tika atbals
tīti, tā sniedzot iespēju papildināt 

bibliotēku krājumus ar ekspertu 
izvērtētu augstvērtīgu un intere
santu literatūru. Sauriešu un Ul
brokas bibliotēkas kopā saņēma 
vēl 27 nosaukumus par summu 
301,30 EUR.

LNB ar projekta realizēšanu 
sniedza lielisku iespēju ikvienai 
bibliotēkai iegūt krājumā labu, 
kvalitatīvu literatūru, ko izvērtēju
ši eksperti no Kultūras ministrijas, 
LNB un publiskajām bibliotēkām.

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Iepazīstinot ar programmas 
„Publisko bibliotēku kapacitā-
tes stiprināšana, grāmatu un 
citu izdevumu iegāde nacio-
nālās identitātes un sabiedrī-
bas saliedēšanas veicināšanai” 
rezultātā saņemto izdevumu 
apskatu, vispirms jāmin Jaunā 
Rīgas teātra un „Swedbank” iz-
veidotais kompaktdisks „Klau-
sāmpasakas”, kurā iekļauti 
divi diski ar kopumā 24 tautas 
pasakām. Pasaku disks ir šo or-
ganizāciju veltījums tām ģime-
nēm, kurās aug bērni ar īpašām 
vajadzībām. 

Pagājušajā rudenī pie mums vie
sojās rakstnieks Pauls Bankovskis. 
Pavisam jauna, izdota 2014. gadā, 
ir viņa grāmata ar nosaukumu 
„18” – par 1918. gada 18. novem
bri un to vai tiem, kuriem šis da
tums ir svarīgs vēl XXI gadsimta 
otrajā gadu desmitā. Grāmata 
iznākusi vēstures romānu sērijā 
„Mēs. Latvija. XX gadsimts”.

Par pasaules un jo īpaši – Lat
vijas – kultūru visplašākajā tās 
nozīmē stāsta grāmata „Mūsdie

nu kultūras stāvokļi”. Iespējams, 
grāmatu pēc tam gribēsiet iegā
dāties sev vai uzdāvināt saviem 
ārvalstu draugiem, jo teksts para
lēli tulkots arī angļu valodā un to 
krāšņo interesanti fotoattēli. Pie 
stāsta par Latvijas vērtībām pie
deras arī lietuviešu autora Arvīda 
Jozaiša grāmata „Rīga – cita civili
zācija”, kurā iekļauta viņa literārā 
publicistika par Livoniju, Rundā
les pili, latviešu teātri, valodu un 
citiem jautājumiem, kas apskatīti 
mūsdienīgi un aizraujoši. Izde
vums ikvienam lasītājam. 2011. 
gadā tas ieguvis Baltijas Asamb
lejas balvu literatūrā. Pāršķirstot 
grāmatu „Latvijas novadu dār
gumi”, iepazīstam tādus unikālus 
priekšmetus kā pilsētas grāmatas, 
apgleznotas senlietas un arī vietas 
un lietas, kas tapušas tuvāk mūs
dienām, bet ar kurām arī varam 
lepoties, piemēram, ar X stundas 
radiostudiju un latgalisko izrādi 
„Latgola.lv”. Arī šis izdevums ir 
koši ilustrēts krāsainām fotogrā
fijām. Vairākas atšķirīgas tēmas –  
senču meklēšana, ģeogrāfija 
un kultūra – iekļautas Ingū

nas DaukstesSilasproģes grā 
matā „Tāla zeme, tuvi ļaudis” –  
par to, kā tālienes latvieši atra
duši kopīgu valodu dažādos lat
viskos pasākumos un svētkos, 
kuriem caurvijas latviešu teātris 
un literatūra. Citējot Valtera Nol
lendorfa rindas: 

„Pēkšņi mēs bijām
 pasaules malā. 
Tas bija tik vienkārši:
Aiz pēdējām mājām,
Aiz pēdējā krūma
Pārtrūka ceļš,
Un pie kājām
Zilganzaļš
Šūpojās okeāns.”
Vēsturiski politisks ir Ilzes 

Ostrovskas un Vijas Daukštes 
kopdarbs „Eiropas ideja un ide
jas Eiropā”. Grāmatā aprakstīta 
Eiropas ideja jeb definīcija un Ei
ropas aizsākšanās caur Grieķiju 
un Romu, kā arī darbība visda
žādākajās šī kontinenta rietumu 
valstīs. Grāmata patiks lasītājam, 
kurš aizraujas ar filozofijas ide
jām Eiropas kontekstā. Un atkal, 
atgriežoties mūsu zemē, nu va
ram piedāvāt grāmatas „Latvijas 

leģendas: par cilvēkiem, kas dara 
Latviju lielāku” ceturto daļu. Tajā 
kā allaž par nozīmīgākajiem Lat
vijas sporta, mūzikas un citiem 
kultūras darbiniekiem. Grāmata 
tiem, kuri jau iemīļojuši šo sē
riju, kā arī – „jaunpienācējiem”. 
Kristīne Zaļuma mūs iepazīs
tina ar pamatīgu pētniecisko 
darbu savā grāmatā „Liepupes 
muiža”. Grāmatas noslēgumā 
esošajā dzimtas kokā atroda
ma arī kāda Sofija Henriete [fon 
Meka], kura 1780. gadā kristīta  
Stopiņos. 

Šis ir izdevums Latvijas ap
ceļotājiem un tiem, kas saistīti ar 
Liepupes apkārtni. Jāzeps Pīgoz
nis savu dzīvesstāstu izvērš grā
matā „Pēckarš. Krāsas. Jaunība”. 
Tā veltīta gleznotāja mazdēlam. 
Grāmatas noslēgumā – fotoat
tēli, ģipša grebumi, ilustrācijas 
un zīmējumi. Projekta rezultātā 
tiek turpināta arī sērija „Latvijas 
mākslas klasika”. Tajā piedāvājam 
šādus darbus: Kristiāna Ābele 
„Johans Valters”, Natālija Jevse
jeva „Aleksandra Beļcova”, Dace 
Lamberga „Konrāds Ubāns”. 

Tie ir ne tikai ilustratīvi koši un 
izmantojami acu priekam, bet 
satur arī nozīmīgus datus par 
mākslinieku dzīvi, tālab noderīgi 
vizuālās mākslas studentiem un 
visiem interesentiem.

Visbeidzot nozīmīga un sa
turiski plaša ir grāmata „Portrets 
Latvijā. 19. gadsimts”. Šoreiz tā 
noderēs ne tikai māksliniekiem, 
bet arī vēsturisku personību pēt
niekiem, jo savulaik šie gleznoju
mi un zīmējumi saukti par „sen
ču galerijām”. 

Kopumā esam ieguvuši kul
tūrvēsturiski nozīmīgu iespiesto 
dokumentu krājumu, kurā esošie 
izdevumi papildina literatūras, 
mākslas, mūzikas, teātra, arhitek
tūras un novadpētniecības noza
res, kā arī sniedz oriģināli zināt
niskus pētījumus humanitārajās 
un sociālajās zinātnēs. 

Paldies Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas darba grupai un Kul
tūras ministrijai par piešķirta
jiem naudas līdzekļiem.

Ieva Mūrniece,
Stopiņu novada ulbrokas 

bibliotēkas bibliotekāre

Grāmatas kultūrtelpas un identitātes saliedēšanai 
jeb jaunieguvumi Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā

Augsti vērtēta literatūra Stopiņu novada bibliotēkās

Ieskatoties paveiktajā
Bibliotēkās

Decembrī, tuvojoties ziemas 
saulgriežiem, Pierīgas reģiona 
bibliotekāri Babītes novada 
Piņķu bibliotēkā tikās gada 
noslēguma seminārā, lai at-
skatītos uz aizvadīto gadu, go-
dinātu kolēģus darba jubilejās 
un tos, kuri šajā gadā ar savu 
darbu snieguši īpašu ieguldīju-
mu bibliotēkas darbībā un vei-
cinājuši novada atpazīstamību.

Lai vairāk iepazīstos ar Babītes 
novadu, bibliotekāri devās eks
kursijā pa novadu. Tās laikā do
mes priekšsēdētājs A.Ence ļoti 
interesanti stāstīja par aktualitā
tēm, vēsturisko notikumu gaitu, 
nākotnes plāniem. Bija lieliska 
iespēja iepazīties ar jaunā Kultūr
izglītības centra telpām, kur kopš 
septembra mājo arī Piņķu bib

liotēka. Pasākuma svinīgo daļu 
kuplināja Babītes Mūzikas skolas 
audzēkņu koncerts.

Ik gadu Pierīgas reģiona gal
venā bibliotēka – Salaspils nova
da bibliotēka – izvērtē Pierīgas 
bibliotekāru veikumu un gada 
nogalē darba rezultātus pauž, pie
šķirot atzinības un nominācijas 
Pierīgas reģiona bibliotekāriem. 
Nomināciju „Gada bibliotekārs 
2014” par ieguldījumu bibliotē
kas un novada tēla veidošanā un 
atpazīstamībā gan vietējā sabied
rībā, gan Latvijas mērogā saņē
ma Ulbrokas bibliotēkas vadītāja 
Daiga Brigmane. Ir novērtēta 
Daigas profesionalitāte, vadot un 
organizējot Ulbrokas bibliotēkas 
darbu, viņas ieguldījums, iesais
toties un iesaistot citus novadam 
nozīmīgos projektos, veidojot 

īpašus novada stāstus. Tas augstu 
novērtēts arī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā 28. augustā notikuša
jās Novadu dienās. Savā pieredzē 
un skatījumā par novadpētnie
cības darbu, kultūrvēsturisko 
mantojumu un kultūras kanonu 
Daiga dalījās 1. un 2. oktobrī bib
liotēku novadpētniecības konfe
rencē „Novadpētniecības jaunās 
dimensijas atmiņas institūciju 
sadarbībā”. Daigas profesionalitā
ti un degsmi par darāmo jūt arī 
Ulbrokas bibliotēkas lasītāji gan 
ikdienā, gan pasākumos, gan te
ātru apmeklējumos un ekskursiju 
braucienos. Īpaši nozīmīgi ir tas, 
ka Daiga nomināciju saņem otro 
reizi, iepriekš 2006. gadā.

Kristīne Cimdiņa, 
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
Foto: Lelde Drozdova-Auzāne

Stopiņu novada dome sveic Ulbrokas bibliotēkas vadītāju Daigu 
Brigmani ar Pierīgas reģiona "Gada bibliotekāra" apbalvojumu un 
izsaka pateicību par profesionalitāti un radošumu ikdienas darbā, 
iniciatīvu publisku pasākumu organizēšanā un vadīšanā novadā 
un Latvijā, kas saistīti ar kultūrvēsturisko mantojumu un biblio-
tekārzinībām.
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„Mārīšu” grupas bērni Ziemas-
svētku gaidīšanas laikā brīnu-
mu meklējumos devās uz Rīgas 
kinostudiju, kur jau no 1966. 
gada mitinās animācijas leļļu 
studija „Avārijas brigāde”.

PII „Pienenīte” bērni kopā ar 
skolotājām aktīvi iesaistījās pro
jektā „Ekoskola”, visa mācību 
gada laikā aktīvi izzinot atkritu
mu šķirošanas nozīmi, mainot 
gan savu, gan savu vecāku un tu
vinieku attieksmi un domāšanu 
zaļā dzīvesveida popularizēšanā 
un atbalstīšanā. Tieši tādēļ arī 
pirmā filmiņa, ko bērniem piedā
vāja noskatīties, bija Daces Rīdū
zes animācijas īsfilma „Cūkas 
laime”. Tas bija vēstījums, kā idil
liskā meža valstībā savu atvaļinā
jumu ierodas pavadīt mājas cūku 
ģimenīte un ar kādiem atkritumu 
kalniem nāksies sastapties meža 
iemītniekiem pēc cūciņu bezrū
pīgās ikdienas...

Gan neierastā vide, gan lielais 
ekrāns bērnus bija tā aizrāvis, ka 
tie notiekošo vēroja ar izbrīnā 
ieplestām acīm un mutēm. Pēc 
turpmākas režisores daiļrades 
izzināšanas mūsu ceļojums stu
dijā turpinājās. Īsts brīnums bija 
nokļūšana mazajās, bet košo 
dekorāciju un veidoto lellīšu 

pārbagātajās muzeja telpās. Pēc 
ekspozīcijas aplūkošanas bērni 
tika iepazīstināti ar leļļu tapšanas 
noslēpumiem – kā no zīmējuma, 
skices top lelle, kuras ķermeņa 
daļas, lai varētu kustināt, caurauž 
metāliska stieple. Lai lellīte spētu 
mainīt mīmiku, tai tiek izgatavo
ta arvien jauna galviņa, kuru uz
sprauž uz gatavā ķermenīša.

Pēc muzeja apmeklējuma at
griezāmies uz vēl vienu kinose
ansu, kur ļāvāmies mākslinieces 
Margaritas Stārastes personāžu 
mīlīgajai un labestīgajai noska
ņai animācijas filmiņās „Sārtulis”, 
„Kraukšķītis” un „Zīļuks”.

Mūsu ceļojums noslēdzās fil

mēšanas paviljonā, kur bērni uz
zināja, kā lelles filmā iegūst spēju 
kustēties, cik ilgstošs un darbie
tilpīgs process jāiegulda, lai kadru 
pa kadram animējot filmu, lellēm 
liktu smieties, piedzīvot un pārdzī
vot dažādos notikumus, kas mūsu 
bērnu un arī pieaugušo sirsniņām 
ļauj izdzīvot filmiņas stāstu.

Lepojamies, ka esam pirmie, 
kas vēl pirms filmas pirmizrādes 
iepazināmies ar jauko zaķu ģi
meni, par kuru studijā top jauns 
stāsts, jauns brīnums pašiem ma
zākajiem. Paldies māksliniekiem!

Ekskursijas iespaidos dalījās
 „Mārīšu” grupas skolotāja 

Sandra Pavasare
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Jauniešiem

30. oktobrī noslēdzās Stopiņu no
vada Jauniešu domes organizētais 
konkurss par logo izveidi. Kon
kursā izvērtēšanai tika iesniegti 
30 darbi. Jauniešu domes sēdē 
tika apstiprināts, ka par Jauniešu 
domes logo tiek atzīts un 1. vietu 
konkursā iegūst Gunta Kukuļa 
zīmētais darbs, 2. vietu iegūst Sa

Gaismas internātpamatskolas 
skolēni 2014. gadu noslēdza 
ar literāri muzikālu uzvedumu 
„Sapnis par Tobago”. Uzvedu-
mā katram skolēnam bija sava 
loma.  

Mazākie skolēni iedzīvināja ro
taļlietu plaukta iemītniekus, at
tēloja gardo piparkūku cepšanu 
un Tobago salas pamatiedzīvotā
jus – avaraki cilts indiāņus. Sapni 
par šo ceļojumu savos mīkstajos 
miega spilvenos atnesa miega 
rūķi. Okeāna viļņu šalkoņā ska
tītājiem garām aizslīdēja dažādi 
dienvidzemju iemītnieki. Pat ko
šais kanārijputniņš bija atlidojis! 
Kurzemes iedzīvotāju – aizbrau
cēju – tēlos iejutās 9. klases sko
lēni, kuri skolotāju Elgas Poles
Polītes un Ērikas Kalniņas vadībā 
bija  apguvuši gan lomu tekstus, 
gan savstarpējo saspēli un mu
zikālos priekšnesumus. Visiem 
kopā izdevās patiešām lieliska iz
rāde, kas priecēja uz svētku pasā
kumu ieradušos skolēnu vecākus, 
draugus, ciemiņus, visus skolas 
darbiniekus un arī pašus skolē
nus. Sagaidījām arī Ziemassvētku 
vecīti ar jaukām dāvanām un ap
balvojumiem par labi paveiktiem 

darbiem šajā mācību semestrī. 
Mēs lepojamies ar Integ

ratīvās mākslas festivāla „Nāc 
līdzās!” cirka grupas priekšne
suma dalībniekiem, kuri mūsu 
skolas vārdu 15. decembrī lieliski 
pārstāvēja koncertā „Nāc līdzās 
Ziemassvētkos!” Rēzeknes izcila
jā koncertzālē „GORS”. Mēs lepo

jamies ar skolotājas Gitas Beķes 
audzināmās klases skolēnu panā
kumiem mūsu novada zīmēšanas 
konkursā, kuru organizēja „EKO 
GETLIŅI”.

Mēs lepojamies ar aušanas 
pulciņa dalībnieku veikumu un 
skolotājas Ārijas Vītoliņas prasmi 
ieinteresēt bērnus aust ar stellēm. 

Esam lepni par skolas sporta dzī
ves aktivitātēm un īpaši par sko
lotājas Jolantas Liepiņas izloloto 
un nu jau divus gadus īstenoto 
Ziemsvētku basketbola turnīru, 
kura noslēgumā skolas spēcīgā
kā komanda sacenšas ar lielajiem 
sportistiem no Ikšķiles.  Mēs 
priecājamies, ka skolotājas Olgas 

Pušpures vadītajā mākslas pulci
ņā bērni iemācījušies izgatavot 
tik oriģinālas un  skaistas lietas, 
ko ar lepnumu dāvinām mūsu 
ciemiņiem. Veiksmi un panāku
mus visiem jaunajā gadā!

Regīna Grebežniece,
Gaismas internātskolas ārpusklases 

darba organizatore

Svētku prieks Gaismas skolā
Izglītības iestādēs

„Mārīšu” ceļojums 
animācijas pasaulēJauniešu 

domei savs logo

bīne Kalēja, bet 3. vietu – Dārta 
Letīcija Slavina.
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Bluķa māte bluķi vēla
Pašā Bluķa vakarā.

Lai veļ bluķi trīsi reizi,
Nenāks mošķi caur sienmāli.

22. decembrī Upesleju ciema
tu pieskandināja lielas un ma
zas balsis, kas sagaidīja ziemas 
saulgriežus. Ar senajām tradī
cijām interesentus iepazīstināja 
Upesleju dienas centra vadītāja 

Anna Logacka un Stopiņu nova
da Jauniešu domes pārstāve Elī
na Siliņa. Caur māju pagalmiem 
tika vilkts bluķis, lai savāktu visas 
aizgājušā gada nedienas un grū
tumus. Tad bluķis tika sadedzi
nāts kopā ar visām bēdām, ne
veiksmēm un ļaunumu. Mazākie 
dalībnieki tika iesaistīti spēlēs un 
rotaļās. Noslēgumā visi tika pa
cienāti ar tradicionālo koču jeb 

ķūķi – grūb u biezputru ar žāvē
tu speķi un sīpoliem. Ķūķa ēšana 
nākamajam gadam nodrošina 
pārticību un ražību.

Vēlam arī šajā gadā neaizmirst 
par mūsu senajām tradīcijām!

Elīna Siliņa, 
Stopiņu novada Jauniešu domes 

priekšsēdētājas vietniece

Desmit gadi ir aizritējuši ātri, 
un dienas centrā „Saurieši” ir 
notikušas daudzas radošas 
aktivitātes, nodarbības: stik-
la, zīda apgleznošana, origa-
mi, smilšu un pasaku terapija, 
filcēšana, rotu darināšana, 
sveču, ziepju liešana, kreatīvā 
papīrmāksla, rotu veidošana 
no plastikas, puķu izgatavo-
šana no kreppapīra, floristi-
kas nodarbības un citas akti-
vitātes.

Ir realizēti daudzi projekti: Stopi
ņu novada daudzbērnu ģimeņu 
biedrība „Māra”, sadarbojoties 
ar novada dienas centru „Ulbro
ka” un „Saurieši”, 2013. un 2014. 
gadā veiksmīgi realizēja projektu 
„Stopiņu novada māmiņu rado
šā izglītošanās biedrībā „Māra””, 
kuru finansēja Teterevu fonds un 
Stopiņu novada dome. Tā ietva
ros notika zīda, stikla apglezno
šanas, tapošanas, smilšu un pa
saku terapijas nodarbības, kā arī 
mediācijas nodarbības.

Tika realizēti daudzi Stopiņu 
novada domes finansēti projekti: 
„Lai ko tu domā, domā CITĀ
DI!”, kas iedvesmoja jauniešus, kā 
uzsākt savu biznesu, kā prezentēt 
savas idejas. Lekciju ciklā „Me
diācija – konfliktu atpazīšanas 
un risināšanas veids” mācījāmies 
labāk izprast viens otru. „Pro
jektu vadības” kursi deva iespēju 
jauniešiem mācīties, kā pareizi 
rakstīt projektus un realizēt savas 
idejas, prezentācijas prasmes u.c. 
Projektā „Vasaras iedvesma” noti
ka četru dienu Glezniecības ple
nērs personības pilnveidošanai. 
Projektā „Ripo vesels” nodarbī
bās bērni iepazinās ar  velotūris
mu un sportu. Tika realizēti arī 
citi projekti, kuru ietvaros dienas 
centra apmeklētāji varēja apgūt 
dažādas radošas prasmes.

Ļoti veiksmīgi tika realizēts 
projekts jauniešiem „Nāc, mek
lē, piedalies”, kuru līdzfinansēja  
Eiropas Savienība, projektu īste
noja Latvijas Pieaugušo izglītības 
apvienība kopīgi ar 10 Latvijas 
pašvaldībām, un viena no tām 
bija Stopiņu novads. Šī projekta 
ietvaros jaunieši iepazinās ar in

formāciju par karjeras plānošanu 
un profesionālo izvēli, izglītības 
sistēmu Latvijā. Bija jāaizpilda 
interešu tests – „144”, jāatbild uz 
visiem 144 jautājumiem un jāveic 
analīze, lai noteiktu, kura profesija 
ir piemērotākā katram jaunietim. 
Jaunieši tika iepazīstināti ar darba 
tirgus pieprasījumu, iemācījās, kā 
raskstīt CV, motivācijas vēstules. 
Saņēma informāciju par cilvēku 
tirdzniecības fenomenu, kā jau
nieši kļūst par cilvēku tirdzniecī
bas upuriem (vervēšanas meto
des, veidi, vervētāju iedalījums, 
cilvēku tirdzniecības sastāvs), par 
darbu ārzemēs, bēgļu tēmu, infor
māciju no VND, Sociālā dienesta 
un citu informāciju.

Sauriešu ciemata jaunieši ir 
piedalījušies divos IOM (Starp
tautiskās Migrācijas organizā
cijas) organizētajos projektos, 
apmeklējuši seminārus par dažā
dām jauniešu tēmām.

Tika realizēts projekts „In
tegrācijas projekts sociāli maztu
rīgajiem – Rīgas rajonā Stopiņu 
novada dienas centrā „Saurieši””. 
Projektu finansēja Vācijas katoļu 
labdarības organizācija „RENO
VABIS” sadarbībā ar „Caritas 
Latvija” un Stopiņu novada domi. 
Projekta ietvaros ir norisinājušies 
dažādi kursi pieaugušajiem: rotu 
darināšana, floristika, konfekšu 
pušķu darināšana un dāvanu ie
saiņošana, kā arī radošās darbnī
cas bērniem, piemēram, eņģelīšu 

izgriešana no finiera, dekupāžas 
tehnikas apguve utt.

 Jau trešo gadu dienas centrā 
darbojas Eiropas brīvprātīgie jau
nieši. Pirmo reizi mūsu jaunieši 
un bērni iepazinās ar brīvprātīgo 
darbu, kad jaunietis no Spānijas 
Aleksandro Romero Domingezs 
ieradās Sauriešos un iekaroja 
bērnu sirdis ar savu dziedāšanu, 
dejošanu u.c. Gan pieaugušie, 
gan bērni labprāt apmeklēja spā
ņu valodas bezmaksas nodarbī
bas, kuras vadīja Aleksandro.

2014. gadā ļoti aktīvi un ra
doši darbojās jauniete no Moldā
vijas Diāna Rotaru, kura labprāt 
piedalījās visās dienas centra un 
Stopiņu novada organizētajās ak
tivitātēs. Diāna vadīja bezmaksas 
itāļu valodas nodarbības, radošās 
darbnīcas u.c. 

Pašreiz dienas centrā ir uzsā
cis savu darbu brīvprātīgais jau
nietis no Spānijas Kristiāns San
čess Lopess, kuram patīk sporta 
aktivitātes, un jau pašreiz jau
nieši un bērni viņa vadībā spēlē 
biljardu, ledus hokeju un citas 
galda spēles. Paldies jaunatnes 
lietu speciālistiem Sergejam un 
Aivim, kuri veiksmīgi uzrakstīja 
projektus programmās „Jaunatne 
darbībā” un „Erasmus+” , lai šie 
jaunieši varētu darboties mūsu 
centrā.

Ļoti interesants bija mūsu 
dienas centra uzrakstītais pro
jekts „Pieskāriens ārpasaulei” 

Jaunatnes programmā. Jaunieši 
apguva radošas prasmes, devās 
kopīgā ekskursijā, spēlēja peint
bolu, futbolu, piedalījās stafetēs, 
spēlēs un paveica visas savas ie
plānotās aktivitātes. Šis projekts 
ļoti satuvināja gan Sauriešu jau
niešus, gan Marsa gatves bērnu
nama jauniešus. 

Nākamajā apmaiņas pro
jektā „Youth in game” jaunatnes 
lietu speciālista Sergeja vadībā 
pie mums ieradās 12 jaunieši no 
Gruzijas, un bija iespēja pilnvei
dot savas krievu un angļu valodas 
prasmes, mācīties komunicēt ar 
citiem, parādīt sevi, savu kultū
ru, apgūt prezentācijas prasmes, 
apmeklēt Siguldu, orientēties 
Vecrīgā u.c. aktivitātes. Projekta 
noslēgumā tika izveidotas un iz
spēlētas dažādas galda spēles.

Gribas atzīmēt Sauriešu pus
audžu futbola komandu, kura 
piedalījās MTG Pasaules miera 
kausā neprofesionālajā futbolā 
un pārstāvēja Stopiņu novadu un 
dienas centru „Saurieši”. 2001. 
gadā mūsu jaunieši ieguva 2. vie
tu, bet 2012. gadā Latvijas posmā 
tika iegūta 1. vieta un komanda 
devās uz Oslo pārstāvēt Latviju, 
kur ieguva godpilno 3. vietu. Ko
mandas trenera Kirila Buravceva 
ieguldījums bija liels, jo jaunieši 
parādīja sevi augstā profesionālā 
līmenī. Futbols Sauriešos ir kļu
vis par iemīļotāko spēli, kuru lab
prāt spēlē gan meitenes, gan zēni. 

Arī visi atbalstītāji palīdzēja sas
niegt šo rezultātu. 2013. gadā mēs 
visi, gan futbolisti, gan atbalstītā
ji, devāmies uz šo pasākumu kā 
Zvaigžņu komanda un piedalījā
mies turnīrā.

2014. gadā dienas centrā 
tika realizēts biedrības „Patvē
rums „Drošā māja”” projekts 
„Daudzpusīgi risinājumi sabied
rības izglītošanai un integrācijai 
2”   (latviešu valodas apguve), 
kurš noritēja vairākās Latvijas 
pilsētās, t.sk. Stopiņu novadā. 
Arī šogad nevalstiskā organizā
cija „Patvērums „Drošā māja””, 
piesaistot sadarbības partneru 
biedrību „Sabiedriskās politikas 
centrs PROVIDUS”, 2014. gada 
novembrī ir uzsākusi īstenot at
balsta projektu „Daudzpusīgi ri
sinājumi sabiedrības izglītošanai 
un integrācijai 3”. Projekta ietva
ros latviešu valodas kursi notiks 
sešus mēnešus trīs reizes nedēļā, 
būs dažādas radošās un kultūrak
tivitātes. Pirmā nodarbība notiks 
9. janvārī plkst. 18.00.

Vēlamies pateikties Stopiņu 
novada domei par atbalstu, visos 
projektos un organizētajās akti
vitātēs, bērniem un jauniešiem, 
kuri aktīvi darbojas, saviem kolē
ģiem par kopīgu sadarbību.

Aija Šibajeva, 
Sauriešu dienas 
centra vadītāja

Sauriešu dienas centrs savus 10 
gadus atzīmēja 2014. gada 30. de
cembrī ar dienas centra apmeklē
tāju sagatavotu Jaungada uzvedu
mu. Bērni lieliski izspēlēja savas 
lomas un sagādāja prieku mums –  
skatītājiem, bērnu vecākiem un 
daudzajiem svētku viesiem. 

Vēlamies pateikties Sauriešu 
dienas centra vadītājai Aijai Ši
bajevai par nesavtīgo darbu, kas 
tiek veikts katru dienu, radošu
mu, sirdsdegsmi un uzņēmību 
daudzo ideju un projektu reali
zācijā. Pateicamies Aijas kolēģim 
Mārim Lustem par atbalstu ik
dienas darbā, bez kura visi darbi 
neveiktos tik raiti. Vēlam turpi
nāt iesākto ceļu un piepildīt vēl 
daudzas radošas idejas!

Stopiņu novada dome

Sauriešu dienas centram – 10
Dienas centros

Saulgriežu sagaidīšana Upeslejās
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2014. gada 13. decembrī nori-
sinājās ikgadējās peldēšanas 
sacensības Stopiņu peldba-
seina bērnu-jauniešu peldēša-
nas apmācību grupām. Šogad 
sacensības notika jau 8 reizi. 
Sacensībās piedalījās 150 da-
lībnieku 10 vecumu grupās. 

Stopiņu peldbaseinā aktīvi dar
bojas pieaugušo peldēšanas ap
mācības grupas, un arī šo grupu 
sportisti piedalījās sacensībās. 

Sacensību rezultāti ar katru 
gadu uzlabojas. Sportisti sacentās 
dažādās peldēšanas disciplīnās –  
brīvajā stilā, peldēšanā uz muguras, 
25 m, 50 m, brasā, tauriņstilā, 100 m 
kompleksā un pirmo reizi – 4x50 m 
kombinētajā stafetē. Stafetē startēja 
4 komandas – visu grupu treneri 
kopā ar saviem audzēkņiem. Sacen

sībās valdīja sportiska gaisotne, un 
līdzjutēji aktīvi juta līdzi. 

Izpildot 4. sporta klases nor
matīvus, saskaņā ar Latvijas Pel
dēšanas federācijas normatīviem 
jauniešiem tika pasniegtas Sto
piņu peldbaseina peldcepures ar 
Stopiņu novada simboliku un, 
izpildot 3. sporta klases normatī
vus, Latvijas Peldēšanas federāci
jas nozīmītes par III sporta klasi:

1. Romāns Eihmanis IV 
2. Ričards Simanovičs IV 
3. Anastasija Ribakova IV 
4. Gvanca Kecbaja IV 
5. Aleksandra Malašenoka IV
6. Vladislavs Ivanovs IV
7. Niklāvs Garkājis IV
8. Nikita Novikovs IV
9. Ralfs Vuškāns IV
10. Igors Puters IV

1. Luīze Barene III
2. Pāvels Kopiks III
3. Igors Puters III
4. Nikita Maļutins III

Sacensības vērtēja kompetenta 
tiesnešu komanda, tiesnešu ko
mandas sastāvā bija labākie Lat
vijas peldēšanas vecmeistari: Jūli
ja Naumova, Irina Vaitona, Jūlija 
Ribakova, Dmitrijs Žarkovskis, 
Vladimirs Lobanovs, Līga Pu
nenova. Vislielākais paldies gal
venajai sacensību tiesnesei Ilzei 
Aigarei un visai viņas tiesnešu 
komandai par sacensību organi
zēšanu un vadīšanu.

Sacensību rezultāti: http://www.
stopini.lv/public/37025.html. 

Laimīgu jauno gadu!
Aelita Veipa, ulbrokas 

Sporta kompleksa direktore

28. novembrī Ulbrokas Sporta 
kompleksā norisinājās sacen-
sības galda spēlē „Zolīte”, ku-
rās piedalījās  Stopiņu novada 
spēcīgākie zolmeistari, lai sa-
censtos savā starpā, kā arī ar 
blakus novada spēcīgākajiem 
spēlētājiem. 

Kopumā piedalījās desmit dalīb
nieki. Sacensības norisinājās 5 
kārtās pa 16 partijām. 
Rezultāti:
1. vieta – Ilgvars Vēdzele
2. vieta – Andris Pušmucāns
3. vieta – Leonards Stupāns

A.Vaičulens, sporta organizators

Decembra sākumā notika 
Pierīgas novada sporta spēļu 
2014. gada laureātu apbalvo-
šana. Pierīgas novadu sporta 
spēlēs piedalījās 16 novadi, 
kas gada garumā sacentās 17 
sporta veidos un disciplīnās. 
Stopiņu novads 2014. gadā 
kopvērtējumā izcīnīja augsto 
5. vietu.

Stopiņu novada sportisti veik
smīgi startēja un godalgotas vie
tas ieņēma sacensībās peldēšanā, 
volejbolā vīriem, galda tenisā, 

telpu futbolā un florbolā. Nosa
kot labākos novadus kopvērtē
jumā, vērā tika ņemti 11 labākie 
rezultāti.

Vietu sadalījums:
1. vieta – Mārupes novads – 
202 punkti.
2. vieta – Babītes novads – 
189 punkti.
3. vieta – Ropažu novads – 
176 punkti.
4. vieta – Baldones novads – 
174 punkti.
5. vieta – Stopiņu novads – 

170 punkti.
6. vieta – Salaspils novads – 
168 punkti.

Par šiem panākumiem jāpatei
cas visiem novada iedzīvotājiem, 
kas aktīvi piedalās dažādās sporta 
aktivitātēs, spēlē sporta komandās 
un pārstāv mūsu novadu komandu 
un individuālajās sacensībās. Ap
sveicam visus ar mūsu kopīgajiem 
panākumiem! Izturību un stirpu 
sportisko garu jaunajā Pierīgas no
vadu sporta spēļu sezonā!

A.Vaičulens, sporta organizators , 
Stopiņu novada pašvaldība

Stopiņu novadam 5. vieta Pierīgas 
novadu sporta spēļu kopvērtējumā

Sports

Aizvadītas peldēšanas sacensības „Ziema 2014”

Noskaidroti labākie 
zolmeistari Stopiņu novadā

Stopiņu NHK sieviešu komandas 
sezonas pirmais pusgads
Stopiņu NHK sieviešu hand-
bola komandas bilance pēdē-
jās četrās spēlēs negatīva, trīs 
zaudējumi un viens neizšķirts. 
Komanda aizvadīja spēles ar – 
SK „Latgols”, LSPA, Dobeles SS/
REIR un Salaspils SS vienībām.

Stopiņu NHK, salīdzinot ar pa
gājušo sezonu, nav savā optimālā
kajā sastāvā, sezonas pirmajā spēlē 
viena no komandas līderēm – Elita 
Ekkerte – guva ceļa savainojumu 
un komandai vairs šosezon nespēs 
palīdzēt. Šobrīd komandā ir tikai 
deviņas spēlētājas, kas, salīdzinot 
ar citām komandām, ir vismazā
kais spēlētāju skaits.

Stopiņu NHK komandas sa-
stāvs: Ivita Asare, Elza Seržante, 
Daina Sergejeva, Jelizavete Porie
te, Līga Pozņaka, Gita Brodzinska, 
Annija Dežurova, Dace Nīce un 
Ineta Lazdiņa.

30. novembrī dāmas devās uz 
Ludzu. Abu komandu pirmajā spē
lē Stopiņu NHK vienība pārspēja 
SK „Latgols” ar divu vārtu pārsva
ru. Tomēr tiekoties Ludzā, pēc labi 
aizvadīta pirmā puslaika, nācās pie
kāpties ludzānietēm ar rezultātu –  
21:25. Rezultatīvākās spēlētājas – 
Ivita Asare (9), Elza Seržante (6).

Nākamo spēli mūsu komanda 
aizvadīja ar LSPA vienību 6. de
cembrī Ulbrokā. Tāpat kā ar lu
dzānietēm, Stopiņu NHK pirmajā 
tikšanās reizē bija pārākas, taču 
otro reizi tiekoties, tika piedzīvots 
zaudējums ar 22:24. Kopumā spē
le bija ļoti līdzīga, neviena no ko
mandām nespēja izvirzīties vadībā 
ar stabilu pārsvaru, taču pašās spē
les beigās (pēdējās divās minūtēs) 
veiksmīgāk nospēlēja pretinieces 
un izcīnīja uzvaru. Rezultatīvākās 
spēlētājas – Elza Seržante un Ivita 

Asare (6), Daina Sergeveja (4).
Nākamā spēle norisinājās Dobelē 

14. decembrī. Spēles sākums un viss 
pirmais puslaiks bija labvēlīgs mūsu 
komandai, taču dobelnieču trenere 
izvēlējās citu aizsardzības taktiku – 
no spēles izslēdzot komandas līde
res – Ivitu Asari un Elzu Seržanti. 
Izvēlētā taktika deva panākumus, 
Dobeles SS/REIR pamazām izlī
dzināja rezultātu un beigās izvilka 
neizšķirtu – 29:29. Rezultatīvākā 
spēlētāja – Elza Seržante (10), 

20. decembrī Ulbrokas Sporta 
kompleksā Stopiņu NHK tikās ar 
Salaspils SS vienību, pirmajā spēlē 
mūsu komanda bija pārāka. Likās, 
ka uzvara tiks gūta arī šoreiz, taču 
salaspilietes tik viegli nepadevās. 
Pēc neveiksmīga pirmā puslaika 
Stopiņu NHK atradās iedzinējos ar 
septiņu vārtu deficītu. Otrā puslai
ka sākums bija veiksmīgāks mūsu 
komandai, un rezultāts tika sama
zināts līdz minumam, taču kļūdas 
turpmākajā spēlē ļāva Salaspils SS 
vienībai atrauties un izcīnīt pārlie
cinošu uzvaru ar 23:30. Rezultatī
vākās spēlētājas – Elza Seržante (8), 
Daina Sergejeva (5).

Taču sezona ir tikai sākusies, un 
mūsu novadniecēm ir iespēja uz
labot spēles kvalitāti jaunajā gadā, 
kad tiks aizvadītas vēl 8 spēles. 
„Nekas vēl nav zaudēts, esam se
zonu iesākušas diezgan neveiksmī
gi, taču medaļas vēl nav izdalītas, 
mums viss vēl ir priekšā, tik viegli 
čempiona titulu neatdosim,” uz
sver galvenā trenere Ginta Ozoliņa.

Kopvērtējumā Stopiņu NHK 
turnīra tabulā atrodas 5. vietā ar 
izcīnītām 4 uzvarām, vienu neiz
šķirtu un 5 zaudējumiem.

Stopiņu NHK handbola komanda 
un trenere novēl laimīgu Jauno gadu.

E.Seržante
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Visu janvāri Stopiņu novada Jauniešu 
dome aicina ziedot dzīvnieku patversmei 
nepieciešamās lietas:
• Suņu pavadas; • Ēdambļodas; • Suņu konservus, kārumus; 
• Materiālus žogu labošanai un būdu siltināšanai; 
• Spēļmantiņas suņiem un kaķiem, kaķu smiltis; 
• Dabīga materiāla segas, pārklājus, palagus, dvieļus.
Ja vēlaties ziedot pakaišiem kurināmās granulas, salmus 
vai sausu malku, sazinieties ar Elīnu Siliņu,  
zvanot 22845188.
Visas dāvaniņas varat nest uz Līču,  
Sauriešu, Ulbrokas un Upesleju dienas centriem.
Sīkāku informāciju varat iegūt sūtot e-pastu uz 
elina.silin@gmail.com vai zvanot 22845188.

Palīdzēsim dzīvniekiem „ulubelē”

Dienas centrā „Līči” decem-
bris bija aktīvs gan ar gata-
vošanās darbiem Ziemassvēt-
kiem, gan ar svētku noskaņas 
radīšanu un svētku brīžiem. 

Ziemassvētkiem sākām gatavo
ties jau no pirmās Adventes laika, 
veidojot Adventes vainagus. Kad 
sākās šis jaukais Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks, dienas centrā 
valdīja īpaša noskaņa, ko radīja 
paši apmeklētāji, piedaloties ra
došajās nodarbībās, kas veltītas 
Ziemassvētkiem, palīdzot izrotāt 
dienas centra telpas, gatavojoties 
svētkiem. Katru nedēļu dienas 
centrā norisinājās radošās darb
nīcas, kurās bija iespējams ap
gūt dažādus dāvanu saiņošanas 
veidus, Adventes vainagu veido
šanas tehnikas, papīra rotājumu 
izgatavošanu, piparkūku garnē
šanu. 

Pie dienas centra izpušķojām 
un iededzām pavasarī stādī
to eglīti un kopā ar bērniem un 
Valmieras Masku muzikālo teātri 
priecājāmies pie eglītes, sagaidot 
Ziemassvētkus.

Pēc aktīvā 2014. gada priecā
jāmies par radošo darbu izstādi 
„Radošais gads dienas centrā 
„Līči””, kuras svinīgais noslēgums 
notika 16. decembrī. Izstādē kat
ram bija iespēja apskatīt dienas 
centra apmeklētāju veidotos dar
bus, kas tapuši daudzajās dienas 
centra organizētajās nodarbībās.

Atceroties dekupāžas nodarbī
bas, bija apskatāmi dažādi trauki, 
dekoratīvi elementi un praktiskas 
lietas – atjaunoti drēbju pakara
mie, krēsls u.c.

No zīda apgleznošanas nodar
bībām bija gan šalles, gan laka
tiņi, kas ir neatkārtojami un tiek 
nēsāti ikdienā.

Izstādē bija apskatāmas visda
žādākās rotas no pērlītēm, kuru 
veidošanas tehnika tika apgūta 
Stopiņu novada finansētā projek
ta ietvaros. Pērļošanas nodarbī
bas dienas centra apmeklētājām 
bija tik aizraujošas, ka darboša
nās ar pērļu tehniku turpinās arī 
šobrīd un tiek apgūtas aizvien 
jaunas un jaunas pērļu rotu vei
došanas tehnikas.

Stikla apgleznošanas nodar
bībās tika izveidoti fantastiski 
darbiņi – gan krūzes, gan šķīvji, 
gan pudeles, gan glezniņas un fo
torāmīši, gan brīnišķīgi trauki, ko 

katrs var lietot arī ikdienā.
Izstādes noslēgumā teicām 

jaukus un sirsnīgus vārdus viens 
otram gan par piedalīšanos, gan 
par atbalstīšanu, gan par organi
zēšanu un mācīšanu.

Dienas centra „Līči” apmeklē
tāju vārdā – paldies Stopiņu no
vada domei par ieinteresētību un 
atbalstu!

Paldies Līču iedzīvotājiem par 
aktīvu iesaistīšanos dienas centra 
aktivitātēs!

Atkal viens kalendārs beidzas.
Tā jau tie gadi krājas.

Atnāk un projām steidzas,
Bet kur tie saglabājas?

Saulainās vasaras jomās,
Ziemas puteņos skarbos?

Nē, mūsu gaišajās domās,
Labajos, krietnajos darbos.

Vēlot visiem radošu un aktīvu 
jauno gadu,

Zanda Pelše, 
dienas centra „Līči” vadītāja

Dienas centra „Līči” pirmais gads

Indijā dzimušais angļu rakst
nieks, dabaszinātnieks, zoodār
za īpašnieks un dabas aizsargs 
Džeralds Darels (1925–1995) 
zināms dažādu lasītāju paaudzei, 
un, domājams, ka viņa darbi tiks 
lasīti arī nākotnē, jo dabas mī
lestība un humors vienuviet al
laž būs aktuāls. Tematiskā izstā
de „DŽERALDS DARELS UN 
SKAISTAIS DABĀ” iepazīstina 
ar Džeralda Darela daiļdarbiem 
un viņa dzīves svarīgākajiem as
pektiem.

Autoraprāt: „Viss dzīvais ir 
skaists. Katrai dzīvai būtnei 
piemīt sava īpaša, neatkārtoja-
ma pievilcība, savs skaistums.” 
Izstādē iekļauto dokumentu sa
raksts atrodams http://www.sto-
pini.lv/public/31606.html.

Tematiska izstāde „GUNDE-
GAS REPŠES LAIKS”. Rakst-
niecei un mākslas zinātniecei – 
55. G.Repšes (1960) talantam nav 

vidusceļa. Autores grāmatas lasī
tājam vai nu nepatīk nemaz, vai 
arī šie darbi tiek ļoti iemīļoti. Ne 
velti Repšes grāmatas sastopam 
skolas literatūras programmās. 
Repše attēlo latvisko ikdienu, 
neko neizpušķojot. Ir asa, skaidri 
attēlo sociālās parādības un no
tikumus. Darbu daudzpusīgums 
atklājas arī tajā, ka autores darbu 
uzskaitē ir gan romāni, gan stāstu 
krājumi, gan biogrāfiskas esejas. 
Gundega Repše ir idejas autore 
un stāstu krājuma un romānu 
sērijas „Mēs. Latvija, XX gad-
simts” veidotāja. Tajā mūsdienu 
latviešu rakstnieki raksta Latvijas 
divdesmitā gadsimta vēsturi no 
jauna – sava vēsturiskā atmiņa un 
atskaites punkts laikā, kurā dzīvo
jam. Izstādē iekļauto dokumentu 
saraksts atrodams http://www.sto-
pini.lv/public/31606.html.

Bibliotekārā stunda „Cilvēks un 
vide” pirmsskolas izglītības ie
stādes „Pienenīte” sešgadīgajiem 
audzēkņiem no grupām „Sau-
lītes”, „Lācēni”, „Mārītes” un 
„Spārītes”.  Stāstījums par vides 
un dabas saudzēšanas jautāju
miem, par cilvēka darbības rezul
tātā radītiem atkritumiem un to 
šķirošanu, par atbildību un rīcību 
ikdienā. Vecumam atbilstoša sa
runa par dabas un otrreizējām iz
ejvielām, par atkritumu pārstrādi, 
kuras rezultātā tiek iegūts tas pats 
vai cits materiāls. Tiekamies 12., 
22., 26., 29. janvārī plkst. 9.30 
Ulbrokas bibliotēkā. 

Janvāra aktualitātes Ulbrokas bibliotēkā

„Tas, ko nesu sev līdzi, ir tikai 
mans?”

G.Repše „Ludovika zemes” 
Rakstniecei un mākslas zinātnie

cei Gundegai Repšei – 55

„Gaismu sauca, Gaisma ausa
Augšām ceļas gaismas pils”

/Auseklis/
Arhitektam 

Gunāram Birkertam – 90

Janvāra aktualitātes Sauriešu bibliotēkā

Kultūras pasākumi

20. janvārī plkst. 19.00 
Ulbrokā pie Barikāžu akmens
1991. GADA BARIKĀŽU 

NOTIKUMIEM VELTĪTS ATCERES 
PASĀKUMS

Uz pasākumu kursēs autobuss:
plkst. 18.10 Cekule; plkst. 18.20 Līči;

plkst. 18.30 Upeslejas; plkst. 18.40 Saurieši;
Ulbroka, Barikāžu akmens

Pēc pasākuma – autobuss mājupceļam!

Dienas centrs „Līči”, turpinot 
pavasarī iesākto labdarības 
akciju „Palīdzēsim tuberku-
lozes slimnīcas mazajiem pa-
cientiem”, aicināja Stopiņu 
novada iedzīvotājus ieprieci-
nāt mazos slimnieciņus Zie-
massvētku laikā. 

Dienas centrā „Līči” līdz 20. de
cembrim varēja nodot dāvaniņas 
ar lietām, kas varētu noderēt maza
jiem pacientiem un viņus ieprieci
nātu svētku laikā. 

Tika izveidotas nelielas dāvaniņas, 
kurās bija dažādas iedzīvotāju sarū
pētās lietas, un kopā ar saldumiem, 

mandarīniem, pašu garnētām pipar
kūkām, kā arī fantastisku piparkūku 
mājiņu slimnīcā nogādātas svētku 
priekšvakarā skaistā un svinīgā no
skaņā. Prieks, ka izdevās iepriecināt 
kādu mazu sirsniņu, kam šajā laikā 
klājas grūtāk nekā citiem. Prieks, 
ka katram mazajam pacientam bija 
dāvaniņa, sirsnīgs sveiciens un vēlē
jums ātrāk veseļoties.

Paldies atsaucīgajiem Stopiņu 
novada iedzīvotājiem par laba
jiem darbiem, labajiem vārdiem! 
Mums kopā izdevās radīt mazu 
Ziemassvētku brīnumu!

Zanda Pelše,  
dienas centra „Līči” vadītāja

Sauriešu bibliotēka janvārī piedāvā literatūras izstādes:

Ziemassvētkos iepriecināti 
tuberkulozes slimnīcas bērnu nodaļas pacienti

“tĒVZEMĪtE“
PIEKtDIENA, 9. JANVārIS, 2015



12 “tĒVZEMĪtE“
PIEKtDIENA, 9. JANVārIS, 2015

Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV 2130
Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktores p.i.: Inese Skrastiņa, tālr. 67910518
e-pasta adrese: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada Domē sekretārei,
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūksala”
Tirāža: 2200 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
Nodots iespiešanai 2015. gada 8. janvārī.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds 
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas, 

Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst 
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību sardzei Svetlanai 
Zaruckai un pavārei Jevgēnijai Festerei, tēti un 

vectētiņu pavadot mūžībā.
PII „Pienenīte” kolektīvs

Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.

Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, vecmāmiņ.

Skumjā brīdī esam kopā ar Kristīni Stulbergu, 
vecmāmiņu mūžībā pavadot.

PII „Pienenīte” bērni, darbinieki un administrācija

Līdzjūtības

Pasākumi janvārī
DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
Latviešu valodas kursi Sauriešu 
dienas centrā notiks no 2015. 
gada 9. janvāra līdz 2015. gada 
30. jūnijam. Pirmā nodarbība –  
9. janvārī plkst. 18.00. Nodar
bības notiks divas reizes nedēļā, 
otrdienās un ceturtdienās, un 
vienu reizi nedēļā – sestdienās, 
sarunvalodas kursi. Kursu dalīb
nieki tiks iepazīstināti arī ar Lat
vijas kultūru, tradīcijām, vēsturi, 
kultūrvēsturiskajiem objektiem, 
piesaistot vietējas nozīmes ko
pienu resursus – muzejus, biblio
tēkas, skolas, kultūras centrus –,    
tādējādi mazinot psiholoģisko 
barjeru uzsākt runāt latviešu va
lodā, notiks radošas aktivitātes. 
Ar mērķi attīstīt daudzpusīgas un 
trešo valstu valstspiederīgajiem 
pieejamas atbalsta, adaptācijas 
un integrācijas iespējas, kā arī 
paaugstinātu mērķa grupas mo
tivāciju līdzdalībai sabiedrības 
procesos, nevalstiskā organizā
cija „Patvērums „Drošā māja””, 
piesaistot sadarbības partneri 
biedrību „Sabiedriskās politikas 
centrs PROVIDUS”, 2014. gada 
novembrī ir uzsākusi īstenot at
balsta projektu „Daudzpusīgi ri
sinājumi sabiedrības izglītošanai 
un integrācijai 3””. 
No 10. janvāra sestdienās plkst. 
12.00 aicinām pieaugušos un 
bērnus no 11 gadu vecuma uz 
zvanu instrumenta spēles apmā
cību. Nodarbības vadīs Rihards 
Fridbergs. 
Radošas nodarbības bērniem:
Piektdienās plkst. 15.00 – 16.30 
pasaku un smilšu terapijas no
darbības.
9. janvārī plkst. 15.00 – 17.00 
kolāžu veidošana.
14. janvārī plkst. 15.00 – 17.00 
stikla apgleznošana (mandalas uz 
stikla).
21. janvārī plkst. 15.00 – 17.00 
papīra šķīvīšu dekoratīva nofor
mēšana dažādās tehnikās.
28. janvārī plkst. 15.00 – 17.00 
puķu izgatavošana no kreppapīra.

Trešdienās un piektdienās plkst. 
17.00 – 20.00 un otrdienās 
un ceturtdienās plkst. 12.00 –  
16.00, sestdienās līdz 12.00 bil
jards jauniešiem, pusaudžiem, 
pieaugušajiem. Bērniem mazais 
biljards, ledus hokejs, dambrete, 
šahs, teniss u.c. galda spēles.
24. janvārī plkst. 11.00 dienas 
centrā „Saurieši” notiks „Angļu 
sarunvalodas klubiņš” Sauriešu 
jauniešiem, lai uzlabotu saziņu ar 
dienas centra „Saurieši” brīvprā
tīgo jaunieti Kristiānu Sančesu 
Lopesu. 

CEKULES DIENAS CENTRĀ
20. janvārī ziepju gatavošanas 
darbnīca bērniem.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
No 5. janvāra līdz 1. aprīlim iz
sludinām adītāju un tamborētāju 
konkursu „Mans skaistākais cim
du pāris”. 
Piektdienās plkst. 16.00–20.00 
latvju spēka zīmju darināšana.
No 13. janvāra, otrdienās, plkst. 
15.00–17.00 pērļošanas nodarbī
bas.
17. janvārī sākam projektu visa 
gada garumā – „Gadskārtu folk
loras mantojuma apzināšana”. 
Plkst. 12.00 dosim godu Teņa 
dienai – radošās darbnīcas, dai
nas, teikas, pasakas, mīklu minē
šana, muzikālas rotaļas.
24. janvārī plkst. 13.00 ģimeņu 
ziemas starti:
• Sniegavīru parāde
• Nobraucieni no kalniņa
• Stafetes 
Ikdienas nodarbības un pulciņi –  
galda teniss, datori, vēderdejas, 
vingrošana utt. ierastajos laikos.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
17. janvārī plkst. 14.00 spēles 
galda tenisā. Pieteikšanās līdz 15. 
janvārim.
24. janvārī plkst. 13.00 sniega 
skulptūru veidošana dienas cen
tra pagalmā. Pieteikšanās līdz 22. 
janvārim. Neatbilstošu laika ap
stākļu gadījumā pasākuma nori

ses datums var mainīties.
31. janvārī plkst. 17.00 Gardēžu 
klubiņš. Tēma – vistas gaļa, ga
tavojam, degustējam, dalāmies 
pieredzē.
Otrdienās plkst. 18.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.
Ceturtdienās plkst. 18.00 rado
šās nodarbības bērniem.
Dienas centrā apmeklētājiem 
ikdienā ir iespēja ne tikai pie
dalīties dažādās aktivitātēs, bet 
arī pavadīt laiku, lasot jaunāko 
„Neatkarīgās Avīzes” numuru, 
dažādus žurnālus, spēlējot no
vusu, galda tenisu, dažādas galda 
spēles.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
6. – 13. janvārī kērlinga un bou
linga galda spēļu turnīri bērniem 
un jauniešiem.
13. – 20. janvārī krāsaino ledus 
svečturu gatavošana.
20. – 27. janvārī „Spoguļbum
bas” gatavošanas radošās nodar
bības.
Otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 12.00 līdz 13.45 nūjošana.
Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 
14.00 radošie sestdienu rīti: rotu 
gatavošana, tapošana u.c.

SPORTA PASĀKUMI 
ULBROKAS SPORTA 
KOMPLEKSĀ
Florbols: 18. janvārī plkst. 15.30 
Ulbroka/FS „Masters” – Bauska 
Florbols: 25. janvārī plkst. 15.30 
Ulbroka/FS „Masters” – Lielvār
de 
Florbols: 1. februārī plkst. 15.30 
Ulbroka/FS „Masters” –Ķekavas 
Buldogs
Handbols, sieviešu virslīgas spē
le: 24. janvārī plkst. 14.00 Stopi
ņu NHKLAT98
Handbols, sieviešu virslīgas spē
le: 31. janvārī plkst. 14.00 Stopi
ņu NHKLatgols
Handbols: 24. janvārī plkst. 
15.45 RTUS – Stopiņu NHK
Handbols: 31. janvārī plkst. 
15.45 Stopiņu NHK – Jūrmalas 
Sports2

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS !
Bez mīlestības ziedi neuzplauks.
Bez mīlestības šūplī bērns sauks,

Bez mīlestības nebūs gājums jauns,
Bez mīlestības neies blakus draugs.

 Sabīni Anču, Emīlu Briedi, Renāru Černoļuku, Edvardu Jaunāko, 
Ralfu Lormani, Elzu Pedraudzi, Teodoru Siliņu, Arno Sprudzānu, 

Amēliju Valteri, Izabellu Žiganovu,
Milu Dombovsku, Eduardu Artūru Mucenieku, 

Vladlenu Meļņičuku

Sveicam mazuļus un viņu vecākus !

SVEICAM JUBILEJĀ!
Lai tev dzīve ir kā skaista dziesma,

Kas iet līdzi ceļos tālajos,
Lai tu spētu straujās dzīves krācēs,

Nepaklupt, bet smaidot tālāk iet.

Zenonu Martuzānu, Ņinu Vinogradovu, Zinaidu Krūmiņu, 
Vladimiru Kubarevu, Aleksandru Buboviču, Jāzepu Kukuli, 

Visvaldi Kundziņu, Baibu Kurzemnieci, Ievu Lībeku, 
Valentīnu Višu, Bruno Martuzānu, Edīti Pampovu, 

Nadeždu Rudenko, Rutu Meņģi, Dzidru Šulci, Vincentu Aniņu, 
Pāvelu Gorškovu, Aleftinu Kačanovu, Antoņinu Spiridonovu, 

Sarmu Žarčinsku, Nikolaju Gordu

Vēlam stipru veselību un 
daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Katram mūžam balss ir savējā,

Atbalss, gadi, kuri nāk un iet,
Šodien dzīves pļavā tavējā,
Balss un atbalss vienuviet.

Uldis Dēliņš, Iveta Kocere, Valija Ozoliņbeika, 
Aleksandrs Smirnovs, Kārlis Trokšs, Jevdokija Vaidere

Skumjās esam
 kopā ar tuviniekiem

13. februārī plkst. 18.00
Ulbrokas kultūras namā

komponista Alvila Altmaņa
jubilejas koncerts

„DZĪVES TANGO”
Ieeja brīva


