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No 20. līdz 22. februārim Ul-
brokas vidusskolā notika Lat-
vijas Ekoskolu ziemas forums. 
Tajā piedalījās 120 skolēnu 
un 46 skolotāji no 43 Latvijas 
skolām, kā arī 15 Vides fonda 
brīvprātīgie un 23 Ulbrokas 
vidusskolas brīvprātīgie.

1. diena plkst. 11.30
Ierodas foruma dalībnieki un ie
ņem savas guļvietas. Katrā telpā 
nākas sadzīvot divu trīs skolu ko
mandām – tā ir lieliska iespēja ie
pazīties. Viss otrais un trešais stāvs 
ir paredzēts „dzīvošanai”, taču visi 
vēl nav ieradušies. Skola vēl aizvien 
ir tukša un klusa. Svinīgā atklāšana 
ir pēc stundas. Retos dalībniekus 
gaiteņos var redzēt ar interesi ie
pazīstoties ar Ulbrokas vidussko
lu, viņus īpaši pārsteidz atkritumu 
šķirošanas tvertnes – papīram, 
plastmasai un nešķirotajiem atkri
tumiem. 

Pirmajā stāvā reģistrācija norit 
pilnā sparā, jo komandas sāk ie
rasties arvien biežāk. Ulbrokas vi
dusskolas brīvprātīgais personāls 
ir tērpts zilas krāsas apģērbā –  
viņus pamanīt cilvēku burzmā 
var uzreiz. Pusstundas laikā skola 
ir pilnībā atdzīvojusies. Dzīvība 
čum un mudž, it kā kāds būtu 
pagrūdis neredzamu rokturi un 
izlaidis cilvēku lavīnu brīvībā. 
Kamēr pēdējie iekārtojas istabās, 
citi jau pulcējas zālē un 9.a klases 
skolēnu sacerētās ekodziesmas 
pavadījumā iepazīstas ar Stopiņu 
novadu.

Svinīgā foruma atklāšana sā
kas ar jautru dziesmu, ko izpilda 
Ulbrokas vidusskolas 6.a klases 
skolnieks, no kura tā vien virmo 
enerģija! Tad mūs uzrunā Stopiņu 
novada domes priekšsēdētājs Jā
nis Pumpurs. Viņš aicina nogaršot 
Latvijas garšīgākos tomātus, kas 
audzēti „Getliņu EKO”. Tad mūs 
sveic 8.c klases skolnieks ar „Prāta 
vētras” dziesmu „Gara diena” ģi
tāras pavadījumā – dalībniekiem 
šis izpildījums īpaši patīk, un dau
dzi dzied līdzi. Tad mūs uzrunā 
Ulbrokas vidusskolas direktors 
Normunds Balabka, kas izsaka 
pateicību ekoforuma idejas auto
ram Danielam Trukšānam, kā arī 
foruma brīvprātīgajiem dalībnie
kiem un organizatoriem. Pēc nā
kamās dziesmas izpildījuma mūs 
uzrunā ekoskolu pārstāvis Daniels 

Trukšāns, viņš mūs iepazīstina ar 
foruma „dzīves” noteikumiem un 
turpmāko trīs dienu programmu, 
ko ar tehniskām detaļām papildi
na Ulbrokas vidusskolas Ekosko
las koordinatore skolotāja Solvita 
Alksne.

Pēc atklāšanas visi draudzīgi 
dodamies pusdienot. Pulksten 
divos komandas ieskatās prog
rammās un dodas uz tām atvēlē
tajām izklaides un mācību vietām. 
Pirmā grupa dodas ekskursijā 
uz Getliņu atkritumu poligonu 
un EKO nodaļu, kur var apskatīt 
nogaršot ekoloģiski audzētos to
mātus un apskatīt ar melngalvu 
aitas. Citas komandas dodas uz 
radošajām darbnīcām, kurās tiek 
veidoti vides apgaismes objekti 
no pārstrādātā papīra. Šo darb
nīcu rezultāti ir nepārspējami, 
darbi patiesi izceļas katrs ar savu 
oriģinalitāti, sarežģītu dizainu un 
šarmu vienkāršās konstrukcijās. 
Vēl citas komandas tajā pašā laikā 
aizrauj FIZMIX eksperimenti par 
ekoloģiskām tēmām (un ne tikai). 
FIZMIX pārstāvis Kārlis demon
strē dažādus mācību eksperimen
tus ar gāzēm un arī mājās sastopa
mām vielām – šķiltavu gāzi, sodu 
un etiķi. Tāpat mūs pārsteidz 
vienkāršs, taču neparasts inerces 
eksperiments un „burvju triks” 
ar glāzēm, bet vislielāko iespaidu 
atstāj tieši noslēgums – degošie 
ziepju burbuļi (jeb „kā nosvilināt 
roku apmatojumu zinātnes vār
dā”). 

Pēc īpašas pieteikšanās atseviš
ķi komandu dalībnieki piedalās 
multimediju darbnīcā, kur visas 

dienas garumā tiek veidots īpašs 
foruma reklāmas rullītis un da
lībnieki ne tikai piedalās kā ak
tieri, bet arī scenāristi, filmētāji 
un producenti – katram ir iespēja 
pamēģināt kaut ko savu.

Santa Katrīna Meikališa,
ulbrokas vidusskolas

 12. klases skolniece, Ziemas 
ekoforuma brīvprātīgā dalībniece

Piektdienas vakarā norisinās 
ekstrēmākā ekoskolu foruma 
aktivitāte. Tā ir iesvētību trase 
skolai blakus esošajā mežā. Šajā 
trasē jāveic daudz dažādu eks
trēmu uzdevumu. Skolēniem jā
brien pa meža biezokņiem, jāiet 
pa aizsalušu purvu, jārāpjas pāri 
lieliem nokritušiem kokiem, kā 
arī jāpārvar vairāki ar ūdeni pil
ni grāvji, lai tiktu pie vietām, kur 
jāpilda dažādi uzdevumi, kas ne
maz nav tik viegli, un to var iz
darīt tikai tad, ja komanda prot 
labi sadarboties. Iesvētību trasē 
skolēni aktīvi pilda organizatoru 
sagatavotos uzdevumus aptuveni 
3 stundas. Pēc tam, atgriezušies 
skolā, skolēni  dejo un dzied līdzi 
Ropažu jauniešu mūzikas grupas 

„New Age Travellers” izpildītajām 
dziesmām. Pēc koncerta visi do
das pie miera, lai sestdienas rītā 
celtos un veiktu ekoforuma no
pietnākos darbus.

2. diena plkst. 8.30
Sestdienas rīts sākas ar Brain 
gym rīta vingrošanu, un pēc tam 
notiek  6 dažādas lekcijas, katrai 
no tām ir savs konkrēto tēmu 
zinošs lektors. Laika taupīšanas 
dēļ katrs skolēns var izvēlēties 
sev visvairāk interesējošās tēmas 
un apmeklēt tikai 3 lekcijas. Ma
nuprāt, ļoti interesanta lekcija 
ir par eitrofikāciju Baltijas jūrā. 
Šajā lekcijā uzzinu, kas tad īsti ir 
eitrofikācija, kā arī to, kas izraisa 
eitrofikāciju un kā ar to cīnīties. 
Mūsdienās ļoti aktuāla tēma ir 
bioloģiskā pārtika Latvijā, arī par 
to uzzinu vienā no lekcijām. Ļoti 
pārsteidzošs fakts, ko šajā lekcijā 
uzzinu, ka Latvija pēc bioloģisko 
saimniecību daudzuma ir 5. vietā 
Eiropā. Manuprāt, tas ir ļoti labs 
rādītājs, kas rosina bioloģiskajām 
saimniecībām augt un attīstīties. 
Iegūtās zināšanas skolēni izman
to, piedaloties „Zināšanu galeri

jā” un sacensībās „Zini vai mini!”.
Ziemas ekoforumā norisinās arī 

dažādas radošās darbnīcas, kurās 
skolēni var izmantot savas zināša
nas un attīstīt radošās prasmes. No 
papīra rullīšiem veidojam ļoti inte
resantas un skaistas lampas, vecos 
kreklus izmantojam kreļļu veido
šanā, kā arī apgleznojam. Vienā no 
darbnīcām var iemācīties diedzēt 
sēklas. Manuprāt, ļoti noderīga ir 
arī kritiskās domāšanas darbnīca, 
kurā skolēni mācās, kā pēc iespējas 
labāk izteikt savu viedokli un spēt 
argumentēt. Sestdienas vakarā, pēc 
lekcijām un radošajām darbnīcām, 
skolēnus uzjautrina improvizācijas 
teātris „Improzoo”. Pēc tam turp
māko vakaru jaunieši pavada de
jojot un izklaidējoties Dj Granaidd 
rīkotajā diskotēkā.

Katrīna Anevica, ulbrokas 
vidusskolas 8.a klases skolniece, 

Ziemas ekoforuma brīvprātīgā

Šis Ziemas ekoforums ir ļoti in
teresants, izglītojošs un piedzī
vojumu bagāts. Jaunieši piedalās 
dažādos par dabu un ekoloģiju 
izglītojošos pasākumos gan brīvā 
dabā, gan arī skolas telpās. Pie
mēram, skolai apkārt esošajos 
mežos iespējams iepazīt un iz
pētīt kokus un arī veikt dažādus 
grupu pārbaudījumus un uzde
vumus. Skolā ir iespēja apmeklēt 
arī lietderīgas radošās darbnīcas, 
piemēram, dažās no tām ikviens 
var iemācīties, kā novecojušās 
un apnikušās lietas var atkal pa
darīt interesantas un lietderīgas, 
tās apgleznojot, vai izmantot, lai 
no tām pagatavotu pilnīgi citas 
– jaunas un oriģinālas – lietas.  
Visi foruma dalībnieki pasākuma 
gaitā ir sadalīti komandās,  ar ku
rām turpmāk viņi kopā piedalās 
dažādos vienojošos pasākumos, 
piemēram, zināšanu  un  koman
das vienotības sacensībās, tādē
jādi  komunicējot un iepazīstot 
cits citu. Foruma gaitā norisinās 
arī vairāki izklaidējoši pasākumi, 
piemēram, skolā viesojas impro
vizācijas teātris un tiek spēlēti 
koncerti un noslēgumā – lielā 
balle.

Ekoskolu Ziemas foruma foto
galerija apskatāma: http://www.
ulbrokas-vsk.lv/lv/gallery/76. 

Sabīne Kalēja, ulbrokas 
vidusskolas 8.a klases skolniece,  

Ekoforuma brīvprātīgā dalībniece

Ekoskolu ziemas forums Ulbrokas vidusskolā
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2015. gada 28. janvārī Stopiņu novadā (protokols Nr.42, p.4.3.6)

Saistošie noteikumi Nr. 3/15
 „Par Stopiņu novada budžetu 2015. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro daļu un 46. pantu, likumu „Par pašvaldības budžetiem”

1. Apstiprināt konsolidēto Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plānu 2015. gadam. (Pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt konsolidēto pamatbudžeta izdevumu plāna projektu 2015. gadam. (Pielikums Nr.2)
3. Apstiprināt konsolidēto speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna projektu 2015. gadam. (Pielikums Nr.3).

J.Pumpurs, 
stopiņu novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Nr.1
28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3/15

„Stopiņu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015. gadam”

  Ieņēmumu nosaukums
Stopiņu 
novada 
dome 

Upesleju 
internātpa-
matskola 
rehabilitācijas 
centrs

Gaismas 
internāt-
pamat-
skola 

PA 
„Stopiņu 
ambulan-
ce”

PA 
„Saim-
nieks”

Konsoli-
dācija

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
ieņēmumu 
plāns 2015.
gadam

1.1.1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gadā 7 516 918           7 516 918
  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 2014. gadu 74 126           74 126
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi saimnieciskā gada maksājumi 579 884           579 884
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi parāda maksājumi 92 000           92 000
4.1.2.1. Ēku un būvju nekustamā īpašuma nodoklis par pārskata gadu 394 528           394 528
4.1.2.2. Ēku un būvju nekustamā īpašuma nodoklis parāda maksājumi 28 000           28 000
4.1.2.3. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli 413 121           413 121
4.1.2.3. Parāda maksājumi par mājokli 32 000           32 000
8.6.2.2. Ieņēmumi par kontu atlikumiem 500       200   700
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā 2250           2250
9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 39 000           39 000
10.1.4.0. Sodi un sankcijas - administratīvie sodi 15 800           15 800
10.3.0.0. Nokavējuma nauda par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pārkāpumiem 30 000           30 000
12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi 700       50 140   50 840
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes pārdošanas 1 500 000           1 500 000
13.4.0.0. Pašvaldības mantas realizācija 50 000           50 000
18.6.2.0. No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam 137 263           137 263
18.6.2.0. Dotācija 1.-3. klašu skolēnu ēdināšanai 80 266           80 266
18.6.2.0. IZM darba algas un soc. nodoklis (pamata un vispārējā izglītība) 926 160           926 160

18.6.2.0. IZM dotācija izglītības pasākumiem (Gaismas internātpamatskola un Upesleju internātpamatskola rehabilitācijas 
centrs) 1 851 264           1 851 264

18.6.2.0. Mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu pedagogu darba samaksai un VSAOI 156 792           156 792
18.6.2.0  Dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 136 473           136 473
18.6.2.0 Dotācija mācību grāmatu iegādei 19 222           19 222
18.6.2.0 Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta projektiem 70 764           70 764

18.6.2.0. Nacionālā veselības dienesta apmaksātie medicīnas pakalpojumi 0     131 100     131 100

18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 0       409 467   409 467

18.6.3.0. Algotie pagaidu darbi 15 190           15 190

19.1.2.2. Saņemtie transferta ieņēmumi kapitāliem izdevumiem starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem (no spec. 
budžeta uz pamatbudžetu) 927 009           927 009

19.2.1.0 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 217 000           217 000
19.3.0.0. Pašvaldību iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes 0 1 668 128 880 989 29 800 1 186 000 -3 764 917 0
21.3.5.2. Vecāku maksa par PII „Pienenīte” 93 574 36 524         130 098
21.3.5.9. Vecāku maksa par Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu 19 000           19 000
21.3.7.0. Ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem 300           300
21.3.8.1. Ieņēmumi par nomu telpu 40 500     3600     44 100
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 28 680           28 680
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu 740           740
21.3.8.9.  Sporta kompleksa noma 5800           5800
21.3.8.9.  Ieņēmumi no Stopiņu baseina pakalpojumiem 98 000           98 000
21.3.9.4 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem 850       2 696 682   2 697 532
21.3.9.2 Pacientu iemaksas 0     30800     30 800
21.3.9.2 Pašvaldības dotācija pacientu iemaksu daļējai apmaksai 0     16 200     16 200
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 14 000       998 500 -618 246 394 254
21.4.0.0. Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2200 100     32 160   34 460
  Kredīts no Valsts kases 559 020           559 020

  Pamatbudžets kopā 16 168 
894 1 704 752 880 989 211 500 5 373 

149 -4 383 163 19 956 121

  Atlikums perioda sākumā 972 852 18 156 45 572 4 3631 1 111 439 0 2 191 650
  Atlikums perioda beigās 5700 0 0 0 0 0 5700

  Pamatbudžeta ieņēmumi pavisam kopā 17 136 
046 1 722 908 926 561 255 131 6 484 

588 -4 383 163 22 142 071

Pielikums Nr.2. 
28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3/15

Konsolidētais pamatbudžeta izdevumu plāns 2015. gadam (EUR)

Kods   Koda nosaukums
Konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam

01.000 Vispārējie valdības dienesti 1 558 419
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 714 998
1000 Atlīdzība 585 723
1100 Darba samaksa 457 866
  deputātiem 70 560
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 127 857
2000 Preces un pakalpojumi 101 135
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 2000
2200 Pakalpojumi 75 605

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 21 530

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2000
5000 Pamatkapitāla veidošana 26 250
5100 Nemateriālie ieguldījumi 12 850
5200 Pamatlīdzekļi 13 400

6290 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 1890
01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi (kredītprocenti) 41 000

01.830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību 
budžetam (maksājumi PFIF) 802 421

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 420 448
03.100 Pašvaldības policija 408 490
1000 Atlīdzība 346 000
1100 Darba samaksa 256 000
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 90 000
2000 Preces un pakalpojumi 54 340
2200 Pakalpojumi 32 270

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 22 000

2500 Nodokļu maksājumi 70
5000 Pamatkapitāla veidošana 8150

Kods   Koda nosaukums

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam
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5100 Nemateriālie ieguldījumi 450
5200 Pamatlīdzekļi 7700
03.200 Civilās drošības dienesti 11 958
1000 Atlīdzība 8558
1100 Darba samaksa 6390
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 2168
2000 Preces un pakalpojumi 3400
2200 Pakalpojumi 200

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 3200

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 10 498 066
06.100 PA „SAIMNIEKS” 6 427 688
1000 Atlīdzība 1 070 960
1100 Darba samaksa 844 130
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 226 830
2000 Preces un pakalpojumi 2 890 168
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 700
2200 Pakalpojumi 1 513 800

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 1 313 768

2500 Nodokļu maksājumi 61 900
4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 2540
5000 Pamatkapitāla veidošana 2 464 020
5100 Nemateriālie ieguldījumi 8200
5200 Pamatlīdzekļi 2 455 820
06.600 Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība 4 070 378
1000 Atlīdzība 196 765
1100 Darba samaksa 153 501
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 43 264
2000 Preces un pakalpojumi 208 690
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 500
2200 Pakalpojumi 201 635

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 6555

5000 Pamatkapitāla veidošana 3 664 923
5100 Nemateriālie ieguldījumi 51 034
5200 Pamatlīdzekļi 3 613 889

07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi, PA 
„STOPIŅU AMBULANCE” 250 381

1000 Atlīdzība 182 781
1100 Darba samaksa 141 514
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 41 267
2000 Preces un pakalpojumi 43 420
2200 Pakalpojumi 23 320

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 20 000

2500 Nodokļu maksājumi 100
5000 Pamatkapitāla veidošana 6780
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1480
5200 Pamatlīdzekļi 5300
6320 Pabalsti veselībai (PA „Ambulance”, I.Vīksnes privātprakse) 17 400
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 862 777
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi 524 285
08.110 Sporta komplekss 317 585
1000 Atlīdzība 138 800
1100 Darba samaksa 107 000
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 31800
2000 Preces un pakalpojumi 124645
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 200
2200 Pakalpojumi 105156

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 19289

3260 Subsīdijas nevalstiskajām organizācijām 4290
5000 Pamatkapitāla veidošana 35 850
5200 Pamatlīdzekļi 35 850
6400 Atbalsts sportistiem 14 000
08.120 Stopiņu baseins 206 700
1000 Atlīdzība 119 504
1100 Darba samaksa 91 550
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 27 954
2000 Preces un pakalpojumi 84 396
2200 Pakalpojumi 69 546

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 14 850

5000 Pamatkapitāla veidošana 2800
5200 Pamatlīdzekļi 2800
08.200 Kultūra 338 492
08.210 Bibliotēkas 93 276
08.211 Ulbrokas bibliotēka 64 451
1000 Atlīdzība 49 594
1100 Darba samaksa 38 109
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 11 485
2000 Preces un pakalpojumi 9440
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 100
2200 Pakalpojumi 7490

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 1850

2400 Periodika 1000
5000 Pamatkapitāla veidošana 3797
5200 Pamatlīdzekļi 3797
  t.sk.grāmatas 3000
7210 Transferti savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 620
08.212 Sauriešu bibliotēka 28 825
1000 Atlīdzība 21 786
1100 Darba samaksa 16 250
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 5536
2000 Preces un pakalpojumi 2884
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 30
2200 Pakalpojumi 2150

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 704

2400 Periodika 845
5000 Pamatkapitāla veidošana 2750

5200 Pamatlīdzekļi 2750
  t.sk. grāmatas 2150
7210 Transferti savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 560
08.230 Kultūras centri, nami un klubi 223 421
1000 Atlīdzība 116 131
1100 Darba samaksa 91 710
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 24 421
2000 Preces un pakalpojumi 97 790
2200 Pakalpojumi 89 540

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 8250

3260 Dotācijas nevalstiskām organizācijām un biedrībām 1500
5000 Pamatkapitāla veidošana 8000
5200 Pamatlīdzekļi 8000
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra (TMSt.) 21 795
1000 Atlīdzība 4885
1100 Darba samaksa 3800
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 1085
2000 Preces un pakalpojumi 2910
2200 Pakalpojumi 1910

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 1000

5000 Pamatkapitāla veidošana 14 000
5200 Pamatlīdzekļi 14 000
09.000 Izglītība 7 145 230
09.100 Pirmsskolas izglītība 1 270 075
1000 Atlīdzība 910 984
1100 Darba samaksa 693 054
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 217 930
2000 Preces un pakalpojumi 285 922
2200 Pakalpojumi 132 637

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 153 285

5000 Pamatkapitāla veidošana 15 169
5100 Nemateriālie ieguldījumi 400
5200 Pamatlīdzekļi 14 769
6400 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 58 000
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība 5 039 026
09.210 Stopiņu pamatskola 650 647
1000 Atlīdzība 551 187
1100 Darba samaksa 431 176
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 120 011
2000 Preces un pakalpojumi 81 995
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 250
2200 Pakalpojumi 27 330

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 54 415

5000 Pamatkapitāla veidošana 17 465
5200 Pamatlīdzekļi 17 465
  t.sk. grāmatas 2000
09.220 Ulbrokas vidusskola 1 737 780
1000 Atlīdzība 1 082 569
1100 Darba samaksa 854 983
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 227 586
2000 Preces un pakalpojumi 439 036
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 2277
2200 Pakalpojumi 213 996

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 222 763

5000 Pamatkapitāla veidošana 208 275
5100 Nemateriālie ieguldījumi 5400
5200 Pamatlīdzekļi 202 875
  t.sk. grāmatas 9100
6450 Balvas olimpiāžu uzvarētājiem 7900
09.240 Gaismas speciālā internātpamatskola 919 561
1000 Atlīdzība 690 116
1100 Darba samaksa 547 045
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 143 071
2000 Preces un pakalpojumi 153 516
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 84
2200 Pakalpojumi 60 782

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 92 250

2500 Nodokļu maksājumi 400
5000 Pamatkapitāla veidošana 75 929
5200 Pamatlīdzekļi 75 929
  t.sk. grāmatas 1200
09.260 Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs 1 715 708
1000 Atlīdzība 772 782
1100 Darba samaksa 604 952
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 167 830
2000 Preces un pakalpojumi 448 917
2200 Pakalpojumi 180 750

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 268 167

2400 Izdevumi periodikas iegādei 3158
5000 Pamatkapitāla veidošana 472 969
5100 Nemateriālie ieguldījumi 1992
5200 Pamatlīdzekļi 470 977
  t.sk. grāmatas 4340
7240 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 17 882
09.250 Pierīgas izglītības un Sporta pārvalde 15 330
7210 Transferti izglītības pakalpojumiem 15 330
09.510 Ulbrokas mūzikas un mākslas skola 338 565
1000 Atlīdzība 302 295
1100 Darba samaksa 234 140
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 68 155
2000 Preces un pakalpojumi 27 360
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 1000
2200 Pakalpojumi 16 840

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 9520

5000 Pamatkapitāla veidošana 8410

Kods   Koda nosaukums

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam

Kods   Koda nosaukums

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam
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5200 Pamatlīdzekļi 8410
6400 Pārējie pabalsti 500
09.810 Pārējā izglītības vadība 473 000
2200 Pakalpojumi 70 000
7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti (skol. savst. norēķini) 403 000
  Eiropas brīvprātīgo darba projekti 24 564
2000 Preces un pakalpojumi 24 564
2200 Pakalpojumi 24 564
10.000 Sociālā aizsardzība 1 023 392
10.400 Bāriņtiesa 53 822
1000 Atlīdzība 47 932
1100 Darba samaksa 36 540
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 11 392
2000 Preces un pakalpojumi 5050
2200 Pakalpojumi 3620

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 1430

5000 Pamatkapitāla veidošana 840
5200 Pamatlīdzekļi 840
10.900 Ulbrokas dienas centrs 23 881
1000 Atlīdzība 18 308
1100 Darba samaksa 13 696
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 4612
2000 Preces un pakalpojumi 4873
2200 Pakalpojumi 2883

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 1990

5000 Pamatkapitāla veidošana 700
5200 Pamatlīdzekļi 700
10.900 Sauriešu dienas centrs 35 296
1000 Atlīdzība 25 835
1100 Darba samaksa 19 495
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 6340
2000 Preces un pakalpojumi 7891
2200 Pakalpojumi, t.sk. Jaunatnes projekti 19 600 EUR 5061

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 2830

5000 Pamatkapitāla veidošana 1570
5200 Pamatlīdzekļi 1570
10.900 Upesleju dienas centrs 42 990
1000 Atlīdzība 27 850
1100 Darba samaksa 20 720
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 7130
2000 Preces un pakalpojumi 12 490
2200 Pakalpojumi 11 480

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 1010

5000 Pamatkapitāla veidošana 2650
5200 Pamatlīdzekļi 2650
10.900 Cekules dienas centrs 15 111
1000 Atlīdzība 11 501
1100 Darba samaksa 8204
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 3297
2000 Preces un pakalpojumi 3110
2200 Pakalpojumi 2180

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 930

5000 Pamatkapitāla veidošana 500
5200 Pamatlīdzekļi 500
10.900 Līču dienas centrs 43 335
1000 Atlīdzība 14 795
1100 Darba samaksa 11 405
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 3390
2000 Preces un pakalpojumi 7140

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 0
2200 Pakalpojumi 4730

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 2410

5000 Pamatkapitāla veidošana 21 400
5200 Pamatlīdzekļi 21 400
10.700 Aprūpe 11 940
1000 Atlīdzība 11 740
1100 Darba samaksa 9500
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 2240
2000 Preces un pakalpojumi 200
2200 Pakalpojumi 200
10.700 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 523 327
3230 Subsīdijas nevalstiskajām organizācijām 13 527
  t.sk. Pensionāru padome 5500
  Daudzbērnu biedrība 1138
  Represēto biedrība 3889
  Sarkanais Krusts 0
  Biķeru evaņģēliski luteriskā draudze 3000
6000 Sociālie pabalsti 468 800
6250 Pašvaldību sociālie pabalsti naudā 42 800
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā GMI 35 000
6270 Dzīvokļa pabalsti naudā 42 000
6320 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 85 000
6360 Dzīvokļa pabalsti natūrā 68 000

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 
kompensācijas 196 000

7210 Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai 41 000
10.500 Algotie pagaidu darbi 17 240
1000 Atlīdzība 4450
1100 Darba samaksa 3600
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 850
2000 Preces un pakalpojumi 790
2200 Pakalpojumi 140

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 650

6240 Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 12 000
10.900 Sociālais dienests 121 493
1000 Atlīdzība 113 203
1100 Darba samaksa 87 460
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 25 743
2000 Preces un pakalpojumi 6550
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 300
2200 Pakalpojumi 4650

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 1600

5000 Pamatkapitāla veidošana 1740
5200 Pamatlīdzekļi 1740
  Norvēģu finanšu instrumenti 3232
1000 Atlīdzība 3232
1100 Darba samaksa 2616
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 616
  Asistentu pakalpojumi 131 725
1000 Atlīdzība 114 321
1100 Darba samaksa 92 500
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas 21 821
2000 Preces un pakalpojumi 15 534
2200 Pakalpojumi 14 714

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 820

5000 Pamatkapitāla veidošana 1870
5200 Pamatlīdzekļi 1870
  Kredīta atmaksa Stopiņu novada dome 326 458
  Kredīta atmaksa PA „Saimnieks” 56 900
  KOPĀ PLĀNOTIE IZDEVUMI 22 142 071

    Autoceļu fonds     Dabas resursu 
nodoklis      

Kods Ieņēmumu un izdevumu nosaukums
Stopiņu 
novada 
dome

PA „Saim-
nieks” Konsolidācija Pavisam

Stopiņu 
novada 
dome

PA 
„Saim-
nieks”

Konsolidā-
cija Pavisam

Konsolidētais 
speciālā budžeta 
2015.gada plāns, 

EUR
  Ieņēmumi - pavisam 131 926 132 214 -131 914 132 226 4 049 104 406 500 -406 200 4 049 404 4181630
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis         2 000 000     2 000 000 2000000

8.6.2.0. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 
kredītiestādēs   300   300   300   300 600

18.6.2.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 131 914     131 914         131914
19.3.0.0. Pašvaldības iekšējie transferti   131 914 -131 914 0   406 200 -406 200 0 0
  Tekošā gada ieņēmumi 131 914 132 214 -131 914 132 214 2 000 000 406 500 -406 200 2 000 300 2 132 514
  Atlik. gada sākumā 12     12 2 049 104     2 049 104 2 049 116
  Izdevumi kopā 131 926 132 214 -131 914 132 226 4 049104 406 500 -406 200 4 044 404 4 181 630
  Administratīvās teritorijas uzturēšanas izdevumi 131 926 132 214 -131 914 132 226 4 044 104 406 500 -406 200 4 044 404 4 176 630
1000 Atlīdzība   40 662   40 662 24 720 12 458   37 178 77 840
1100 Darba samaksa   32 900   32 900 20 000 10 080   30 080 62 980
1200 DD VSAO iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas   7762   7762 4720 2378   7098 14 860
2000 Preces un pakalpojumi 12 77 552 0 77564 545 000 94 042 0 639 042 716 606
2200 Pakalpojumi 12 5130   5142 500 000 87 342   587 342 592 484

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000   72 422   72 422 45 000 6200   51 200 123 622

2500 Budžeta iestāžu nodokļa maksājumi           500   500 500
5000 Pamatkapitāla veidošana 0 14 000 0 14 000 2 141 175 300 000 0 2 441 175 2 455 175
5100 Nemateriālie ieguldījumi               0 0
5200 Pamatlīdzekļi   14 000   14 000 2 141 175 300 000   2 441 175 2 455 175
7230 Pašvaldību budžeta iekšējie transferti 131 914   -131 914 0 406 200 0 -406 200 0 0
9220 Pašvaldības SB kapitālo izdevumu transferti uz PB         927 009 0   927 009 927 009
  Sociālie pabalsti Getliņu poligona teritorijas iedzīvotājiem         5000       5000

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 
kompensācijas         5000       5000

  Atlikums gada beigās 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pielikums Nr.3
28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3/15

2015. gada konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns, EUR

Kods   Koda nosaukums

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam

Kods   Koda nosaukums

Konsolidētais 
pamatbudžeta 
izdevumu plāns 
2015. gadam
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28. janvārī, 
protokols nr.42
Izveidot komisiju lēmumu pie
ņemšanai par lauksaimniecības 
zemes iegūšanu īpašumā. Komi
sijas sastāvā iekļaut Stopiņu nova
da domes Juridiskās daļas vadītā
ju Daci Leitāni, attīstības un plā
nošanas speciālisti Inesi Pivari,  
būvvaldes zemes ierīkotāju Lindu  
Čakši, deputātus Sergeju Mas
ļakovu un Ati Senkānu. Pama
tojums: LR Ministru kabineta 
noteikumi Nr.748 „Noteikumi 
par lēmumu pieņemšanu darīju
miem ar lauksaimniecības zemi” 
16.p.

Stopiņu novada domē 
12.01.2015. saņemts va/s „Latvi
jas Valsts ceļi” iesniegums par au
toceļa A4 Rīgas apvedceļš (Balt
ezers – Saulkalne) uzlabošanas 
un attīstības projekta īstenošanai 
nepieciešamajām pašvaldības 
zemēm. Atbilstoši projektam 
blakusceļu izbūvei nepieciešams 
atdalīt zemes vienības no diviem 
Stopiņu novada pašvaldībai pie
kritīgiem īpašumiem. Nolemts 
piekrist pašvaldībai piekritīgo 
zemju atdalīšanai no pašvaldībai 
piekritīgās zemes vienības „Pie 
Dižozoliem” (kadastra apz. 8096 
006 0074) atdalīt zemes vienību 
aptuveni 0,15 ha platībā; no paš
valdībai piekritīgās zemes vienī
bas „Apvedceļš Meža skola” (ka
dastra Nr. 8096 00600054) atdalīt 
zemes vienību aptuveni 0,025 ha 
platībā.

Apstiprināt saistošos noteiku
mus „Par Stopiņu novada budže
tu 2015. gadam”. 

Aktualizēt informatīvā izde
vuma „Tēvzemīte” nolikumu, 
nolikums pieejams: http://www.
stopini.lv/public/35358.html. 

Iepirkumu komisijas 
ziņojums
Līguma slēgšanas tiesības iepir
kumā „Sauriešu karjera krasta 
stiprināšana posmā gar Plud

males ielu, Sīļu ielas un Smilšu 
ielas krustojumā”, identifikācijas 
Nr. SND2014/44(8.2), piešķirt 
un par uzvarētāju atzīt Pilnsa
biedrību „LR Būvnieks”, reģ. 
Nr.40103831129, juridiskā adre
se Ezermalas iela 1C, Rīga, LV
1014, ar kopējo līguma summu 
EUR bez PVN 45 042,15, PVN 
21% EUR 9458,85, EUR ar PVN 
54 501,00. Pamatojums: Piln
sabiedrību „LR Būvnieks”, reģ. 
Nr.40103831129, piedāvājums 
atbilst nolikuma prasībām, visze
mākā cena. Pretendentam Piln
sabiedrība „LR Būvnieks”, reģ. 
Nr.40103831129, nav konstatēti 
Publisko iepirkumu likuma 8.2 
panta piektās daļas izslēgšanas 
nosacījumi.

11. februārī, 
protokols nr.43
Akceptēt va/s „Latvijas Dzelz
ceļš” paredzēto darbību „Latvi
jas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” 
Stopiņu novadā. 

Autobusa pieturvietas pie ie
brauktuves „Orions” ciematā ie
rīkošanas projekta īstenošanas 
priekšlikumu iekļaut Stopiņu no
vada Attīstības programmā 2012. 
– 2018. gadam, aktualizējot Rīcī
bas un Investīciju plānus. 

Iepirkumu komisijas 
ziņojums
Līguma slēgšanas tiesības iepir
kumā „Novadgrāvju rekonstruk
cija Līču ciemā”, identifikācijas 
Nr. SND2014/47(8.2), piešķirt un 
par uzvarētāju atzīt SIA „BGS”, 
reģ. Nr.40003042400, juridiskā 
adrese Ūnijas iela 8, korp. 9, Rīga, 
LV1084, ar kopējo līguma sum
mu EUR bez PVN 169  971,22, 
PVN 21% EUR 35  693,96, EUR 
ar PVN 205  665,18 (cenā atbil
stoši iepirkuma nosacījumiem 
ir iekļauta pasūtītāja finanšu re
zerve neparedzētiem darbiem). 
Pamatojums: SIA „BGS”, reģ. 
Nr.40003042400, piedāvājums 

atbilst nolikuma prasībām, vis
zemākā cena no iesniegtajiem 
piedāvājumiem, kuri iepirkuma 
vērtēšanas procesā nav atsaukti. 
Pretendentam SIA „BGS”, reģ. 
Nr.40003042400, nav konstatēti 
Publisko iepirkumu likuma 8.2 
panta piektās daļas izslēgšanas 
nosacījumi.

Saskaņā ar likuma „Par paš
valdībām” pārejas noteikumu 32. 
punktu pašvaldībām ne vēlāk kā 
līdz 2015. gada 1. jūlijam jāno
drošina domes sēžu ierakstīšana 
audioformātā un to ievietoša
na domes mājaslapā internetā. 
Saskaņā ar Saeimas mājas lapā 
publicēto informāciju http://
www.saeima.lv/lv/aktualitates/
saeimas-zinas/22329-saeimas-
komisija-pasvaldibam-domes-se-
zu-norises-audioieraksts-bus-ja-
veic-no-nakama-gada-1-julija, 
2014. gada 17. jūnijā Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisija, lemjot par grozījumu 
apstiprināšanu likumā „Par paš
valdībām”, kas paredz līdz 2015. 
gada 1. jūlijam pagarināt termi
ņu, no kura pašvaldībām obligāti 
jānodrošina domes sēžu ierak
stīšana audioformātā, uzklausīja 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pārstāvjus, 
kuri komisijas sēdē apliecināja, 
ka, konsultējoties ar Datu valsts 
inspekciju, sagatavos vadlīnijas 
pašvaldībām, kā nodrošināt fi
zisko personu datu aizsardzības 
prasību ievērošanu, cik ilgi ierak
sti glabājami un citus ieteikumus. 
2015. gada 9. februārī, telefoniski 
sazinoties ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri
jas vecāko eksperti Dz.Muzikanti, 
noskaidrots, ka ministrija minē
tās vadlīnijas pašvaldībām nav 
izstrādājusi un šobrīd darbs pie 
tām nenotiek. Stopiņu novada 
dome nolēma atlikt pašvaldības 
domes sēžu audioformāta ierak
stu publicēšanu līdz 2015. gada 1. 
jūlijam.

Stopiņu novada dome 2014. 
gada 12. novembrī ar lēmumu 
Nr.38, punkts 9.1., apstiprinā
ja finanšu līzinga darījumu, ar 
kuru PA „Saimnieks” pērk au
togreideri: HMB NOBAS, mo
delis: BG 160 TA 4, kopējā pir
kuma summa 210 540,00 EUR, 
finanšu līzinga pakalpojuma 
sniegšanas termiņš 60 mēneši. 
PA „Saimnieks” veicis iepirku
ma procedūru, kuras rezultātā 
ir noslēgts līgums par tehnikas 
vienības iegādi ar SIA „Pohjola 
Finance”, un ir samaksājis pirmo 
līzinga maksājumu. Pašvaldību 
finansiālās darbības uzraudzības 
un finansēšanas departaments ir 
aizrādījis par ilgtermiņa saistību 
uzņemšanos ar līzinga kompāni
ju. Ņemot vērā, ka Valsts kasē ir 
atvērta kredītlīnija pašvaldībām 
tehnikas vienību iegādei un pa
matojoties uz LR likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22. pantu, 
kas nosaka, ka pašvaldības var 
ņemt no valsts budžeta gan īster
miņa, gan ilgtermiņa aizņēmu
mus, 24. pantu, kas nosaka, ka, lai 
īstenotu ekonomiskās un sociālās 
programmas, kurām nepiecie
šamas investīcijas, pašvaldības 
var ņemt no valsts budžeta ilg
termiņa aizņēmumus, un 2008. 
gada 25. marta Ministru kabineta 
noteikumu nr.196 „Noteikumi 
par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, kas nosaka kārtī
bu, kādā tiek sniegti pašvaldības 
aizņēmumi, LR likuma „Par paš
valdībām” 21.p. 1.d. 19. punktu, 
Stopiņu novada dome nolemj 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē pēc 
noteiktās procentu likmes  ar at
maksas termiņu pieci gadi auto
greidera HMB NOBAS, modelis: 
B6  160 TA, iegādei, 173  695,50 
EUR (viens simts septiņdesmit 
trīs tūkstoši seši simti deviņdes
mit pieci euro, 50 centu). Valsts 
kasē saņemto aizņēmuma atmak
su garantēt no pašvaldības bu
džeta līdzekļiem. Valsts kasē sa

ņemtā aizņēmuma atmaksu sākt 
no 01.01.2016. Noslēgt trīspusējo 
vienošanos pie Iepirkuma līguma 
starp PA „Saimnieks”, pašval
dību un SIA „Pohjola Finance” 
par saistību pārņemšanu. Atbil
dīgais PA „Saimnieks” direktors 
J.Koponāns.

Par SIA „PMK2” komisijas 
darbību. 04.02.2015. kopā ar 
Valsts vides dienesta darbinie
kiem SIA „PMK2” komisija ie
radās pārbaudē SIA „PMK 2” tā 
nomnieka SIA „Autosēta” terito
rijā. Pārbaudes laikā konstatēts:
1. Kaitīgais piesārņojums terito
rijā neatrodas;
2. Teritorijā atrodas sadzīves at
kritumi un būvgruži, piesārņots 
mežs;
3. Netika uzrādīta nekāda doku
mentācija attiecībā uz atkritumu 
ievešanu vai izvešanu;
4. Nav izpildītas arī normatīvo 
aktu prasības.

Valsts vides dienests ir uzdevis 
SIA „PMK2” līdz 02.03.2015. 
iesniegt visus nepieciešamos 
dokumentus, kā arī izpildīt vi
sas izvirzītās prasības. Sākot ar 
02.03.2015., SIA „PMK2” ir aiz
liegta gan atkritumu ievešana, gan 
izvešana, kā arī ierosināta admi
nistratīvā lieta. Komisija informē, 
ka uz pašvaldības zemes ir uzbērts 
uzbērums. Par to, ka nav iespējas 
pierādīt pašvaldības zemes piesār
ņošanas faktu, jo vienīgā piekļuves 
vieta ir caur SIA „PMK 2” terito
riju, 12.02.2015. notika PMK2 
komisijas sēde, kurā tika nolemts :
1. Saņemt Valsts vides dienesta 
atbildi;
2. Stopiņu novada būvvaldei no
skaidrot izmaiņas zemes virsmas 
augstumā.

Deputāti sniegto informāciju 
pieņem zināšanai.

Domes sēžu protokoli pieeja
mi: http://www.stopini.lv/pub-
lic/34828.html. 

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Februārī pašvaldības policijas 
darbinieki izbrauca uz 94 iedzī
votāju izsaukumiem (t.sk. ģi
menes skandāli – 7, naktsmiera 
traucēšana – 4, klaiņojoši māj
dzīvnieki – 11).

Sastādīti 14 administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Izskatīti 5 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.

Par likumpārkāpumu izdarīša

nu aizturētas un nodotas Valsts 
policijas Salaspils iecirkņa darbi
niekiem 4 personas.

Par transportlīdzekļu apstā
šanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu sastādīti 2 adminis
tratīvo pārkāpumu protokoli–pa
ziņojumi.

Veicot personu mantu apskati, 
pie 3 personām Sauriešos un pie 
1 personas Dzidriņās tika atrasts 

alkohols, kura izcelsmi nevarē
ja noteikt, un personas atteicās 
sniegt informāciju par vietu, kur 
alkohols tika iegādāts. Visas čet
ras personas nodotas Valsts poli
cijas darbiniekiem.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada 

pašvaldības policijas 
materiālus

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu – nekusta-
mā īpašumā „Grebzdes” Rumbulā, Stopiņu novadā

Stopiņu novada dome 2015. gada 14. janvāra sēdē Nr.41 pieņēma lēmumu 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Būmaņi” 
daļai Dreiliņu ciemā, Stopiņu novadā”.

SIA „Target Property” (vienotais reģ. Nr. 40103608582) ir detālplānoju
ma pasūtītājs un finansētājs, zemes gabala „Grebzde” (kadastra Nr. 8096 
002 0202, kopējā platība 3,5152 ha) īpašnieks. 

Detālplānojums īpašuma „Grebzdes” daļai Rumbulā, Stopiņu novadā, 
pamato palīgizmantošanu (papildizmantošanu) un tās tehniski ekonomis
kos rādītājus, piekļūšanu un inženiertehnisko apgādi. 

Nekustamā īpašuma „Grebzdes” Rumbulā, Stopiņu novadā, noteiktais 
funkcionālais zonējums ir „Jauktas dzīvojamās, sabiedrisko un darīju
ma iestāžu apbūves teritorijas” (JP) saskaņā ar Stopiņu novada saistoša
jiem noteikumiem Nr.29 „Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009. 
gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves  
noteikumi”.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Stopiņu novada do
mes attīstības un plānošanas speciāliste Inese Pivare.

Ar detālplānojumu materiāliem varēs iepazīties elektroniskajā vidē Sto
piņu novada domes tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīstība/Sabiedrības 
līdzdalība/Detālplānojumu sagatavošana.

Ja nepieciešama papildu informācija, konsultēties ar Stopiņu novada do
mes attīstības un plānošanas speciālisti Inesi Pivari un izstrādātāja pārstāvi 
projekta vadītāju Māru Kalvāni (tālr. 67860302, metrum@metrum.lv).

Nr.3, 2015. gada 3. februārī. Izskatīti 86 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā palīdzība 11 556,65 
EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit seši EUR, 65 centi).
Nr.4, 2015. gada 17. februārī. Izskatīti 118 personu iesniegumi. Piešķirta sociālā palīdzība 9959,97 
EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi eiro, 97 centi).
Protokoli pieejami: http://www.stopini.lv/public/32812.html. 

Sociālā dienesta sēžu protokoli

Informē pašvaldības policija

Pārkāpumi februārī
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Paredzētās darbības nosau-
kums: Eiropas standarta platuma 
publiskās lietošanas dzelzceļa in
frastruktūras līnijas „Rail Baltica” 
būvniecība.

Ierosinātājs: LR Satiksmes 
ministrija, reģistrācijas Nr. 
90000088687.

Iespējamās paredzētās dar-
bības vietas: Salacgrīvas novads, 
Limbažu novads, Sējas novads, 
Inčukalna novads, Ropažu novads, 
Garkalnes novads, Stopiņu novads, 
Salaspils novads, Ķekavas novads, 
Iecavas novads, Bauskas novads, 
Baldones novads, Mārupes no
vads, Olaines novads un Rīga.

Datums, kad pieņemts biroja 
lēmums par paredzētās darbī-
bas ietekmes uz vidi novērtēju-
ma piemērošanu: Vides pārrau

dzības valsts biroja 2014. gada 29. 
oktobra lēmums Nr. 487.

Paredzētās darbības apraksts: 
Paredzētā darbība ir elektrificēta 
jaunbūvējama divceļu dzelzceļa 
līnija gan pasažieru, gan kravas 
vilcienu kombinētajai satiksmei. 
Paredzētā darbība iekļauj: dzelzce
ļa infrastruktūras līnijas „Rail Bal-
tica” būvniecību Latvijas teritorijā 
no Igaunijas robežas līdz Lietuvas 
robežai, tai skaitā nodrošinot Ei
ropas standarta platuma dzelzceļa 
infrastruktūras pieslēgumu Rīgas 
pasažieru stacijai un starptautis
kajai lidostai „Rīga”, citas saistītās 
infrastruktūras (kravu un pasažie
ru termināļi, apkopes punkts, depo 
u.c.) būvniecību, dzelzceļa infra
struktūras līnijas „Rail Baltica” 
energoapgādes būvniecību, citas 

infrastruktūras pārbūvi šķērsoju
mu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.).

Iespējamie alternatīvie risinā-
jumi: 
• A alternatīva – dzelzceļa infra
struktūras līnija „Rail Baltica”, kas 
sākas pie Igaunijas/Latvijas robežas 
un turpinās caur Salacgrīvas, Lim
bažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, 
Garkalnes, Stopiņu, Salaspils nova
du, Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķeka
vas, Baldones, Iecavas, Bauskas no
vadu līdz Latvijas/Lietuvas robežai,
• A’ alternatīva – dzelzceļa infra
struktūras līnijas „Rail Baltica” 
posms Limbažu novadā, kas ne
sakrīt ar A un B alternatīvu, 
• A’’ alternatīva – dzelzceļa infra
struktūras līnijas „Rail Baltica” 
posms Rīgā, kas nesakrīt ar A al
ternatīvu,

• B alternatīva – dzelzceļa infra
struktūras līnijas „Rail Baltica” 
posmi Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, 
Baldones, Iecavas, Bauskas novadā, 
kas nesakrīt ar A alternatīvu.

Informācija par pārrobežu 
ietekmi: Paredzētajai darbībai 
ir iespējama pārrobežu ietekme, 
ņemot vērā tās mērogu un reali
zācijas mērķi. 

Laiks un vieta, kur sabiedrība 
var iegūt informāciju par pare-
dzēto darbību un iepazīties ar 
sagatavotajiem dokumentiem: 
• LR Satiksmes ministrijā darba 
laikā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa 
vietnē www.sam.gov.lv; 
• Pilnsabiedrības „RB Latvija” 
tīmekļa vietnē www.railbaltica.
info un SIA „Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment” tīmekļa 

vietnē www.environment.lv; 
• Vides pārraudzības valsts birojā 
darba laikā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, 
tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv;
• Stopiņu novada domē Institūta ielā 
1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, darba 
laikā, tīmekļa vietnē www.stopini.lv. 

Paredzētās darbības sākotnējā 
sabiedriskā apspriešana notiks 
Ulbrokas kultūras namā Institūta 
ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 
2015. gada 4. martā plkst. 18.00.

Rakstiskus priekšlikumus par 
paredzēto darbību var iesniegt 
līdz 2015. gada 15. martam Vi
des pārraudzības valsts birojā 
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV
1045, tālrunis: 67321173, fakss: 
67321049, www.vpvb.gov.lv.

Ierosinātājs: akciju sabiedrība 
„Latvijas elektriskie tīkli”.

Paredzētās darbības nosau-
kums: Elektropārvades tīklu 
savienojuma „Igaunijas – Latvi
jas trešais elektropārvades tīkla 
starpsavienojums”. 

Paredzētās darbības norises 
vieta: Limbažu novads, Sējas no
vads, Garkalnes novads, Ropažu 
novads, Inčukalna novads, Salas
pils novads, Stopiņu novads.

Datums, kad pieņemts biroja 
lēmums par paredzētās darbī-
bas ietekmes uz vidi novērtēju-
ma piemērošanu: Vides pārrau
dzības valsts biroja 2012. gada 8. 
oktobra lēmums Nr. 502.

Informācija par IVN procedū-
ru: Pamatojoties uz likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. 
pantu un šā likuma 1. pielikuma 
„Objekti, kuru ietekmes novērtē

jums ir nepieciešams” 26. punktu, 
paredzētajai darbībai ir piemē
rojama ietekmes uz vidi novērtē
juma procedūra. 2013. un 2014. 
gadā notika paredzētās darbības 
sākotnējās sabiedriskās apsprie
šanas. Ņemot vērā iedzīvotāju 
ieteikumus un paredzamo starp
tautiskā dzelzceļa infrastruktūras 
objekta „Rail Baltica” būvniecību, 
paredzētās darbības 1. alternatīvai 
ir izvēlēta jauna 1B modifikācija 
paralēli iespējamai dzelzceļa „Rail 
Baltica” trasei, izvietojot abus in
frastruktūras objektus vienotā 
koridorā. Sākotnējās sabiedriskās 
apspriešanas sapulcēs minētajos 
novados tiks apspriesti abi šie in
frastruktūras objekti. 

Paredzētās darbības apraksts: 
Ņemot vērā to, ka tautsaimnie
ciski izdevīgāk, kā arī videi un 
īpašumiem draudzīgāk ir jau 

iepriekš apspriestās paredzētās 
darbības elektropārvades līnijas 
1. alternatīvu posmā no Limba-
žu novada līdz Stopiņu nova-
dam realizēt pa jaunu trasi (1B 
modifikācija), izbūvējot jaunu 
330 kV elektropārvades līniju 
paralēli dzelzceļa „Rail Baltica” 
maršrutam un izvietojot elektro
pārvades līniju un dzelzceļu „Rail 
Baltica” vienā koridorā, pieņemts 
lēmums no visiem aspektiem iz
vērtēt šo EPL trases variantu.
Laiks un vieta, kur sabiedrība 
var iegūt informāciju par pare-
dzēto darbību un iepazīties ar 
sagatavotajiem dokumentiem:
• A/s „Latvijas elektriskie tīkli” 
tīmekļa vietnē www.let.latvener-
go.lv;
• Vides pārraudzības valsts birojā 
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmek
ļa vietne www.vpvb.gov.lv;

• attiecīgajās pašvaldībās darba lai
kā un pašvaldību tīmekļa vietnēs.
Paredzētās darbības 1B modi-
fikācijas sākotnējā sabiedriskā 
apspriešana notiks:
• Sējas novadā – Sējas novada 
kultūras namā „Loja”, Lojā, Sē
jas pagastā, 23.02.2015. plkst. 
11.00;
• Salaspils novadā – Salaspils no
vada domes Lielajā zālē, Līvze
mes ielā 8, Salaspilī, 23.02.2015. 
plkst. 18.00;
• Limbažu novadā – Limba
žu novada pašvaldības Lielajā 
zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos, 
02.03.2015. plkst. 11.00;
• Stopiņu novadā – Ulbrokas 
kultūras namā, Institūta ielā 1a, 
Ulbrokā, 04.03.2015. plkst. 18.00;
• Inčukalna novadā – Vangažu pil
sētas pārvaldes zālē, Meža ielā 1, 
Vangažos, 09.03.2015. plkst. 16.00; 

• Ropažu novadā – Zaķumuižas 
klubā, Parka ielā 6, Zaķumui
žā, Ropažu novadā, 10.03.2015. 
plkst. 17.00;
• Garkalnes novadā – Garkalnes 
novada domē, Mazajā zālē, Brīvī
bas gatvē 455, Rīgā, 11.03.2015. 
plkst. 17.00.
Rakstiskus priekšlikumus par 
paredzēto darbību var iesniegt 
līdz 2015. gada 15. martam: 
• A/s „Latvijas elektriskie tīkli” – 
Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV
1073, tālr. 67725509, 67725272, 
epasts: let@latvenergo.lv;
• Vides pārraudzības valsts biro
jam – Rūpniecības ielā 23, Rīgā, 
LV1045, tālrunis: 67321173, 
fakss: 67321049, epasts: vpvb@
vpvb.gov.lv.

Informācija par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko 
apspriešanu par dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” būvniecību

Paredzētās darbības vieta: Kaudzīšu ielā 
57, Rumbulā, Stopiņu novadā, nekusta
majā īpašumā „Getliņi” (kadastra Nr. 8096 
009 0009), cieto sadzīves atkritumu poligo
na „Getliņi” teritorijā.

Ierosinātājs: SIA „Getliņi EKO” (reģ. nr. 
40003367816, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, 
Stopiņu novads, LV2121).

Informācija par IVN procedūru: Vides 
pārraudzības valsts birojs 2014. gada 17. 
oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.477 par 
ietekmes uz vidi novērtējuma piemēroša
nu bioreaktora izveidei un bioloģiski no
ārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā 
kompleksa būvniecības iecerei. Ziņojums 
„Bioreaktora izveide un bioloģiski noār
dāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā 
kompleksa būvniecība cieto sadzīves at
kritumu poligona „Getliņi” teritorijā, Kau
dzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā” 
sagatavots 2015. gada martā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Geo Con-
sultants”.

2015. gada 10. martā Kaudzīšu ielā 57, 
Rumbulā, Stopiņu novadā, SIA „Getliņi 
EKO” administrācijas ēkas zālē, plkst. 18.00 
notiks ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var 
iepazīties Stopiņu novada domē (Institūta 
ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā) darba 
laikā, kā arī interneta mājas lapās – www.
getlini.lv un www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu 
var iesniegt SIA „Getliņi EKO”, sūtot uz adre
si – Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu no
vadā, LV2121 (tālr. 80000165, epasts: info@
getlini.lv) un Vides pārraudzības valsts birojā, 
sūtot uz adresi – Rūpniecības ielā 23, Rīgā, 
LV1045 (tālr. 67321173,  fakss: 67321049, 
epasts: vpvb@vpvb.gov.lv, interneta mājas la
pas adrese www.vpvb.gov.lv) līdz 2015. gada 
1. aprīlim.

Sabiedriskās apspriešanas laikā klāteso
šie tiks informēti arī par SIA „Vides pakal
pojumu grupa” ietekmes uz vidi novērtēju
ma sagatavoto ziņojumu.

Paredzētās darbības vieta: Kaudzīšu ielā 
57, Rumbulā, Stopiņu novadā, nekusta
majā īpašumā „Getliņi” (kadastra Nr. 8096 
009 0009), cieto sadzīves atkritumu poli
gona „Getliņi” teritorijā.

Ierosinātājs: SIA „Vides pakalpojumu 
grupa” (reģ. nr. 40003244831, Spilves iela 
8b, Rīga, LV1055).

Informācija par IVN procedūru: Vides 
pārraudzības valsts birojs 2014. gada 17. 
oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.476 par 
ietekmes uz vidi novērtējuma piemēroša
nu nešķirotu sadzīves atkritumu šķiroša
nas centra/rūpnīcas būvniecības iecerei. 
Ziņojums „Nešķirotu sadzīves atkritumu 
šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecība 
cieto sadzīves atkritumu poligona „Getli
ņi” teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, 
Stopiņu novadā” sagatavots 2015. gada 
martā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Geo Con-
sultants”.

2015. gada 10. martā Kaudzīšu ielā 57, 

Rumbulā, Stopiņu novadā, SIA „Getliņi 
EKO” administrācijas ēkas zālē, plkst. 
18.00 notiks ziņojuma sabiedriskā ap-
spriešana.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var 
iepazīties Stopiņu novada domē (Insti
tūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā) 
darba laikā, kā arī interneta mājas lapās –  
www.vpgrupa.lv un www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu 
var iesniegt SIA „Vides pakalpojumu gru
pa”, sūtot uz adresi Spilves iela 8b, Rīga, LV
1055 (tālr. 67461592, epasts: info@vpgru-
pa.lv) un Vides pārraudzības valsts birojā, 
sūtot uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, 
LV1045 (tālr. 67321173,  fakss: 67321049, 
epasts: vpvb@vpvb.gov.lv, interneta mājas 
lapas adrese www.vpvb.gov.lv), līdz 2015. 
gada 1. aprīlim.

Sabiedriskās apspriešanas laikā klāteso
šie tiks informēti arī par SIA „Getliņi 
EKO” ietekmes uz vidi novērtējuma saga
tavoto ziņojumu.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par 
Elektropārvades tīklu savienojuma „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma „Nešķirotu sadzīves 
atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecība cieto sadzīves atkritumu 
poligona „Getliņi” teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā” 
sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma „Bioreaktora izveide un 
bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes tehnoloģiskā kompleksa būvniecība 
cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, 
Rumbulā, Stopiņu novadā” sabiedrisko apspriešanu
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LEADER vietējā rīcības grupa –  
biedrība „Stopiņu Salaspils 
Partnerība” – dibināta 2009. 
gada 17. septembrī. „Part-
nerība” darbojas Stopiņu 
novada un Salaspils novada 
pašvaldības lauku teritorijā. 
Biedrībā pašlaik darbojas 23 
biedri – gan Stopiņu un Sa-
laspils pašvaldību pārstāvji, 
gan uzņēmēji un nevalstisko 
organizāciju pārstāvji, gan in-
dividuālie biedri. 

Biedrības mērķi ir veicināt un 
atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos 
lauku teritoriju attīstībā. Izstrā
dāt un realizēt stratēģiju ilgtspē
jīgai lauku attīstībai. Attīstīt sa
darbību ar valsts, pašvaldību un 
nevalstiskajām organizācijām, 
uzņēmumiem un citām institūci

jām Latvijā un ārvalstīs, veicinot 
„Partnerības” teritorijas attīstī
bu. Veicināt kopienu sadarbības 
tīkla veidošanos. Koordinēt un 
piesaistīt finanšu, materiālos, 
intelektuālos un citus resursus 
„Partnerības” mērķu sasniegša
nai. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju 
intereses nacionālā un starptau
tiskā līmenī.

Iepriekšējā plānošanas perio
dā, kas ilga no 2009. līdz 2013. 
gadam, biedrība ir piesaistījusi 
finanšu līdzekļus no ELFLA un 
EFZ fondiem. 

No ELFLA fonda Vietējās attīs
tības stratēģijas īstenošanai bija 
pieejami 358 258,30 EUR. Tika 
izsludinātas 9 projektu konkursu 
kārtas divās rīcībās.

1. rīcība – Pakalpojumu pieeja
mībai, sasniedzamībai un kvali

Nodarbinātības valsts aģen-
tūra (NVA) arī šogad īsteno 
Jauniešu garantijas atbalsta 
pasākumu „Pirmā darba pie-
redze jaunietim” un aicina 
darba devējus – komersantus, 
pašnodarbinātas personas, 
kā arī biedrības vai nodibinā-
jumus – piedāvāt darbvietas 
jauniešiem ar profesionālo 
vai augstāko izglītību. 

Darba devējs, pieņemot darbā 
jaunieti, saņem Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) finansiālu atbalstu 
un gūst iespēju piesaistīt savam 
uzņēmumam jaunu, izglītotu un 
perspektīvu darbinieku. Šogad 
Jauniešu garantijas atbalsta pa
sākumā „Pirmā darba pieredze 
jaunietim” plānots izveidot 522 
darbvietas.

Jauniešu garantijas atbalsta pa
sākumā „Pirmā darba pieredze 
jaunietim” tiek iesaistīti NVA re
ģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 
29 gadiem, kuriem ir profesionālā 
vai augstākā izglītība un kuri šo

brīd nestudē pilna laika klātienē. 
Lai iegūtu darba pieredzi, viņi ar 
NVA finansiālu atbalstu var gadu 
strādāt pie darba devēja. Pirmo 
pusgadu jauniešu algai NVA mak
sā dotāciju – 160 eiro (jaunietim 
ar invaliditāti – 240 eiro), bet ot
rajā pusgadā NVA dotācija algai 
ir 100 eiro mēnesī (jaunietim ar 
invaliditāti – 200 eiro). Taču darba 
devējam jānodrošina arī līdzmak
sājums jaunieša algai, jo tā nevar 
būt mazāka par valstī noteikto mi
nimālo algu. Jāuzsver, ka darbvietai 
ir jābūt izveidotai speciāli dalībai 
šajā pasākumā vai vakantai vismaz 
4 mēnešus pirms pasākuma uzsāk
šanas, turklāt darba devējs nedrīkst 
nodarbināt jaunieti nekvalificētos 
un mazkvalificētos darbos.

Kāds darba devējam iegu-
vums?
1. NVA vienu gadu  daļēji finan
sē darba algu jaunietim;
2. Darba vadītājs, kas strādā ar 
darbā pieņemtajiem jauniešiem, 
saņem ik mēnesi 50% no valstī 
noteiktās minimālās algas;

3. NVA sedz izdevumus par ve
selības pārbaužu veikšanu (ja ne
pieciešams);
4. Vienreizēja dotācija (līdz 50 
euro) individuālajiem aizsardzī
bas līdzekļiem, uzsākot darbu (ja 
nepieciešams);
5. Lai pielāgotu darbvietas jau
niešiem ar invaliditāti, NVA segs 
izdevumus līdz 711 euro.

Detalizētāka informācija par 
Jauniešu garantijas atbalsta pa
sākumu „Pirmā darba piere
dze” izlasāma NVA interneta 
vietnē: http://www.nva.gov.lv/
inde x .  php ? c id = 4 3 3 & mid = -
440&txt=3776, kur pieejama arī 
pieteikuma veidlapa.

Ja darbvietas tiek veidotas 
Rīgā, Ādažu, Babītes, Baldones, 
Garkalnes, Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Ropažu, Salaspils un 
Stopiņu novadā, tad pieteikums 
jāiesniedz NVA Rīgas reģionālajā 
filiālē – Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 
11, 508. kabinetā. 

Kontaktinformācija pa tālr. 
67507883.

NVA aicina darba devējus piedāvāt darbvietas 
jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai

tātes paaugstināšanai nepiecieša
mās infrastruktūras izveidošana 
un materiāli tehniskā aprīkoju
ma nodrošināšana pakalpojumu 
saņemšanai mazāk apdzīvotajās 
vietās. Apgūti 94 289,26 EUR.

2. rīcība – Sabiedrisko aktivi
tāšu dažādošanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošana vie
tējiem iedzīvotājiem pieejamā 
attālumā un materiāli tehniskā 
aprīkojuma nodrošināšana un 
aprobācija sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai. Apgūti 258 462,38 
EUR. 

No visiem iesniegtajiem pro
jektiem 23 ir bijuši pašvaldību 
projekti par 122 426,31 EUR (jeb 
35% no kopējā finansējuma), 
bet 27 biedrību projekti  par 230 
325,33 EUR (jeb 65% no kopējā 
finansējuma).

Visvairāk – 13 projekti – bijuši 
saistīti ar aprīkojuma iegādi bied
rību sniegto pakalpojumu un sa
biedrisko aktivitāšu uzlabošanai, 
bet 9 projekti ar aprīkojuma ie
gādi pašvaldības iestāžu sniegto 
pakalpojumu un sabiedrisko ak
tivitāšu uzlabošanai. 

7 projekti rakstīti, lai iegādātos 
tērpus un aprīkojumu amatieru 
pašdarbības kolektīviem, bet 9, 
lai uzlabotu Stopiņu un Salaspils 
novados pieejamās sporta aktivi
tātes un izveidotu jaunus rotaļu 
laukumus. 

6 projekti tapuši pašvaldības 
iestāžu un biedrību telpu remon
tam, un vēl 6 – teritorijas labie
kārtošanai un infrastruktūras 
uzlabošanai. 

Biedrība „Stopiņu  Salaspils 
Partnerība” aicina vietējos ie-

dzīvotājus un potenciālos pro-
jektu iesniedzējus iepazīties ar 
iepriekšējā periodā paveikto un 
2014.–2020. gada plānošanas 
periodā paredzamajām ELFLA 
aktivitātēm 5. martā plkst. 
19.00 Ulbrokā, Intitūta ielā 1b, 
Lauksaimniecibas tehnikas in-
stitūta semināru telpā 2. stāvā. 

Santa Podgaiska, 
biedrības „stopiņu salaspils 
Partnerība” ELfLA projektu 

administratīvā vadītāja,
tālr. 26330025,

santa.podgaiska@gmail.com

Biedrība „Stopiņu Salaspils Partnerība” veicina lauku teritoriju attīstību

Stopiņu novada dome, projekts 
„Teritorijas norāžu un informa-
tīvo stendu uzstādīšana Stopiņu 
novadā”, 5291,68 EUR

Koris „Madara”, projekts „Tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitā-
šu dažādošanai Stopiņu un Salaspils novadu lauku iedzīvotājiem” 
8190,69 EUR

Biedrība „Socintegra”, projekts „Svaiga gaisa fitness”, 21 444,5 EUR 

Pasākuma ietvaros:
• Koncerts – piedalās Stopiņu novada 

deju kolektīvi „Luste”, „Stopiņš” un „Ulenbroks”, 
māsas Dimantas

• Tradicionālās Lieldienu atrakcijas
• Radošās darbnīcas

• Fotostūrīši
• Šūpoles

Svētdien, 5. aprīlī, plkst. 13.00
Līgo parka estrādē

Lieldienu 
pasākums lieliem 

un maziem
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2015. gada 7. februāra vakarā 
Ulbrokas kultūras namā pul-
cējās Stopiņu novada sportis-
tu saime, lai noslēgtu 2014. 
gadu un apbalvotu sportistus 
ar augstajiem sasniegumiem 
aizvadītajā gadā.

Vakara ieskaņā balvas tika pasnieg
tas konkursa „Stopiņu novada 
izcilākais sportists” dalībniekiem 
un pieteikumu iesniedzējiem – 
Danam Kravčenko, karatē sporta 
veida pārstāvim, un pieteikuma 
iesniedzējam Leonīdam Kravčen
ko; brāļiem Valtam Edvardam 
un Viljamam Lutkeviciem, kas 
pārstāv brīvās cīņas sporta veidu, 
un pieteikuma iesniedzējai Litai 
Lutkevicai; Jānim Ķimeniekam, 
alpīnisma sporta veida pārstāvim; 
Gintai Ozoliņai, handbola spēlētā
jai un ilggadējai handbola trenerei, 
un pieteikuma iesniedzējai Sanitai 
Dūmiņai; Aleksandram Šmaukste
lim, šaušanas sporta veida pārstā
vim, un pieteikuma iesniedzējam 
Robertam Vecumniekam; Anitai 
Pužulei, NAC Latvija izlases spor
tistei; Ivaram Punnenovam, hokeja 
spēlētājam, un pieteikuma iesnie
dzējai Līgai Punnenovai.

Pēc džudo paraugdemonstrē
jumiem, kurus sniedza Ulbrokas 
džudo sekcijas trenera Vitālija Šul
ta audzēkņi, tika godināti Stopiņu 
novada „Sporta laureāti 2014”. 

Agnese Patrīcija Ozola – 2. vie
ta 50 m peldējumā brīvajā stilā 
Pierīgas novadu sporta spēlēs 
peldēšanā un 1. vieta 50 m tau
riņstilā starptautiskajās sacensī
bās Baltkrievijā.

Arvis Aigars – 3. vieta 50 m pel
dējumā brīvajā stilā Pierīgas no
vadu sporta spēlēs peldēšanā un 2. 
vieta Rīgas čempionātā peldēšanā 
100 m tauriņstilā, 200 m brīvajā 
stilā un brīvajā stilā stafetē.

Patriks Ozols – 1. vieta hoke
ja komandas sastāvā „Līdo”, kas 
piedalījās Starptautiskajā hokeja 
turnīrā Čehijā.

Valts Edvards Lutkevics – 1. 
vieta brīvajā cīņā starptautiskajās 
sacensībās Lietuvā.

Viljams Lutkevics – 1. vieta 
brīvajā cīņā Baltijas čempionātā 
Igaunijā.

Eva Čekanauska – 1. vieta Lat
vijas čempionātā sinhronajā sli
došanā komandu sastāvā.

Bruno Bakanovs – 1. vieta Lat
vijas Bērnu un jaunatnes meistar
sacīkstēs hokejā vec. gr. U18.

Daniils Smikovskis – 1. vieta 
džudo starptautiskajās sacensībās 
Igaunijā. 

Dans Kravčenko – 1. vieta Starp
tautiskajās sacensībās karatē „Mar-
tial Arts Olimpic”, 1. vieta „Banzai 
Cup Open 2014” vec. gr. U14.

Daniels Ziborovs – 1. vieta Lat
vijas Ziemas peldēšanas čempio
nātā 400 m kompleksā.

Ulbrokas Sporta kompleksa 
trenere Anna Orlova un viņas 
audzēkņi:

Kaspars Šļahota – 3. vieta Latvi
jas kausā kamaniņu sportā un Lat
vijas Jaunatnes meistarsacīkstēs;

Ričards Sakovičs – 2. vieta 
Starptautiskajās sacensībās ka
maniņu sportā „Izaicinājuma 
kauss” Austrijā, 1. vieta Latvijas 
Jaunatnes meistarsacīkstēs;

Mārtiņš Irbe – 3. vieta Latvijas 
meistarsacīkstēs kamaniņu sportā;

Aksels Tupe – 3. vieta Latvijas 
Jaunatnes čempionātā kamaniņu 
sportā;

Viktors Nahotkins – 3. vieta 
Latvijas meistarsacīkstēs kama
niņu sportā.

Dmitrijs Smikovskis – 1. vie
ta Starptautiskajā džudo turnīrā 
„Zelta Rudens2014”.

Ričards Aizpurietis – 2. vie
ta Starptautiskajā karatē turnīrā 
Igaunijā.

Dainis Barkāns – 3.  vieta Starptau
tiskajā turnīrā „Saldus Open2014”.

Ulbrokas Sporta kompleksa 
trenere Marija Šteinberga un vi-
ņas audzēkņi:

Elīna BeinareTjutjunova – 3. 
vieta 100 m brasā Starptautiska
jās peldēšanas sacensībās Klaipē
dā, 2. vieta 50 m kraulā un 100 m 
kompleksā Starptautiskajās pel
dēšanas sacensībās Daugavpilī;

Diāna Vidnere – 1. vieta 50 
m delfīna peldējumā un 100 m 
kompleksā Starptautiskajās pel
dēšanas sacensībās Daugavpilī;

Eva Evelīna Kļaviņa – 1. vieta 
50 m kraulā un 100 m kompleksā 
Starptautiskajās peldēšanas sa
censībās Daugavpilī;

Arts Renārs Dambis – 2. vieta 
50 m kraulā un 100 m kompleksā 
Starptautiskajās peldēšanas sa
censībās Daugavpilī;

Maksims Koptenkovs – 2. vieta 
50 m brasā Starptautiskajās pel
dēšanas sacensībās Daugavpilī.

Ulbrokas Sporta kompleksa 
treneris Pāvels Murāns un viņa 
audzēkņi:

Alla Kozlovska – 3. vieta 50 
m kraulā un 100 m kompleksā 
Starptautiskajās peldēšanas sa
censībās Daugavpilī;

Ņikita Novikovs – 2. vieta 50 m 
kraulā Starptautiskajās peldēša
nas sacensībās Daugavpilī;

Ivans Ivo Novikovs – 3. vieta 50 
m brasā Starptautiskajās peldēša
nas sacensībās Daugavpilī;

Ričards Kozlovs – 3. vieta 100 
m brasā Starptautiskajās peldēša
nas sacensībās Klaipēdā.

Ulbrokas Sporta kompleksa 
treneris Vitālijs Šults un viņa 
audzēkņi:

Oļegs Maistruks – 1. vieta džu
do Starptautiskajā turnīrā „Olim
piskās cerības”, 3. vieta Latvijas 
atklātajās meistarsacīkstēs džudo 
vec. gr. U14.

Augusts Šablovskis – 1. vieta 
Latvijas atklātajās meistarsacīk
stēs džudo vec. gr. U14.

Līga Libere – 1. vieta 50 m brī
vajā stilā Pierīgas novadu sporta 
spēlēs peldēšanā, 1. vieta 50 m brī
vajā stilā un 50 m uz muguras 51. 
Latvijas veterānu sporta spēlēs.

Jūlija Ribakova – 3. vieta 50 
m brīvajā stilā Pierīgas novadu 
sporta spēlēs peldēšanā.

Ilze Aigare – 1. vieta 50 m brī
vajā stilā Pierīgas novadu sporta 
spēlēs peldēšanā, 1. vieta 50 m brī
vajā stilā un 50 m uz muguras 51. 

Latvijas veterānu sporta spēlēs.
Irina Vaitone – 2. vieta 50 m 

brīvajā stilā Pierīgas novadu 
sporta spēlēs peldēšanā.

Juris Bulkins – 1. vieta 50 m 
brīvajā stilā Pierīgas novadu 
sporta spēlēs peldēšanā.

Igors Bulkins – 1. vieta 50 m 
brīvajā stilā 51. Latvijas veterānu 
sporta spēlēs.

Jeļena Aleksāne – 3. vieta 50 
m brīvajā stilā Pierīgas novadu 
sporta spēlēs peldēšanā.

Edgars Ozoliņš – 1. vieta 50 m 
brīvajā stilā Pierīgas novadu spor
ta spēlēs peldēšanā, 1. vieta 50 m 
brīvajā stilā un 50 m uz muguras 
51. Latvijas veterānu sporta spēlēs.

Viktors Komarovs – 2. vieta 50 
m brīvajā stilā Pierīgas novadu 
sporta spēlēs peldēšanā, 2. vieta 50 
m brīvajā stilā un uz muguras 51. 
Latvijas veterānu sporta spēlēs.

Vitālijs Barnolickis – 1. vieta 50 
m brīvajā stilā Pierīgas novadu 
sporta spēlēs peldēšanā, 1. vieta 
50 m uz muguras 51. Latvijas ve
terānu sporta spēlēs.

Juris Reinhards – 2. vieta 50 
m brīvajā stilā Pierīgas novadu 
sporta spēlēs peldēšanā, 2. vieta 
50 m uz muguras 51. Latvijas ve
terānu sporta spēlēs.

Jūlija Naumova – 2. vieta 50 m brī
vajā stilā, 1. vieta 50 m uz muguras 
51. Latvijas veterānu sporta spēlēs.

Vladimirs Lobanovs  1. vieta 50m 
brīvajā stilā un 50 m uz muguras  
51. Latvijas veterānu sporta spēlēs.

Līga Punnenova – 4. vieta 50 m 
brīvajā stilā un 50 m uz muguras 
51. Latvijas veterānu sporta spēlēs.

Sandris Šika – 1. vieta „Rīgas 
triatlons–2014”.

Aleksandrs Kapralovs – 2. vieta 
16 km MTB riteņbraukšanā Pie
rīgas novadu sporta spēlēs.

Komandu sports
Florbols
Ulbrokas Sporta kompleksa 

treneri Ainārs Juškevičs un An
dris Pīlups.

Stopiņu novada jauniešu florbo
la komanda vecuma grupa U10.

Stopiņu novada jauniešu florbo
la komanda vecuma grupa U12.

Stopiņu novada jauniešu florbo
la komanda vecuma grupa U14.

Stopiņu novada jauniešu florbo
la komanda vecuma grupa U16.

Stopiņu novada jauniešu florbo
la komanda vecuma grupa U18.

Stopiņu novada vīriešu florbo
la komanda.

2. vieta Latvijas jauniešu un bēr
nu čempionātā florbolā 2014. gadā 
vecuma grupās U18, U16, U12.

3. vieta Latvijas jauniešu un 
bērnu čempionātā florbolā 2014.
gadā vecuma grupās U14, U10.

1. vieta Starptautiskajā florbola 
turnīrā „Tallinn cup-2014” vecu
ma grupā U14.

3. vieta Starptautiskajā florbola 
turnīrā „Tallinn cup-2014” vecu

ma grupā U10.
1. vieta Starptautiskajā florbola 

turnīrā „Helsink cup-2014” vecu
ma grupā U14.

3. vieta Starptautiskajā florbola 
turnīrā „Helsink cup-2014” vecu
ma grupā U12.

1. vieta Pierīgas novadu spor
ta spēlēs florbolā vīriešu florbola 
komandai.

3. vieta Starptautiskajā florbola 
turnīrā „Tallinn cup-2014” vīriešu 
florbola komandai.

Handbols
Stopiņu novada sieviešu 

handbola komanda – 1. vieta 
Latvijas čempionātā 2014.

Ulbrokas Sporta kompleksa 
trenere Ginta Ozoliņa.

Stopiņu novada vīriešu hand-
bola komanda

Ulbrokas Sporta kompleksa 
treneris Imants Čerņavskis.

Stopiņu novada jauniešu handbo
la komanda – 4. vieta Latvijas hand
bola čempionātā 2014, 1. un 2. vieta 
minihandbola sacensībās „Atpūta 
un sports 2014”, 2. vieta Latvijas sko
lu handbola festivālā un 2. vieta mi
nihandbola turnīrā Salaspilī.

Stopiņu novada galda tenisa 
komanda – 2. vieta Pierīgas no
vadu sporta spēlēs, Jānis Cīrulis, 
Sergejs Medvedjevs, Jurijs Ņefe
dovs, Ilona Misjuna.

Stopiņu novada vīriešu volej-
bola komanda – 2. vieta Pierīgas 
novadu sporta spēlēs, treneris 
Vladimirs Lapiņš.

Stopiņu novada vīriešu fut-
bola komanda – 3. vieta Pierīgas 
novadu sporta spēlēs, treneris – 
Nikolajs Larionovs.

Vakara gaitā ar brīnišķīgiem 
muzikāliem demonstrējumiem 
piedalījās mākslas vingrotājas, vai
rākkārtējās Stopiņu novada sporta 
laureātes – Rēzija un Paula Žau
neres; PII „ Pienenīte” bērnu ko
ris un duets  ar jaukām dziesmām 
par ziemu, mūzikas pedagoģe un 
koncertmeistare Līga Kurzemnie
ce. Īsti sportisks paraugdemon
trējums bija džudo sporta sekcijas 
sportistiem USK trenera Vitālija 
Šulta vadībā. Gundara Brieža deju 
skolas audzēkņi sniedza acīm un 
dvēselei ļoti skaistu moderno deju 
priekšnesumu. Lielus aplausus un 
ovācijas izpelnījās puišu deju grupa 
„Extreme show”, projekta direktors 
Vadims Čerepanovs. Visiem māk
sliniekiem, vadītājiem un trene
riem liels paldies par sagādātajiem 
pārsteigumiem.

Vislielākie pateicības vārdi tiek 
veltīti Stopiņu novada pašvaldī
bai par sniegto atbalstu sporta 
attīstībai novadā.

Visiem mūsu novada sportis
tiem vēlam sasniegt augstus pa
nākumus arī šogad!

Ulbrokas Sporta kompleksa 
administrācija

Apbalvoti Stopiņu novada „Sporta laureāti 2014” un konkursa 
„Stopiņu novada izcilākais sportists” dalībnieki
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Ikgadējā tūrisma izstāde 
„Balttour 2015”, kas šogad 
noritēja jau 22. reizi, apmek-
lētājus sagaidīja ar jau pie-
rastiem un pavisam jauniem 
piedāvājumiem.

Ar jaunu koncepciju apmeklē
tājus sagaidīja Daugavas lejteces 
tūrisma reģions – sešas Pierīgas 
pašvaldības vienā „tvērienā”: Sto
piņi, Salaspils, Ķekava, Baldone, 
Ogre un Ikšķile. Daugavas lejte
ces tūrisma reģiona stends tika 
atzīts par vienu no interesantā
kajiem stendiem izstādē gan ap
meklētāju, gan profesionāļu ska
tījumā. 

Ķekavas, Baldones, Ikšķiles, 
Stopiņu, Salaspils un Ogres tū
risma speciālistu komanda bija 
izveidojusi labirintu, kurā varēja 

iepazīt tūrisma objektus no visām 
sešām pašvaldībām – Zilo kalnu 
skatu torni no Ikšķiles, izjust tvī
da velobrauciena pieskārienu no 
Ogres, iesēsties Jenču laivās un 
iztēloties laivošanu pa Misu Ķeka
vas novadā, skatoties lielformāta 
fotogrāfijās pie sienām, atpūsties 
uz Nacionālā botāniskā dārza 
jaunās oranžērijas soliņa un iz
baudīt augu burvību ziemas vidū, 
nofotografēties pie Līgo akmens 
un sajust vasaras smaržu, veroties 
Ulbrokas ezera vasarīgajā ainavā.

Caur sešiem novadiem apmek
lētājus pavadīja 20 zinoši tūrisma 
speciālisti – gidi –, interesanti pa
stāstot par katra novada piedāvā
jumu un vietām, ko vērts apmek
lēt. Pabeidzot ekskursiju un no
kāpjot no Zilo kalnu skatu torņa, 
izstādes apmeklētāji uzņēma spē

kus, nogaršojot mūsu novados 
ražotos gardumus – „Sier Štelles” 
un Baldones cietā biezpiena sie
rus, Ogres vīnu, „Getliņu” tomā
tus, „Ezerkauliņu” mazos burkā
nus, konfelādes marmelādi, Ķei
penes piparkūkas, „RogaAgro” 
maizi, Daugmales Jāņa medu un 
pārējo produkciju un Ķekavas 
„Melnās kafijas” kafiju.

Priecēja tas, ka apmeklētāji no 
stenda izgāja ar pozitīvām emo
cijām un patīkami pārsteigti, ka 

„tepat uz vietas izstādē var doties 
īstā ekskursijā ar gidu”. 

Uz izstādes lielās skatuves visas 
trīs dienas apmeklētājus priecē
ja arī plaša koncertprogramma. 
No Stopiņu novada piektdien un 
sestdien ar priekšnesumiem uz
stājās senioru vokālais ansamblis 
„Sagšas”, jauktais koris „Ulbroka”, 
vidējās paaudzes deju kolektīvi 
„Luste” un „Stopiņš” un senioru 
deju kolektīvs „Ulenbroks”. Pa
teicamies visiem kolektīviem par 

atsaucību un dalību izstādē! 
Izsakām pateicību uzņēmu

mam „Getliņi EKO”, kas piedā
vāja savu produkciju – tomātus –  
stenda degustāciju galdam.

Kopumā izstādē bija iespēja 
apskatīt vairāk nekā 470 stendu, 
kuros savus piedāvājumus pre
zentēja ap 800 tūrisma uzņēmu
mu no 40 pasaules valstīm.

Fotogalerija:  http://www.stopi-
ni.lv/public/37234.html?t=foto 

Stopiņu novada pašvaldība

Kad gaisā jau virmo pirmās 
pavasara vēsmas, dienas 
centrs „Ulbroka” svin desmi-
to pastāvēšanas gadskārtu. 
„Mazais namiņš” pašā Ulbro-
kas vidū atvērts ikvienam no-
vada iedzīvotājam un piedāvā 
dažādu darbīgu un radošu iz-
pausmju, sportisku aktivitāšu 
un pilnvērtīga brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas. Katram, 
kas ienāk dienas centrā, ir 
iespēja rast piemērotu nodar-
bošanos, lai laiks tiktu piepil-
dīts lietderīgi.

Kopš 2005. gada 8. februāra die
nas centrs ir meklējis savu ceļu, 
lai darbotos neformālās izglītības 
pilnveidošanā un sniegtu satu
rīga brīvā laika pavadīšanas ie
spējas novada iedzīvotājiem. 10 
gados dienas centra durvis ir vē
ruši daudzi novada iedzīvotāji –  
bērni, jaunieši, radošas sievietes, 
seniores, aktīva un veselīga dzī
vesveida piekritēji. 

Šajos 10 gados dienas centra 
aktivitāšu sarakstā varam iekļaut 
daudzas radošas nodarbības: zīda 
apgleznošanu dažādās tehnikās, 

stikla apgleznošanu, dekupāžu, 
veidošanu no plastikas, šūšanas 
darbnīcu, tapošanu jeb adīšanu 
uz grābekļa, filcēšanu, rotu gata
vošanu, floristiku, sveču liešanu, 
ziepju liešanu un gatavošanu un 
neiztrūkstošo nūjošanu.

Esam realizējuši projektus – 
„Austrumu motīvi zīda apglez
nošanā”, „Stila ABC”, „Lampu 
radošā darbnīca” – ar Borisa 
un Ināras Teterevu fonda atbal
stu, sadarbībā ar Stopiņu nova
da daudzērnu ģimeņu biedrību 
„Māra” un dienas centru „Saurie
ši” pusotra gada laikā tika reali
zēts apjomīgs projekts „Stopiņu 
novada jauno māmiņu radoša 
izglītošanās biedrībā „Māra””.

Bērni un jaunieši aktīvi iesais
tās tematisko svētku – Valentīn
dienas, Lieldienu, Māmiņdienas, 
Jāņu, Mārtiņdienas, Helovīna un 
Ziemassvētku dekoru gatavoša
nā, dienas centra telpu izgrez
nošanā, dāvaniņu gatavošanā un 
svētku tradīciju uzturēšanā. 

Liela daļa dienas centra apmek
lētāju atbalsta dažādas sportiskas 
nodarbes, sacensības – novusa, 
galda tenisa, strītbola turnīrus. 

2006. gada pavasarī dienas centrā 
divu mēnešu garumā sievietēm 
bija lieliska iespēja apgūt vēder
dejas. Jau 8 gadus dienas centrs 
var lepoties ar tāda sporta veida 
aktivizēšanu un popularizēšanu 
kā nūjošana. Vienu reizi gadā 
nūjotāji piedalās kādā lielākā nū
jotāju masu pasākumā, kurā var 
izvērtēt veselīga un aktīva dzīves
veida popularitāti visā Latvijā. 

Nevar nepieminēt kopīgo sa
darbību ar mūsu novada dienas 
centriem, bibliotēkām, Sporta 
kompleksu, kultūras dzīves vei
dotājiem, jo šo gadu laikā ir vei
doti un organizēti daudzi jauki 
un saturīgi pasākumi un realizēti 
dažādi projekti. Vienmēr lielāka
jos novada svētkos esam kopā ar 
radošajām darbnīcām, kopā orga
nizējam sporta svētkus, jauniešu 
dienu aktivitātes. Par sirsnīgu tra
dīciju kļuvusi kopīga sadarbība ar 
Ulbrokas bibliotēku Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā – gatavojam dāva
niņas vientuļajiem pensionāriem, 
invalīdiem un pasniedzam tās 
pirms svētkiem, iepriecinot šo 
cilvēku sirdis. Esam piedalījušies 
dažādos konkursos, ko ir orga

nizējusi Stopiņu novada dome, 
bibliotēka un muzejs. Kopīgu pro
jektu ietvaros esam braukuši eks
kursijās gan uz Igauniju, Lietuvu, 
gan šeit pat pa Latviju.

Dienas centra jubilejas nedēļas 
laikā pirmā svētku diena bija veltī
ta bērniem, iepriecinot mazos die
nas centra apmeklētājus un viņu 
vecākus, tika noorganizēta bērnu 
vizināšanās haskiju suņu pajūgā. 
Pie mums ciemos bija atbrauku
ši 5 haskiju šķirnes sunīši, kurus 
bērni droši varēja apmīļot, un vi
zināšanās suņu vilktajās kamanās 
bija neaizmirstams pasākums. 
Trešdien uz svētkiem tika aicināti 
visi sadarbības partneri, lai kopīgi 
atskatītos uz 10 gados paveikto. 
Ceturtdiena kopā pulcēja visas ra

došo un izglītojošo nodarbību un 
projektu vadītājas, kā arī šo no
darbību apmeklētājus. Svētku ne
dēļa noslēdzās ar jauniešu vakaru, 
kurā netrūka jautrības, kopā spē
lējot dažādas spēles. Paldies jaun
izveidotajai jauniešu muzikālajai 
apvienībai, kas spēja pārsteigt un 
iepriecināt svētku viesus. Paldies 
visiem par jauko svētku nedēļu! 
Paldies Stopiņu novada domei par 
lielo ieguldījumu dienas centru 
attīstībā, tādējādi sniedzot daudz 
dažādu iespēju pilnveidoties gan 
lieliem, gan maziem novada iedzī
votājiem. Lai mums arī turpmāk 
izdodas sasniegt iecerētos mēr
ķus!

Anda Višķere, ulbrokas dienas 
centra vadītāja

Dienas centram „Ulbroka” – 10 gadi!

Ar jaunu koncepciju izstādē „Balttour 2015” 
apmeklētājus sagaidīja Daugavas lejteces tūrisma reģions
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Vēl klusībā dungojot pie sevis 
„atnes man dzeltenas rozes”, 
ļauju sev atgriezties piektdie-
nas vakara koncertā, kurš bija 
bagāts ne tikai ar dažādu no-
skaņu mūziku, bet arī profe-
sionālu mūziķu buķeti.

Komponists un Ulbrokas Mūzi
kas un mākslas skolas klarnetes 
un saksofona spēles skolotājs Al
vils Altmanis jau pagājušās vasa
ras izskaņā iecerēja šo koncertu. 
Mainoties gadalaikiem, mainījās 
arī koncerta saturs, dalībnieku 
sastāvs un nosaukums. No kom
ponista sākotnējās ieceres – kon
certa dalībnieki tikai skolas au
dzēkņi, pedagogi un Stopiņu no
vada sieviešu un jauktais koris –  
pēdējā mēneša laikā bija palicis 
pavisam maz. Komponista do
mas un idejas mainījās ne tikai 
pa dienām, bet arī naktīm. Pilnīgi 
noteikti Alvils zināja, ka viņš pats 
šajā koncertā nemuzicēs. „Es pa
skatīšos visu no malas,” – tā viņš 
teica. Zinu, ka Alvilam ļoti patīk 
muzicēt un klausītājiem vienmēr 
ir patīkami klausīties viņa profe
sionālo spēli, tomēr bija grūti viņu 
pierunāt, līdz pēdējā brīdī, tikai 
divas nedēļas pirms koncerta, viņš 
piekrita. Gluži vienkārši citas ie
spējas nebija.

Savu autorvakaru „Dzīves tan
go” komponists Alvils Altmanis 
vadīja pats, jo kurš gan labāk var 
pastāstīt par savu mūziku un at
rast patiesākos vārdus uz klausī
tāju sirdīm. Tikai pats komponists 
vislabāk zina, kādus jautājumus 
uzdot uzaicinātajiem mūziķiem 
un ko no savas daiļrades lūgt vi
ņiem atskaņot, ne velti koncerta 
afišā bija rakstīts „ielūdz kompo
nists Alvils Altmanis”.

„Koncerta dalībnieki – drau
gi, kolēģi, audzēkņi, pašdarbības 
kolektīvi” – lasot šos vārdus afišā, 
diez vai kāds varēja iedomāties, ka 
koncertā muzicēs tik daudz augsta 
līmeņa profesionālu mūziķu. Dau

dzi no viņiem instrumenta spēles 
meistarībā savulaik skolojušies pie 
skolotāja Alvila Altmaņa – pūtēju 
orķestra „Rīga” mūziķis, vairāku 
starptautisku konkursu laureāts, 
labākais Latvijas profesionālais 
saksofonists Oskars Petrauskis, 
Latvijas Nacionālā simfoniskā or
ķestra diriģenta asistents, vairāku 
starptautisku konkursu laureāts, 
orķestra „Sinfonietta Rīga” mūzi
ķis, klarnetists Guntis Kuzma. Arī 
komponista dēls, klarnetists Ed
munds Altmanis, kas šobrīd dzī
vo un strādā Igaunijā, ir Igaunijas 
Nacionālās operas un Tallinas ka
merorķestra mūziķis, pedagogs, 
pirmās zināšanas klarnetes spēlē 
apguva pie sava tēta. Koncertā 
muzicēja arī audzēkņi, kas šobrīd 
izvēlējušies savu ceļu saistīt ar 
profesionālo mūziku – klarnetisti 
Madara Ozoliņa un Jānis Igaunis, 
kā arī kolēģa un drauga Haralda 
Bārzdiņa meita Ance Bārzdiņa. 
Alvils Altmanis šobrīd ir uzrak
stījis tikai divus skaņdarbus solo 
klavierēm, kurus varēja dzirdēt 
koncertā. Vienu no tiem atskaņo
ja komponista skolotājs profesors 
Jānis Matulis, bet otru – mūsu vis
labākā un neaizstājamā Inga Sar
kane. Alvils Altmanis daudz rak
stījis pūšaminstrumentiem – gan 
solo, gan orķestrim. Brāļu Jurjānu 
biedrības valdes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Jauģietis koncertā mums 
pastāstīja, ka viņš uzticas kompo
nistam Alvilam Altmanim, tāpēc 
tik bieži lūdz biedrības rīkotajiem 
konkursiem sakomponēt obligā
tos skaņdarbus, tā veicinot latvie
šu komponistu mūzikas populari
zēšanu. Mums bija iespēja klausī
ties skaņdarbus, kas speciāli raks
tīti dažādiem konkursiem – solo 
flautai un klavierēm klausījāmies 
divus skaņdarbus, ko atskaņoja 
mūsu skolas idejām bagātā flautas 
spēles skolotāja Daina Treimane, 
pie klavierēm Inga Sarkane un 
audzēkne Inta Paula Briņķe, pie 
klavierēm Barbara Petkēviča, solo 

fagotam un klavierēm atskaņo
ja komponista ilggadējs kolēģis 
Latvijas Nacionālajā simfoniska
jā orķestrī Andris Arnicāns, pie 
klavierēm Mārtiņš Zilberts, solo 
flīģeļhornam un klavierēm, kas 
rakstīts komponistam tuvā džeza 
valša stilā, atskaņoja Normunds 
Piesis un Madars Kalniņš, kā arī 
solo saksofonam un klavierēm, 
ko atskaņoja Oskars Petrauskis un 
Mārtiņš Zilberts.

Koncertā daudz skanēja kom
ponista tuvākais instruments –  
klarnete. „Tas ir mans instru
ments, rakstot klarnetei, jūtos 
kā zivs ūdenī,” – tā saka Alvils. 
Daudzus gadus Alvils Altmanis 
bija Latvijas Nacionālā simfonis
kā orķestra mūziķis klarnetists. 
Koncertā Edmunds Altmanis un 
Guntis Kuzma atskaņoja skaņ
darbu divām klarnetēm, bet pats 
komponists, gatavojoties koncer
tam, jokodams teica – „spēlēs abi 
mani dēli”.

Komponistam daudzu gadu ga
rumā izveidojusies sadarbība ar 
ansambli „Rūta” (vadītāja Biruta 
Deruma). Laikam jau pirms 20 
gadiem meiteņu balsis tā saval
dzinājušas Alvilu, ka vēl šodien 
viņam labpatīk klausīties savu 
dziesmu aranžijas „Rūtas” atska
ņojumā. Komponistam ir ļoti 
viegli sadarboties ar dziedošajām 
koklētājām, jo galvenais ir „iedot 
melodiju un harmoniju”, pārējo 
meitenes izdara pašas.

Alvils Altmanis savu kompo
nista karjeru sācis pavisam nejau
ši, kad vajadzējis saviem bērniem 
mācīt kādu dziesmiņu. „Tā arī viss 
sākās, ar bērnu dziesmām,” teic 
komponists. Šobrīd komponists 
izdevis jau septīto dziesmu krā
jumu bērniem. Arī autorkoncerts 
sākās tieši ar bērnu dziesmām, 
ko atskaņoja skolas jaunāko kla
šu vokālais ansamblis (skolotāja 
Biruta Deruma). Pats par sevi sa
protams, ka bērniem vislabāk pa
tika „Dziesma par konfeškoku”, jo 

katrs gribētu šādu koku personī
gajā īpašumā, sliktākajā gadījumā 
vismaz desmit skolas pagalmā. 

Gatavojoties mūsu skolas skolo
tāja Alvila Altmaņa autorkoncer
tam, ar skolas audzēkņiem daudz 
runājām par komponista dzīvi un 
daiļradi. Protams, arī bērniem 
bija iespēja izteikties par kom
ponistu: „Komponists ar spēcīgu 
raksturu un plašu izdomu. Ļoti 
interesants cilvēks, bet ne sliktā 
nozīmē. Viņa teikto vienkāršs cil
vēks varētu nesaprast, viņš izsa
kās ļoti dziļi un patiesi. Skolotāja 
teikto ir grūti nocitēt, to var tikai 
saprast, un tas tevi aizrauj, kad 
viņš kaut ko saka, visi uzmanīgi 
klausās, un tas ir interesanti. Vi
ņam ir labas dotības mūzikā. Viņa 
mūzika ir individuāla un skanī
ga. Alvils Altmanis ir ļoti spē
cīgs latviešu komponists. Stingrs  
skolotājs, nopietns, bet ar labu hu
mora izjūtu un daudz runā. Sacer 
labas dziesmas, arī skolas himnu.” 
Skolas audzēkņi arī apsprieda, kā
dās vēl profesijās varētu darboties 
Alvils Altmanis: „Ārsts, biblio
tekārs, direktors, mūzikas kriti
ķis, rakstnieks, advokāts, pavārs, 
policists, profesors, deputāts.” 
Bērni arī centās iedrošināt kom
ponistu uzrakstīt mūziku šādiem 
instrumentiem – bungām, arfai, 
akordeonam un vargānam. Pats 
komponists gan atzīst, ka viņam 
noteikti vēl jāuzraksta skaņdarbs 
trombonam.

Alvils Altmanis ļoti bieži pie
min, ka Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skola ir vieta, kur viņš 
strādā visilgāk, uzreiz pēc simfo
niskā orķestra. Viņš ir ļoti patei
cīgs Vitai Paulānei, kas 2000. gadā 
uzaicināja strādāt par skolotāju 
viņas vadītajā skolā. Komponists 
Stopiņu novadā jūtas kā mājās, jo 
te dzīvo viņa meita un mazdēliņš 
Ričiņš, te notiek viņa pedagoģis
kais darbs, te ir ļoti labi kolēģi, ar 
kuriem kopā var radoši darboties, 
muzicēt un galvenais – te novērtē 

viņa darbu. Par augsto darba no
vērtējumu viņš ir īpaši pateicīgs 
Stopiņu novada domei.

Komponists Alvils Altmanis ar 
savām kompozīcijām piedalījies 
daudzos valsts un starptautiska
jos konkursos, viņa skaņdarbi ir 
ieguvuši ļoti augstu novērtējumu. 
Vienu no prēmētajām sieviešu 
kora dziesmām dzirdējām arī au
torkoncertā, ko atskaņoja Stopiņu 
novada sieviešu koris „Madara” 
(diriģente Zane Kažēna, kormeis
tare Kristīne Zolotorenko). Arī 
jauktais koris „Ulbroka” (diriģents 
Eduards Fiskovičs, kormeistars 
Vitālijs Stankevičs) piedalījās kon
certā un izdziedāja komponista 
dziesmas. Komponistam ļoti pa
tika abu koru sniegums, cerams, 
ka tas tuvākajā laikā dos iedvesmu 
uzrakstīt vēl kādu kora dziesmu 
mūsu koriem.

Šobrīd Alvils Altmanis spēlē 
saksofonu un klarneti džeza or
ķestrī „Mirāža”. Un nav jābrīnās, 
ka kolēģi no „Mirāžas” – vadītājs 
Lauris Amantovs, Raivo Stašāns, 
Normunds Piesis, Madars Kal
niņš, Andris Grunte, Raimonds 
Kalniņš – piedalījās arī autor
koncertā. Koncertā ansamblim 
„Mirāža” bija iespēja atskaņot 
komponista jaundarbu „Es gribu 
tev patikt”, kur klavieru solo at
skaņoja Madars Kalniņš.

Tango. Savā autorvakarā kom
ponists Alvils Altmanis atklāja, 
ka viņš nedejo tango, bet kā mū
zikas žanrs tas viņam ir tuvs un 
uzrunā. Par to mēs varējām pār
liecināties paši, koncertā skanēja 
vairāki tango – solo saksofonam 
un klavierēm, ko atskaņoja mūsu 
skolas audzēkne Kitija Korošev
ska, pie klavierēm Barbara Pet
kēviča, solo mežragam un kla
vierēm atskaņoja Emīla Dārziņa 
Mūzikas vidusskolas audzēknis 
Reinis Sprūde, pie klavierēm 
Inese Ramāne, un koncerta kul
minācijā dziesma „Dzeltenās ro
zes” ar komponista tēta Valentīna 
Altmaņa vārdiem, ko atskaņoja 
jauktais koris „Ulbroka” un džeza 
orķestris „Mirāža”. Tā visi kopā 
mēs ieklausījāmies komponista 
dzīves tango... Atnes man dzelte
nas rozes!

Alvils Altmanis ir ražīgs kom
ponists, un viņš nevar sūdzēties 
par pirmatskaņojuma trūkumu, 
arī šobrīd viņam ir pasūtināts 
daudz skaņdarbu – gan solo in
strumentiem, gan orķestriem. 
Marta beigās notiks otrais kom
ponista Alvila Altmaņa dziesmu 
dziedāšanas konkurss „Ulbrokas 
vālodzīte”. Tāds iesācies kompo
nista jubilejas gads. Lai skanīgs un 
ražīgs!

Vita Pinne,
ulbrokas mūzikas un mākslas 

skolas direktore

Dzīves tango…
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Aktuāli un tīkami, ka Stopiņu no-
vada Ulbrokas bibliotēkas krāju-
mā lasītāju vērtējumam piedā-
vājama profesores Janīnas Kur-
sītes grāmata „Latvieša māja”. 

Akadēmiskā izdevuma muguri
ņu rotā autorei dāvinātā Stopiņu 
novada iedzīvotāju josta, kuru 
darinājusi TLMS „Ulbroka” daiļ
amatmeistare Baiba Kurzemnie
ce. Savukārt grāmatā pētnieciski 
par to, kāda bijusi latvieša māja, 
kāda ir laimes un māju sajū
ta, kādi pētījumi līdz šim veikti. 
Interesanti ir grāmatas autores 
pieņemtie nobeigumi. Vienā no 
tiem rakstīts aptuveni tā – trīs 
ēkas visvairāk raksturo latvieša 
tradicionālo mājas izjūtu – rija, 
klēts un pirts. Otrajā variantā tā 
ir māja – sapņu pils, bet trešajā, 
kā raksta autore: „Ja latvietis būs, 
būs arī māja. Kāds būs latvie-
tis, tāda būs arī viņa māja. Tie ir 
vārdi, kas kā mantra skan ausīs, 
pārliekot prātā par latvieša māju 
izlasīto, dzirdēto un uzrakstīto.” 
Izdevuma otrajā daļā iekļauta arī 
māju vārdene. Šeit varam meklēt 
skaidrojumus gan tik zināmiem 
vārdiem kā „āderes”, „akmens”, 
„celtniecība”, gan mazāk zinā
miem – „brodiņš”, „gārds”, „dār
nis” un citiem. Grāmatā minēts 
arī Stopiņu novada Ulbrokas bib
liotēkas projekts „Senās mājvietas 
Stopiņu novadā”, norādot atsauci 
uz bibliotēkas projekta lapu http://
stopini.lv/public/34942.html. Mi
nēti arī vairāki Stopiņu novada 
teicēju vārdi – Dzintars Āboliņš, 
Vita Banga, Anna Logacka, Uldis 
Sterģis, Māra Zebauere un dau
dzi citi. Kā saka Dzintars Āboliņš: 
„Vectēvs kā pirmo uztaisīja klēti, 

tad kūti un dzīvojamo māju.” Grā
matas pielikumā redzam fotoattē
lus no Stopiņu novada viensētām. 
Grāmata rakstīta etnogrāfiskā sti
lā, raksturojot mājas celšanu, tās 
uzturēšanu un cilvēka būtību. Kā 
uzziņu materiālu iesakām ikvie
nam mūsu un citu novadu iedzī
votājiem.

Šī gada 6. februārī Stopiņu no
vada domes priekšsēdētājs Jānis 
Pumpurs, Ulbrokas bibliotēkas 
vadītāja Daiga Brigmane, Saurie
šu bibliotēkas vadītāja Kristīne 
Cimdiņa, Stopiņu novada vēstu
res muzeja vadītāja Renāte Priede 
un novada iedzīvotāji piedalījās 
sarīkojumā „Treji vārti”, kur div
trejādi tika sumināts Alsungas 
un Gudenieku novads par godu 
suitu koncertdarbības deviņdes
mitgadei, kā arī filmas „Dzim
tene sauc” („Kāzas Alsungā”) 
astoņdesmitgades atcerei un Ja
nīnas Kursītes jaunākās grāmatas 
„Latvieša māja” prezentācijai LU 
Humanitāro zinātņu fakultātes 
telpās. Klātienes fotomirkļi ska
tāmi tīmekļa vietnē  http://www.
stopini.lv/public/31163.html.

Ulbrokas bibliotēka

Trejādi par mājām

Noslēgusies 43. Starptautiskā 
bērnu mākslas konkursa „Lidi-
ce 2015” Latvijas kārta. 

Šī gada konkursa tēma – „Gais
ma”. Darbus vērtēja Valsts izglī
tības satura centra un Rīgas Inte
rešu izglītības metodiskā centra 
izveidota žūrija: žūrijas komisijas 
priekšsēdētāja – māksliniece, Lat
vijas Nacionālā mākslas muzeja 
Grafikas kolekcijas glabātāja Valda 
Knāviņa – un žūrijas komisijas lo
cekļi: Rīgas Interešu izglītības me
todiskā centra vizuāli plastiskās 
mākslas metodiķe Dagnija Rama
ne un vizuālās mākslas metodiķe 
Viva Dzene, Rīgas bērnu un jau
niešu  centra „Daugmale” studijas 
„Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā 
bērnu mākslas konkursa „Lidice” 
Čehijā žūrijas komisijas locekle 
Ilze Rimicāne.

Konkursam tika iesūtīti 1136 
darbi no 58 Latvijas novadiem un 
pilsētām. Latvijas kārtas laureātu 
izstādei tika izvirzīti 167 darbi.

Par 43. Starptautiskā bērnu 
mākslas konkursa „Lidice 2015” 
Latvijas kārtas laureātiem kļu
vuši Gaismas internātpamatsko
las mājturības–aušanas skolotā
jas  un Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Ulbroka” vadītājas Āri
jas Vītoliņas audzēkņi. Viņa kon
kursam izvirzīja sešus audzēkņu 
darbus.

Gaismas internātpamatskolas 
aušanas pulciņa audzēkņi – 7. 
klases skolēni Karīna Ševcova un 
Dmitrijs Mezencevs un 6. klases 
skolniece Aiva Bērziņa – laureā
tu titulu izcīnījuši ar kopdarbu 
„Saulrietā” un TLMS „Ulbro
ka” mazā audēja, 1. klases skol
niece, Mona Vītoliņa ar darbu  

„Gaismas apžilbinātie”.
Fotogalerija: http://www.stopi-

ni.lv/public/37226.html .
Ar lielu interesi un aizrautību 

Gaismas internātpamatskolas 
audzēkņi pēc stundām apmeklē 
nodarbības aušanas pulciņā.

Mazā Mona auž jau no 3 gadu 
vecuma un dodas līdzi vecmā
miņai Ārijai Vītoliņai gan uz pa
matskolas „Rīdze” aušanas pul
ciņu „Jautrais zirneklītis”, gan uz 
Tautas lietišķās mākslas studiju 
„Ulbroka”.

Laureātu darbu izstāde bija ap
skatāma Rīgas domē, Rātslauku
mā 1, no 2015. gada 5. februāra 
līdz 19. februārim, laureātu ap
balvošana notika 2015. gada 19. 
februārī Rīgas Kongresu namā.

Ārija Vītoliņa, 
tLms „ulbroka” 

vadītāja

43. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2015” 
Latvijas kārtas laureāti – Stopiņu novada jaunie audēji

14. februārī Latviešu biedrības 
namā uz savu 26. konferen-
ci pulcējās Latvijas Politiski 
represēto apvienības (LPRA) 
pārstāvji. Pēc mandātu komi-
sijas ziņojuma, kuru nolasīja 
Māra Zebauere, no 328 izvir-
zītajiem konferences dalībnie-
kiem bija ieradies 291, tostarp 
5 no Stopiņu PRB. Tradicionāli 
konference sākās ar koncertu. 
Par augstvērtīgo priekšne-
sumu izvēli un sponsorēša-
nu jāpateicas Rīgas domei. 
Šoreiz skaistuma un harmo-
nijas pasaulē klausītājus ie-
vadīja Pārdaugavas Mūzikas 
mākslas skolas orķestris, kura 
sniegums aizkustināja līdz  
sirds dziļumiem. LPRA valdes 
priekšsēdētājs Gunārs Res-
nais konferences dalībnieku 
vārdā apsveica Dzidru Maziku 
no Alūksnes ar izcilo apbalvo-
jumu – Triju Zvaigžņu ordeņa 
Lielo zelta medaļu. 

Īss ieskats G.Resnā ziņojumā. Ap
vienībā uz š.g. 1. janvāri bija 14 
tūkstoši represēto personu. Gada 
laikā aizsaulē aizgājuši 959. Esam 
sabiedriskā labuma organizācija, 
kuru atbalsta valdība, ārzemju 
vēstnieki. Tā ir cieņas izrādīšana 
represētajiem un vienlaikus no

sodījums represiju veicējiem. Ir 
patīkami, ka neesam vieni paši un 
tiekam ievēroti. Sadarbība ar val
dību ir pozitīva. Ar NA atbalstu 
panākts, ka visas represētās per
sonas ir vienādi indeksētas. Sākot 
ar 2015. gada 1. februāri, politiski 
represētām personām un nacio
nālās pretošanās kustības dalīb
niekiem ir tiesības bez maksas 
izmantot sabiedriskā transporta 
līdzekli, kas pārvadā pasažierus 
reģionālās nozīmes maršrutā, t.i., 
gan reģionālās starppilsētu no
zīmes maršrutos, gan reģionālās 
vietējās nozīmes maršrutos. Kā 
panākums vērtējama arī darba 
atsākšana pie memoriāla izvei
došanas. Ar nožēlu jākonstatē, 
ka ir arī ne mazums negatīvā. Tas 
ir bezdarbs, stagnē rūpniecība, 
turpinās emigrācija no Latvijas. 
Īpaši saasināta ir pilsētu politiskā 
vide, zeļ bezatbildība un sociālā 
nevienlīdzība. Vidējā slāņa valstī 
faktiski nav. Netiek nodrošināti 
un  atbalstīti mazie uzņēmumi, 
bet mazās elektrostacijas nav 
nedz zaļas, nedz ekoloģiskas. 
Neviena no politiskajām parti
jām nav uzņēmusies vadīt kādu 
no saimnieciskajām nozarēm, lai 
gan partijas nav tik vārgas, lai ne
varētu uzturēt kādu uzņēmumu. 
Diemžēl valdība sevi ir izsmēlusi, 

un nav, kas to velk.
Latvijas valsti veido pašvaldī

bas, 58 no tām ir palīdzējušas arī 
Likteņdārza tapšanā. G.Resnais 
aicina arī turpmāk cieši sadar
boties ar pašvaldībām, īpaši tā
pēc, ka daudzas LPRA nodaļas ir 
no tām atrautas. Sava ziņojuma 
beigās G.Resnais aicināja vairāk 
amatos virzīt sievietes.

Viesu statusā konferencē pie
dalījās V.Auziņa no Kokneses 
fonda, R.Dzintars, J.Dombravs 
no NA, Ž.Brikmanis no Nacio
nālās karavīru apvienības. Vēstī
jumu konferences dalībniekiem 
bija atsūtījis ilggadējais Kurze
mes priekšpilsētas represēto no
daļas vadītājs T.Pētersons. 

Gandrīz katrās vēlēšanās ir 
kaut kas no „gaiļu cīņām”. Izņē
mums nebija arī šī konference. Uz 
priekšsēdētāja amatu pretendē
ja G.Resnais un I.Kaļķis (Ogre). 
A.Freimanis savu kandidatūru 
atsauca. Atklātajā balsojumā 
balsu skaits izrādījās neizšķirts. 
Atkārtoti balsojot, pēc spriedzes 
pilnas balsu skaitīšanas gala re
zultāts bija par labu iepriekšē
jam apvienības priekšsēdētājam 
G.Resnajam.

G. Dēliņa, 
represēta 

1941. gada 14. jūnijā

Latvijas politiski represēto 
apvienības konference

Stopiņu novada Politiski represēto biedrības sapulce notiks 2015. gada 11. aprīlī plkst. 13.00. 
Autobuss kursēs:
12.20 – Līči, 12.25 – upeslejas,
12.30 – saurieši, 12.35 – Kultūras nams
transports atpakaļceļam nodrošināts. 
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Stopiņu novadā ir ļoti daudz 
labu lasītāju, kuri 19. februārī 
bija sanākuši uz „Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrijas 2014” 
(BJVŽ) Salasīšanās svētkiem. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu un jauniešu 
žūrija”, kur jau trešo gadu iekļauta 
arī „Vecāku žūrija”, Sauriešu bib
liotēka iesaistījās otro un Upesleju 
internātpamatskolas–rehabilitāci
jas centra bibliotēka pirmo gadu. 
Programmā var iesaistīties visi, 
kuri vēlas izlasīt programmas ko
lekcijā iekļautās jaunākās Latvijas 
izdevniecību grāmatas. 2014. gada 
kolekcija tika nodota pro grammas 
dalībnieku–ekspertu vērtējumam 
piecās vecuma grupās – „Bērnu 
žūrija” (5+, 9+), „Jauniešu žūri
ja” (11+, 15+) un „Vecāku žūrija” 
(18+). Katrs, kurš izlasīja noteik
tas grāmatas savā vecuma grupā, 
aizpildīja elektronisko anketu, 
kurā sniedza savu vērtējumu 
2014. gada kolekcijai. 28. februārī 
LNB organizētajos Lielajos lasīša
nas svētkos Ķīpsalā kļūs zināms, 
kā visā Latvijā lasītāji vērtējuši ko
lekciju un kuru grāmatu autori un 
izdevēji saņems balvas.

Savukārt, lai varētu notikt Sto
piņu novada Salasīšanās svētki, 
vajadzēja pavisam nedaudz – la
sītājus, entuziasmu un atbalstu. 
Mums abām (Guntai un Kristīnei) 
ir gan lieliski lasītāji, gan entuzi
asms, un saņēmām arī atbalstu, jo 

ideja rīkot kopīgus svētkus Stopi
ņu novada publiskajām un skolu 
bibliotēkām bija tik pašsaprotama, 
ka mēs ceļā nesastapām nevienu 
„nē!”. Tikai „jā!” un „jā!”. Stopiņu 
novada domes priekšsēdētāja Jāņa 
Pumpura un priekšsēdētāja viet
nieces Vitas Paulānes atsaucību 
un vēlību sajutām no pirmajiem 
ideju uzmetumiem līdz svētku 
noslēgumam, arī Upesleju inter
nātpamatskolas–rehabilitācijas 
centra direktore Irēna Frankoviča 
atbalstīja visas mūsu idejas un sir
snīgi uzņēma skolā viesus. Kolēģu 
„pleca sajūta” ļoti palīdzēja sagata
voties Salasīšanās svētkiem.

Kad „BJVŽ 2014” dalībnieki 
un svētku viesi bija sanākuši, ie
pazinušies ar svētku programmu, 
avīzi un bukletiem par 2014. gada 
kolekcijas grāmatām, kuru nofor

Kas to būtu domājis? Kalendāra 
otrajā mēnesī – Sveču mēnesī – 
ieklausīsimies Imanta Ziedoņa 
teiktajā: Kur tumšs, tur svece/ bal-
tu gaismu sāk./ Un arī zvaigzne/ 
Tumsā balta nāk./ Un arī mēs/ Ar 
savām kājām basām/ Pa tumsu 
gaismas/ Ceļu kopā lasām. 

Attiecīgi izvēlēts temats – ziemas 
vidū esošajam Sveču mēnesim, ko 
pārnestā nozīmē domājam – sveču 
gaisma – un varam attiecināt katrs 
savas sirds un prāta gudrības izprat
nei. Gaismas starā piedzīvotie foto
mirkļi iekļauti interneta vietnē http://
www.stopini.lv/public/31163.html.

 „Kas to būtu domājis!” ir va
kara sarunas temats latviskās dzī
vesziņas noskaņās, kurā piedalās 
Ulbrokas bibliotēkas lasītāji no 
tuvākiem un tālākiem novada cie
matiem. Uzstādījums ir ieklausīties 
rakstītajā no tautas mutvārdu dzīļu 
dziļumiem. Jāņa Petera vārdiem 
sakot: „Pasaka ir pasaka, tāpēc, ka 
tā pasaka.” Latviešu tautas pasaka 
par „Gudro Mārtiņu” atklāj nian
sētu notikumu attīstību, mūsdie

nām raksturīgu cilvēcisko darbību 
un dažādu lietu kārtību. Savukārt 
stāstnieces Anitas Vīksnas vakara 
sarunas pamatā ir ne tikai latviešu 
tautas pasaka par Kurzemē dzīvo
jošo bagāto Mārtiņu, kurš uzaici
nāja pie sevis ciemos Dievu, bet 
atklāsme par treju – sevis, tuvākā 
un Dieva – mīlestības kopumu. Tie 
ir vārti, kurus nedrīkst vērt vaļā 
bez jēgas un dziļākas izpratnes, 
bet pamatojot, ka nereti pasakām 
ir daudz dziļāka jēga un tās palīdz 
paskatīties uz dzīvi un tās norisēm 
no cita skatupunkta.

Lieliska ideja šim laikam un dzī
ves gudrībai, ko slēpj tautas (pa)
sakas. Nereti tieši sirds gudrība nes 
svētītus darbus pasaulei. Laiki ir 
ejoši un uz priekšu virzoši, ja vien 
spējam salāgot savu un Dieva gri
bu. Arī kārtības skaitlim septiņi ir 
laika, skaņas, krāsas ritms ar visiem 
izrietošajiem (pie)nākumiem, (ap)
stākļiem, (pār)baudījumiem. 

Uz tikšanos pasākumos un klātie
nes lasījumos.

Daiga Brigmane,  stopiņu novada 
ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Kas to būtu domājis!

Stopiņu novada „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014” Salasīšanās svētki
„Bez laba lasītāja nav labas grāmatas.” /Emersons/

Februārī PII „Pienenīte” zie-
mīgo apkārtni krāsaināku 
padarīja putnu barotavas, kas 
pagatavotas no dažādiem otr-
reiz lietojamiem materiāliem.

Piedaloties Ekoskolas projektā, 
dažu aktivitāšu realizēšanā aktīvi 
iesaistām arī bērnu vecākus. Mūsu 
2014./2015. mācību gada Ekoskolas 
projekta tēma ir ATKRITUMI. Tē
mas ietvaros katras grupiņas uzde
vums bija izgatavot savu ekobarota
vu no otrreiz lietojamiem materiā
liem. Vecāku un audzinātāju radošā 
izdoma, kā arī praktiskā domāšana 
un otrās dzīves piešķiršana dažā
diem materiāliem ir neizmērojama.

Putnu barotavu izvietošana PII 

„Pienenītes” teritorijā rosina bēr
nus izprast rūpes par putniņiem 
ziemā. Āra pastaigas laikā katra 
grupiņa ar audzinātāju  veic vēro
jumus, kādi putniņi ir atlidojuši 
(kādi putniņi ir atlidojuši tieši pie 
konkrētās grupiņas barotavas),  
kā putniņi ēd graudiņus, kā rei
zēm sakašķējas…

Esam lepni, ka mūsu skaistajās 
barotavās „viesojas” ne tikai zvir
buļi un zīlītes, bet arī sīļi.

Liels paldies audzinātājām un 
vecākiem par radošo un atbildīgo 
pieeju otrajam Ekoskolas projek
ta mājasdarbiņam. Turpmākie 
izaicinājumi vēl sekos!

Santa Šika un Evija Kubile,
Ekoprojekta koordinatores

PII „Pienenīte” tapušas 
netradicionālas putnu barotavas

mējumu gatavoja skolas audzēkņi 
un skolotājas Ieva Dziedātāja un 
Dace Lielmane, paņēmuši dalīb
nieku nozīmīti, kuras pēc Kristī
nes Cimdiņas dizaina izgatavoja 
Digne MoteStelpe, svētki un 
draudzības spēle varēja sākties.

Gunta Bruģētāja teica: „Grāmatu 
draugu ķēde ir bezgalīga, un tā ne
beidzas nekad un nekur,” un līdzīgi 
kā 2014. gada 18. janvārī, kad Rīgai 
cauri vijās grāmatu draugu ķēde, 
Upesleju internātpamatskolas–re
habilitācijas centra aktu zālē sko
lēni no rokas rokā padeva „BJVŽ 
2014” kolekcijas grāmatas. Tās tika 
saliktas uz galda un varēja apskatīt 
visi svētku dalībnieki un viesi, bet 
draudzības spēles laikā ar grāmatu 
palīdzību varēja rast pareizās atbil
des uz jautājumiem.

Guntas sagatavotais sākums – 
prezentācija ar fotogrāfijām no 
grāmatu draugu ķēdes, kas parā
dīja mūsu tautas apzinātu vai ne
apzinātu kopību pašsaglabāšanās 
un nacionālās identitātes zīmē, 
radīja emocionālu saviļņojumu.

Svētku dalībniekus uzrunāja no
vada domes priekšsēdētājs Jānis 

Pumpurs, paužot, prieku un atzi
nību par novada bērniem, jaunie
šiem un pieaugušajiem, kuri lasa 
un iesaistās bibliotēku piedāvātajās 
aktivitātēs, par ko arī pasniedza 
atzinības rakstu katras bibliotēkas 
komandai, kā arī, novērtējot bib
liotekāru Guntas un Kristīnes vei
kumu, pasniedza atzinības rakstus 
par profesionālu un radošu darbī
bu lasīšanas veicināšanā.

Savukārt Upesleju internātpa
matskolas–rehabilitācijas centra 
direktore Irēna Frankoviča saska
tīja nākotnē izglītotu, uz attīstību 
un pilnveidošanos vērstu paaudzi, 
redzot, cik daudzi, jo īpaši bērni un 
jaunieši, lasa grāmatas.

Svētku ietvaros par 2014. gada 
kolekcijas grāmatām notika drau
dzības spēle, kurā iesaistījās trīs 
lasītāju komandas – no Upesleju 
internātpamatskolas–rehabilitāci
jas centra, Sauriešu bibliotēkas un 
mūsu viesu komanda no Ulbrokas 
bibliotēkas. Ulbrokas bibliotēku 
pārstāvēja pieaugušie, kuri ar bib
liotēkas vadītājas Daigas Brigma
nes gādību bija lieliski un atbildīgi 
sagatavojušies – gan lai atbildētu uz 

jautājumiem, gan lai uzdotu jautā
jumus pārējām komandām, kaut 
arī bibliotēka nav iesaistījusies šajā 
lasīšanas veicināšanas programmā.

Svētku programmu kuplināja 
skolas mazie dejotāji ar deju „As
toņi kustoņi”, kas nebija nejauši, jo 
tāda paša nosaukuma O.Vācieša 
dzejoļu grāmata bija iekļauta 
2014. gada kolekcijā.

Pasākumā tika demonstrētas 
trīs nelielas filmiņas, veidotas ar 
STOP MOTION metodi, ko vei
dojuši Sauriešu bibliotēkas lasītāji, 
un to galvenā tēma bija grāmata un 
„BJVŽ 2014”.

Upesleju internātpamatskolas–
rehabilitācijas centra programmas 
dalībniekiem skolas direktore uz
dāvināja ekskursiju uz Gaismas 
pili un Dabas muzeju, savukārt 
Sauriešu bibliotēkas programmas 
lasītāji ar novada domes atbalstu 
vēl dosies ekskursijā iepazīt LNB 
jauno mājvietu.

Pasākuma noslēgumā domes 
priekšsēdētāja vietniece Vita Pau
lāne un skolas direktore Irēna 
Frankoviča pateicās komandām 
par draudzības spēlē novērotajām 
lasītāju zināšanām, aktivitāti un 
atraktivitāti.

Bērni vēl drīkst nesaprast, ka īstie 
svētki ir pati lasīšana un runāšanās, 
kad pēc grāmatas aizvēršanas gri
bas dalīties ar iespaidiem, atgriez
ties pie lasītā. Bērni vēl drīkst nezi
nāt, ka svētki visam mūžam ir pati 
grāmata. Svarīgi, lai bērnus pavada 
pieaugušie, kuri zina un pazīst šo 
svētku nozīmi.

Pasākums fotomirkļos: http://
www.stopini.lv/public/31143.html.

Gunta Bruģētāja, 
upesleju internātpamatskolas–

rehabilitācijas centra bibliotekāre,
Kristīne Cimdiņa,

sauriešu bibliotēkas vadītāja

Bibliotēkās

Izglītības iestādēs
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Katru gadu, kad ziema grasās 
teikt ardievas un mēs visi ļoti 
gaidām pavasari, notiek Rīgas 
1. speciālās internātpamat-
skolas un Latvijas Speciālās 
olimpiādes organizētās atklā-
tās sacensības peldēšanā. Sa-
censību mērķis ir popularizēt 
peldēšanu kā vienu no efek-
tīvākajiem līdzekļiem bērnu 
emocionālās un fiziskās attīs-
tības veicināšanai. Sacensībās 
noskaidro spējīgākos skolē-
nus individuālajos peldēju-
mos un komandu stafetē. 

Mūsu sasniegumi – 2. vieta ko
mandu sacensībās un kauss!  In
dividuālajos peldējumos trīs pir
mās vietas, divas otrās vietas un 
viena trešā vieta. Šogad sacensī
bās piedalījās arī speciālo izglītī
bas iestāžu skolēni no Lietuvas, 
Igaunijas un Ukrainas – tās bija 
starptautiskas!

 Februārī peldēšanas nodarbī
bas Ulbrokas vidusskolas baseinā 
uzsāka mūsu skolas jaunāko kla
šu skolēni. Pēc pirmās nodarbī
bas atgriežoties skolā, visi bērni 
bija sajūsmā, ka sākuši apgūt pel
dētprasmi. Par šādu iespēju liels 
paldies Stopiņu novada domei. 

Dažādās pašu gatavotās maskās 
koši saģērbušies, jautri aizvadījām 
Metenīti. Ragaviņu vilcēju stafetei 
apkārt skolas sporta laukumam 

pietika arī sniega! Atrakciju ar 
pankūku ķeršanu izmēģināja gan 
skolēni, gan skolotāji. Pie uguns
kura tēja ar skolas saimnieču 
ceptajām smalkmaizītēm garšoja 
daudz labāk nekā ikdienā skolas 
ēdnīcā. Un, ja vēl iepriekš salasī
ta pogu un konfekšu sauja, veikts 
Lielais skrējiens apkārt skolai un 
ar zābaku mešanu izzīlēta nākot
ne, tad Metenītis var iet projām 
pār kalnu svilpodams, bet mūs 
gaidīja jau citi svētki – sirsnīgā 
Valentīndiena. Tad skola ieguva 

īpašu noskaņu, jo visur bija iz
vietotas krāsainas sirsniņas, bērni 
rakstīja draugiem vēstulītes un 
skolas līdzpārvaldes aktīvisti bija 
pārtapuši par pastniekiem. Katru 
dienu pēc mācībām, dodoties uz 
internāta telpām, šīs vēstules tika 
nodotas adresātiem. Valentīndie
nas pasākumā skanēja dzejoļi un 
dziesmas par draudzību. 

19. februārī sagaidījām ciemi
ņus – deju grupu „Impression” 
no Norvēģijas. Pēc spilgta, emo
cijām bagāta koncerta kopā ar 

Februāra notikumu kaleidoskops Gaismas internātpamatskolā

Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolā 20. februārī pirmo reizi 
norisinājās Mūzikas teorijas 
viktorīna. Pasākumā pieda-
lījās vecāko klašu skolēni no 
4.b – 6.b un 6.a – 8.a.

Viktorīnas mērķis bija popularizēt 
mūzikas teorijas priekšmetus, vei
cināt skolēnu radošo spēju izpaus
mes un kolektīva saliedētību.

Skolas audzēkņi izlozes kārtībā 
sadalījās četrās komandās, kurām 
paši izdomāja nosaukumu. Ko
mandu „UKLOLI” pārstāvēja Iļja 
Oseļskis (6.b), Kristaps Laganov
skis (4.b), Olafs Bojārs (5.b), Lie
ne Katrīna Juhņēviča (8.a), Ulla 
Imaka (6.a) un Līva Teterovska 
(7.a). „UKLOLI” sevi parādīja kā 
ļoti atraktīvu un jautru koman
du. Komandas nosaukums tapis 
no dalībnieku vārdu pirmajiem 
burtiem. „Supervāveres” pār
stāvēja Artūrs Karakons (6.b), 
Roberts Paulāns (4.b), Elīna Es
tere Strautiņa (8.a), Arta Kalniņa 
(7.a), Katrīna Līna Trektere (5.b) 
un Evija Ernstsone (6.a). Ko
mandu raksturoja prātīgums un 
apdomība. Trešā komanda „Ma
žori” savu nosaukumu izvēlējās 
gaišu un dzīvespriecīgu, kādi ir 
arī paši dalībnieki. Tās pārstāvji 

bija Stefans Oseļskis (5.b), Ro
berts Kristiāns Eihe (7.a), Emīlija 
Reine (7.a), Linda Briķene (8.a) 
un Kitija Koroševksa (4.b). Šī ko
manda savukārt bija analītiska. 
Ceturtā komanda izvēlējās no
saukumu „Gudrās galvas”, un tās 
bija – Anžela Oseļska (6.b), Mon
ta Megija Igaune (5.b), Dairis 
Ulmanis (7.a), Anastasija Kapica 
(8.a), Darja Šavčenko un Danie
la Burkovska (6.a). Nosvērtas un 
mierīgas – tādas „Gudrās Galvas”.

Komandām bija jāizpilda dažā
di uzdevumi, kuri saistīti gan ar 
erudīciju, gan loģisko domāšanu, 
atraktivitāti un izdomu.

Atzinības rakstu par veiksmī
gu dalību Mūzikas viktorīnā sa
ņēma komanda „Gudrās galvas”. 
Diplomu par 3. vietu ieguva ko
manda „UKLOLI”, 2. vietu ieguva 
komanda „Mažori”, un tikai ar 
viena punkta pārsvaru 1. vietu 
Mūzikas teorijas viktorīnā ieguva 
„Supervāveru” komanda.

Īpašs paldies ikvienam viktorīnas 
dalībniekam! Paldies arī līdzjutē
jiem un atbalstītājiem, kuri ļoti juta 
līdzi komandām! Paldies vecākiem, 
kuri apmeklēja šo pasākumu!

Žanna Stankeviča,
ulbrokas mūzikas un mākslas 

skolas skolotāja

Mūzikas teorijas viktorīna

Valentīndienas priekšvakarā 
12. februāra pēcpusdienā PII 
„Pienenīte” „Zaķēnu” grupa 
pārtapa par modes demon-
strāciju zāli. Šeit valdīja liela 
rosība, visi gatavojās no eko-
materiāliem gatavoto disko 
tērpu modes skatei.

Kamēr tērpu demonstrētāji – šar
mantās „Zaķēnu” meitenes un 
elegantie „Zaķēnu” puiši – ietēr
pās Stopiņu novada slavenu mo
des mākslinieku modelētajos un 
gatavotajos tērpos, disko dīdžejs 
Dainis Gabriels uzstādīja skaņu 
iekārtas un prožektorus un pie
meklēja mūzikas ierakstus, bet 
draudzīgi noskaņotā žūrija – Jeļi
zaveta Vanzoviča, Diāna un Mār
tiņš Ozoli – apspriedās par tērpu 
vērtēšanas kritērijiem un modes 
skates dalībnieku apbalvošanu.

 Atskanot maģiskiem vārdiem: 

„Modes šovs var sākties!” sākās 
modeļu demonstrēšana. Šīs sezo
nas aktualitāte – tērpi, kas darināti 
no ekomateriāliem. Šis materiāls ir 
brīvi pieejams, viegli modelējams 
un arī ērti nēsājams. Bet galvenā 
priekšrocība šiem tērpiem ir zemā 
pašizmaksa. Žūrijas komisija at
zinīgi izteicās un augsti novērtēja 
oriģinālos, asprātīgos, izdomas 
bagātos tērpu modeļus un visus 
dalībniekus apbalvoja ar pateicības 
rakstiem un zelta medaļām.

Pēc tērpu demonstrēšanas visi 
iejutās diskotēkas atmosfērā un 
disko ritmos.

Lielu paldies sakām visiem 
„Zaķēnu” grupas vecākiem – par 
sirsnīgo modes skates tērpu mo
delēšanu, atsaucību un aktīvu 
piedalīšanos pasākuma tapšanā 
un veiksmīgā norisē.

Inese un Antonija, 
„Zaķēnu” grupas skolotājas

Sirsnīgo disko tērpu modes 
skatē „Zaķēnu” grupā

Izglītības iestādēs

norvēģu skolēniem izdejojāmies 
radošajā darbnīcā un piemiņai 
no kopīgi pavadītā laika dāvājām 
viņiem skaistas saldumu tūtas un 
apsveikumus ar mūsu skolas fo
togrāfijām. 

Lai arī mūsu novadā sniegs pa
slēpies tikai visēnaināko krūmu 

pazarēs, Gaismas skolas aktīvā
kie sportisti 26. februārī devās uz 
Speciālās olimpiādes sacensībām 
slēpošanā Priekuļos, kur tika sa
sniegti labi rezultāti.

Regīna Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas

ārpusklases darba organizatore 
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Stopiņu novada Jauniešu 
dome februārī uzsāka nebijušu 
pasākumu Stopiņu novadā – 
jauniešu mobilo SOS dienestu.

Tajā brīvprātīgi darbojas jaunieši 
un pusaudži no Ulbrokas, Līčiem, 
Upeslejām un Dreiliņiem.

SOS dienesta jaunieši palīdzēs 
senioriem izmantot mūsdienu 
tehnoloģijas, piemēram, izveidot 
epastu, veikt maksājumus 
internetā, noregulēt TV 
programmas un daudzas citas 
lietas, kuras senioriem sagādā 
grūtības, bet jauniešiem padodas 
viegli. Palīdzēsim arī mājas 

darbos, piemēram, sanest malku, 
notīrīt sniegu no celiņa u.c.

Mobilajam SOS dienestam 
ir pieteikušies jaunieši, kuri 
dosies uz senioru izsaukumiem 
pa vienam vai divatā, bet, ja 
nepieciešams, varēs sarunāt arī 
vairāk jauniešu.

Aicinām atsaukties Stopiņu 
novadā dzīvojošos seniorus, 
kuriem noderētu jauniešu 
palīdzība, kaut vai neliela. Ar 
prieku gaidīsim jūsu zvanus ar 
„izsaukumiem” pēc palīdzības!

Darbības teritorija ir Stopiņu 
novads. Zvaniet Elīnai Siliņai, 
mobilais tālrunis 22845188.

2015. gada janvārī Palīdzības 
mēneša ietvaros Jauniešu 
dome aicināja novada iedzī-
votājus un draugus neaiz-
mirst svētku laikā uzkrāto 
labestību un ziedot dzīvnieku 
patversmei „Ulubele”. 

Ziedojumi tika pieņemti visu 
janvāri Stopiņu novada dienas 
centros. 31. janvārī Jauniešu 
domes pārstāvji visu saziedoto 
nogādāja dzīvnieku patversmes 
„Ulubele” iemītniekiem. 

Stopiņu novada Jauniešu dome 
izsaka pateicību ikvienam, kas 
ziedoja un aicināja citus ziedot. 
Īpašu pateicību izsakām SIA 
„Magnum Veterinārija” darbi
niekiem par labajām sirdīm un 

dāsno ziedojumu. 
Jauniešu dome aicina arī turp

māk ziedot dzīvnieku patversmei, 
nogādājot ziedojumus Stopiņu 
novada dienas centros vai dzīv
nieku patversmē „Ulubele”. Mīluļi 
ļoti priecāsies arī par pastaigām un 
tiem veltīto uzmanību un laiku. 

Stopiņu novada Jauniešu dome

Informācija par novada dienas 
centriem: http://www.stopini.lv/
public/30735.html;
sIA “magnum Veterinārija”:  
http://www.veterinaaria.ee/in-
dex.php?page=3;
Dzīvnieku patversme „ulubele”:  
http://www.ulubele.org/lv/par-
mums/.

Paldies!Jauniešu mobilais 
SOS dienests turpina darbību!

Jauniešiem

Veidojot Meteņdienas pasā-
kumu 7. februārī, mēs centā-
mies apgūt tautas tradīcijas –  
paražas, rotaļas, ticējumus. 

Lasot grāmatas, nejauši atradām 
vārdus, ko pirmās brīvvalsts laikā 
bija teicis Latvijas prezidents Kār
lis Ulmanis: „Ziedo savai dzimtai 
zemei un savai tautai kaut jel des
mit minūtes laika dienā – un tevi 
un mūs visus sāks apspīdēt gaišā
ka, spožāka un siltāka saule.” Pēc 
šiem vārdiem ilgi domājām, ko 
labu mēs varam izdarīt, lai tiešām 
mūsu dzīves ceļā saule būtu labvē
līga. Radās doma, ka varam sākt 
apgūt Latviešu tautas dzīvesziņu 
par dabu, debesīm, saules ritmu.

Tā radās projekts „Gadskārtu fol
kloras mantojuma apzināšana”. Ar 
Meteņu dienu iesākām savu pro
jektu par tautas gadskārtu tradīci
jām saules ceļā. Meteņu rītā pul
cējāmies mazajā Upesleju sporta 
laukumā, kur jaunieši bija saga
tavojuši skaistu ugunskura vietu. 
Mūsu māmiņas un vecmāmiņas 
nāca mums līdzi ar lielām pankū
ku bļodām. Visi kopā gājām rota
ļās, dzinām kurmjus, saucām sau
li, minējām mīklas, piedalījāmies 
dažādos konkursos. Kad jau kājas 
vairs neklausīja, mutes kāri mie
lojās ar gardajām pankūkām un 
aveņu–ābolu ievārījumu. Gardāko 
pankūku autore – vecmāmiņa Va
lentīna – balvā no mums saņēma 
skaistu koka lielkaroti. Inese – trīs 
aktīvu bērnu māmiņa – bija sace
pusi pat trīs dažāda veida pankū
kas. Varen gardas! Lai gaismiņa 
viņas mājā vienmēr spīdētu, balvā 
devām pašu lietu svecīti. Arī mēs 
paši cepām pankūkas. It sevišķi 
pacentusies bija topošā saimnie
cīte Elīna Rudzīte, par ko dabūja 
saldumu sauju, un Aleksandrs Ka

panskis ar vecmāmiņas palīdzību.
Padies tētiem, māmiņām un 

vecmāmiņām, ka rotaļājās kopā 
ar mums. Padies par pankūkām 
un saulainiem smaidiem visiem 
ciema ļaudīm, kas nebaidās pa
likt mazliet bērnišķīgi.

11. februāra vakarā pie mums 
ieradās jautra kompānija – āži, 
zaķi, čigānietes... Tie bija folkloras 
kopas „Budēļi” ķekatnieki ar veselu 
vezumu tautas instrumentu un da
žādu ķekatnieku tērpu. Viņi nāca 
spēlēdami un dziedādami latviešu 
spēka dziesmas. „Metens brauca 
pa kalniņu”, ko iemācīja arī mums. 
Pēc ciemiņu koncerta sākās lielais 
jandāliņš. Mūs visus sadalīja di
vās grupās – vieni ķekatnieki, otri 
tautas muzikanti. Nu tik gāja vaļā, 
vajadzēja pielaikot tērpus, noska
ņot instrumentus. Pat vecmāmiņas 
un mammas vairs nevarēja mierīgi 
atpūsties savos krēslos. Tik daudz 
skaistu tautasdziesmu sen nebijām 
dziedājuši un tik daudzās jautrās 
rotaļās gājuši. Iemācījāmies arī tās 
rotaļas, kuras savā bērnībā zinā
ja mūsu vecmāmiņas, bet dzīves 
steigā nepaspēja tās mums iemācīt. 
Nobeigumā visjautrākā budēlīte 
Lienīte pārvērtās par saulīti, un 
sāka līt konfekšu lietus. Arī no ba
loniņa īstais lietiņš lija, bet to mēs 
uzreiz neaptvērām, tikai tad sapra
tām, kad pilnas saujas konfekšu sa
vācām. Kurš veiklāks – tam vairāk! 
Nu būs jādalās!

Paldies, mīļie budēlīši – dāvanā 
jums mūsu lietās svecītes gaišu
miņam. 

Mēs ļoti gribētu sadarboties 
kopā ar jums vēl kādā projektā, 
iemācīties to, ko mums vēl nav 
paspējuši iemācīt mūsu vecāki un 
skolotāji! Dzīves ziņa ir piņķerīga 
lieta, tā nenāk pati no sevis.

Elīna Rudzīte, Aleksandrs 
Kapanskis un draugi 

2015. gada 20. februārī Mālpilī norisinājās Pierī-
gas novadu mūsdienu deju konkurss–festivāls. 

Pasākums sastāvēja no divām daļām. Tajā piedalījās 
15 kolektīvi. Tika pārstāvēti vairāki mūsdienu deju 
žanri: street dance un dance pop, šova deja un laik
metīgā deja. Upesleju internātpamatskolas–rehabili
tācijas centra deju grupa „Danc” (4.–7. un 7.–9. klašu 
grupa) piedalījās festivālā ar hiphopa priekšnesu
miem.

Baiba Miķelsone, deju skolotāja, autoru foto 

„Saule silda mēnesi, bet mēnesis 
nesilda sauli, esat kā saule!”
Rainis

2015. gadā Latvijas kultūras no
rises iezīmēs latviešu literārās un 
sabiedriskās dzīves nozīmīgu per
sonu jubilejas: 16. martā apritēs 150. 
gadskārta kopš Aspazijas dzimša
nas dienas, 11. septembrī svinēsim 
Raiņa 150. jubileju. Upesleju inter
nātpamatskolā–rehabilitācijas cen
trā februāris bija valodu mēnesis, 
un tas tika veltīts Rainim.

Mūsu skolas 5.–9. klašu skolē
ni šajā mēnesī literatūras stundās 
lasīja Raiņa un Aspazijas darbus, 
krievu un angļu valodas stundās 
tulkoja Raiņa atziņas, zīmēšanas 
stundās veidoja Raiņa atziņu kolā
žas un kopīgu atziņu koku. Katrai 
klasei bija jāveic arī savs uzdevums: 

7. klases audzēkņi rakstīja esejas, 8. 
klases audzēkņi vāca materiālus un 
veidoja prezentācijas, 9. klases au
dzēkņi mācījās dzejoļus.

24. februārī notika valodas 
mēneša noslēgums, kurā visi at
skaitījās par padarīto un čaklākie 
audzēkņi saņēma pateicības.

Izraksti no skolēnu 
darbiem:
Liels tas, kas nes lielu 
pienākumu (Rainis)
Ja cilvēks uzņēmies lielu atbildību 
par kādu darbu, tad, ja viņš to spēj, 
tad viņš var būt lepns par to. Jo lie
lāka atbildība, jo smagāks darbs, jo 
lielākas var būt problēmas. Ja cil
vēks uzstāda sev lielus mērķus, jo 
lielākus mērķus sasniegs.

Maikls Avots, 7. klase

Kalnā kāpējs
Raiņa darbos parādās „kalnā kāpēja” 
tēls. Darbos Rainis šo „kalnā kāpēju” 
apraksta savos sacerējumos un dze
joļos. Šis cilvēks – „kalnā kāpējs” – ir 
tas, kas strādā daudz vairāk nekā citi. 
Cīnās līdz pēdējam, nepadodas līdz 
sava mērķa sasniegšanai, lai tur vai 
kas. Ideja par „kalnā kāpēju” nav iz
fantazēta. Reālajā dzīvē ir ļoti daudz 
cilvēku, kuros mīt „kalnā kāpēja” 
gars, kuri pusceļā nekad neapstā
jas. Šis cilvēks nebaidās no jauniem 
uzdevumiem un izaicinājumiem. 
„Kalnā kāpt’” nav īstenībā tik viegli, 
bet kalnā kāpējs tiek līdz virsotnei, lai 
arī nāksies pārdzīvot daudz ko, bet 
tomēr viņš tiecas līdz galamērķim.

Grib sasniegt vairāk, uzzināt ko 
vairāk, izmainīt visu pasauli, lai visi 
zina, ka viss ir iespējams, tikai jābūt 
motivētam. Kā piemēru var minēt 
Raiņa pasaku lugu „Zelta zirgs”. 
Antiņš centās iekarot princeses 
sirdi, bet kalnā uzkāpt nebija viegli, 
tomēr ar trešo reizi viņam sanāca. 
Ansis nepadevās, viņš bija cīnītājs, 
un svarīgākais – viņš bija drosmīgs.

Raivo Krūmiņš, 9. klase

Signe Šustiņa, Signe Sniedze, 
latviešu valodas skolotājas, 

autoru foto

Valodu mēnesis Upesleju internātpamatskolā–
rehabilitācijas centrā

Meteņdienas 
„Budēlīši” Upeslejās Dejojam hiphopu!

Aktualitātes Upesleju internātpamatskolā–rehabilitācijas centrā
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Sports

No 6. līdz 8. februārim Polijā 
notika starptautiskās sacensības 
peldēšanā, kurās godalgotas vie
tas izcīnīja peldētājs no Stopiņu 
novada – Daniels Ziborovs.

2. vietu Daniels izcīnīja 200 m 
distancē brasā un 3. vietu 400 m 
kompleksajā peldējumā. 

A.Vaičulens, 
sporta organizators

Ulbrokas Sporta kompleksā 
8. februārī notika Pierīgas no-
vadu sporta spēļu sacensības 
galda tenisā, kur uzvaras lau-
rus plūca mājinieki – Stopiņu 
novada komanda.

Sacensībās piedalījās komandas 
no septiņiem Pierīgas novadiem. 
2. vietu ieņēma ilggadējie sacen

sību uzvarētāji – Salaspils novada 
komanda, bet 3. vieta – Babītes 
novada komandai. 

Stopiņu novada komandas sa
stāvā spēlēja – Jānis Cīrulis, Jurijs 
Ņefedovs, Sergejs Medvedevs.

Apsveicam mūsu komandu ar 
augstajiem panākumiem!

Stopiņu novada 
pašvaldība

Stopiņu novada galda tenisa komandai 
uzvara Pierīgas novadu konkurencē

Daniels Ziborovs izcīnījis godalgotas 
vietas starptautiskās peldēšanas 
sacensībās „Sheraton Poznan Cup”

2015. gada 8. februārī Tallinā, 
Igaunijā, notika pirmais Balti-
jas Kjokušinkai čempionāts – 
IFK, kurā piedalījās arī Ulbro-
kas karatē grupas sportisti.

Svara kategorijā +45 kg 10–11 
gadu vecuma grupā čempiona ti
tulu izcīnīja Ričards Aizpurietis, 
kurš pārstāvēja Latvijas kontakta 
karatē līgas (LKKL) Ulbrokas fili
āli, kā arī saņēma diplomu par fi
nāla cīņu, kurā bija pats ātrākais.

Ievērības cienīgs ir arī tas, ka, 

ņemot vērā skaitliski mazo Ul
brokas karatē grupu, mūsu mā
cekļi regulāri ieņem godalgotas 
vietas kontakta karatē turnīros. 
Piemēram, pagājušā gada noga
lē mūsu kluba sportists Markuss 
Aleksāns izcīnīja kjokušinkai 
karatē Latvijas čempiona titulu 
svara kategorijā līdz 45 kg 12–13 
gadu vecuma grupā. Novēlam 
viņiem arī turpmāk gūt panāku
mus sportā!

Edgars Aizpurietis, 
ulbrokas karatē grupas treneris

Ulbrokas karatē grupas sportists 
Ričards Aizpurietis izcīnīja Baltijas 
čempiona titulu

21. februārī Plaužu ezerā bija vai-
rāk makšķernieku nekā ledus uz 
ezera, jo šeit norisinājās Pierīgas 
novadu sporta spēļu sacensības 
zemledus makšķerēšanā un arī 
Stopiņu novada sacensības zem-
ledus makšķerēšanā.

Pierīgas novadu komandu kon
kurencē 2. vietu ieņēma Stopiņu 

novada komanda, kuras sastāvā 
startēja: Vladimirs Dobrenkovs, 
Sergejs Stepanovs, Jevgēnijs Iva
novs, Kaspars Jaunzems.

Savukārt par Stopiņu novada 
labāko zemledus makšķernieka 
godu sacentās 20 dalībnieku, kas, 
makšķerējot uz ledus, pavadīja 4 
stundas, un dalībnieku lomi at
šķīrās tikai par pāris gramiem. 

Jāatzīmē, ka šogad dalībnieku 
skaitā bija arī vairākas dāmas. 
Rezultātā par 2015. gada veik
smīgākajiem zemledus lomu gu
vējiem kļuva:
1. vieta Nikolajs Jubels.
2. vieta Oksana Dobrenkova.
3. vieta Leonīds Kims.

Ainārs Vaičulens, 
sporta organizators

Pierīgas novadu sporta spēļu sacensībās zemledus 
makšķerēšanā Stopiņu novada komandai – 2. vieta

Marta aktualitātes Ulbrokas bibliotēkā
Pirmdien, 2. martā, plkst. 18.00 Ulbrokas bibliotēkā stāsta „Kas to 
būtu domājis!” turpinājums stāstnieces Anitas Vīksnas priekšlasī-
jumā. Latviešu tautas pasakas „Bagātais Mārtiņš” notikumu tālāka at
tīstība. Lieliska saruna šim laikam un dzīves gudrībai, ko slēpj tautas 
(pa)sakas. Aicināts ikviens, kas vēlas iegrimt pārdomās un iesaistīties 
saturīgās diskusijās.

Otrdien, 10. martā, plkst. 19.00 Ulbrokas bibliotēkas organizēts 
Nacionālā teātra muzikālās izrādes „Raiņa sapņi” kolektīvs apmek-
lējums. Izrādes filozofisko pamatu veido dzeja, vēstules un dienasgrā
matu fragmenti, kam ir daudzstūra forma un dažādu tēmu aptvērums. 
Drosmīga un intensīva ir Kirila Serebreņņikova režijas valoda, kā arī 
emocionāli spēcīga ir Jēkaba Nīmaņa mūzika, kas kopā izceļ tēlu sim
bolisko nozīmi.
Raiņa sapnis „es dzīvošu 300 gadu” ir piepildījies.

Dzejniecei, tulkotājai, prozaiķei, lugu autorei un dzejnieka Raiņa dzī
vesbiedrei ASPAZIJAI – 150 (16.03.1865.–5.11.1943).
Aspazijas intelektuāli poētiskās zīmes daiļradei veltīta tematiskā iz
stāde „It kā ūdens straumes, kopā plūzdamas, tā brīvie gari viens otru 
meklēs un atradīs...” (Aspazija par sevi). 

Sauriešu bibliotēkā no 12. līdz 27. martam skatāma literatūras izstāde
„Mazā, sirmā kumeliņā/Jāj pa ceļu pasaciņa.”
Dzejniecei Aspazijai – 150

Marta aktualitātes Sauriešu bibliotēkā

Pirmdien, 23. martā, plkst. 
18.00–19.30
Otrdien, 24. martā, plkst. 
16.00–17.30
Praktiska nodarbība – BIB-
LIOTĒKAS KRĀJUMA KA-
TALOGS. Ulbrokas bibliotēkas 
elektroniskā kataloga lietošana 
un pieejamība. Autorizācijas datu 
piešķiršana. Ziņu pārraudzība un 
eksemplāru pasūtīšana.

Ceturtdien, 26. martā,  
plkst. 18.00–19.30. Apmācības 
par tēmu „DATORVĪRUSI UN 
ANTIVĪRUSI”. Īss ieskats dator
vīrusu vēsturē. Datorvīrusu at
rašanās vietas – tīmekļa vietnes, 
elektroniskais pasts. Antivīrusi 
– bezmaksas antivīrusi, maksas 
antivīrusi.

Piektdien, 28. martā, plkst. 17.00–

18.00. Apmācības par tematu – DI-
GITĀLĀS KOLEKCIJAS. Digitālo 
kolekciju dažādība, veidi un lieto
jums. Kultūrvēsturiskā mantojuma 
kolekcijas „Senās mājvietas Stopiņu 
novadā” izstrāde kopā ar LNB Di
gitālās bibliotēkas portāla „Zudusī 
Latvija” veidotājiem.
Pieraksts praktiskajām nodar-
bībām Ulbrokas bibliotēkā vai 
pa tālruni 67910503. 

E-prasmju nedēļa 2015. Praktiskas nodarbības un apmācības 



DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
6. martā plkst. 15.00 zīmēšanas 
nodarbības vadīs brīvprātīgais 
jaunietis Kistiāns Sančess Lopess 
no Spānijas un brīvprātīgais jau
nietis no Vācijas Kristīns Dīsners.
7.; 14.; 21.; 28. martā plkst. 
12.00 zvanu instrumenta spēles 
apmācība. Vada Rihards Frid
bergs. Ir iespēja pieteikties uz no
darbībām.
Otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 16.00 līdz 20.00 bezmak
sas latviešu valodas nodarbības. 
Ir iespēja pieteikties uz nodarbī
bām nepilsoņiem un trešo valstu 
valsts piederīgajiem.
Sestdienās no plkst. 9.00 līdz 
12.00 bezmaksas latviešu sarun
valodas nodarbības.
13. martā no plkst. 15.00 Lieldie
nu zaķu izgatavošana no auduma.
18. un 20. martā no plkst. 15.00 līdz 
20.00 glezniņu gatavošana, izmanto
jot melno foliju, ierāmēšana un die
nas centra halles noformēšana.
27. martā plkst. 15.00 ziedu iz
gatavošana no kreppapīra.
Otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 12.00 līdz 16.00 biljards 
pieaugušajiem, bērniem un sko
lēniem galda spēles „13 vienā”.
Trešdienās un piektdienās no 
plkst. 12.00 līdz 15.00 un no 
18.00 līdz 20.00 biljards pieau
gušajiem, bērniem un skolēniem 
galda spēles „13 vienā”.
Sestdienās no plkst. 14.00 radošas 
nodarbības bērniem un skolēniem, 
darbs ar zīdpapīru, kreppapīru, 
dažādu dzīvnieciņu krāsošana, iz
griešana, locīšana, līmēšana.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
7. martā plkst. 12.00 Sieviešu 
diena – disenīti un filmiņu vaka
ru meitenēm rīko zēni.
21. martā plkst. 12.00 Lielā pa
staiga „Putnu sagaidīšana”, veco 
putnu būru apsekošana, tīrīšana, 
remonts, jaunu būru taisīšana. 
Konkurss „Tautasdziesmas par 
putniem”.
24. martā plkst. 16.00 Pavasara 
Māras diena – ticējumi, istabas 
augu pārstādīšana.
28. martā plkst. 10.00–14.00 ra

došās darbnīcas – tautas tradīciju 
kopšana, Lieldienu apsveikumu 
un rotājumu darināšana.
30. martā plkst. 17.00 Rakstaino 
cimdu izstāde.
31. martā plkst. 17.00 „Akmeņu 
skaistums, maģija un spēks”, iz
stādes veidošana.
Nodarbības:
6. martā plkst. 17.00–19.00 
Mezglošanas pamati.
13. martā plkst. 17.00–19.00 
prievīšu mezglošana.
20. un 27. martā plkst. 17.00–
19.00 latvju aizsardzības zīmju 
mezglošana.
Katru piektdienu plkst. 17.00 
karatē nodarbības jauniešiem, 
pērļošana.
No 30. marta Marikas Bermanes 
gleznu izstāde.
Upesleju dienas centrs pieņem 
makulatūru projekta ietvaros 
„Saudzēsim mūsu zeltu – mežu”.
Citas ikdienas nodarbības ska
tīt:  http://www.stopini.lv/pub-
lic/31093.html. 

CEKULES DIENAS CENTRĀ
7. martā plkst. 12.00 radošā 
darb nīca bērniem, tēma – Starp
tautiskā sieviešu diena.
17. martā plkst. 16.00 Mākslas 
diena – radošas aktivitātes bēr
niem.
19. martā plkst. 16.00 Spor
ta diena – sportiskas aktivitātes 
bērniem.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
5. martā plkst. 18.00 radošā 
darb nīca – pavasara ziedu veido
šana no papīra.
7. martā plkst. 17.00 Gardēžu 
klubiņš. Tēma – augļi, gatavojam, 
degustējam, dalāmies pieredzē.
5.–12. martā sadarbībā ar Ul
brokas vidusskolas 6. klasēm un 
dzīvnieku patversmi „Ulubele” 
radošo darbu izstāde „Reklāma 
„Ulubelei””.
12. martā plkst. 15.00 sadar
bībā ar Ulbrokas vidusskolas 6. 
klasēm un dzīvnieku patversmi 
„Ulubele” radošo darbu izstādes 
noslēgums, saruna par atbildību.
14. martā plkst. 14.00 individu
ālas spēles novusā.

17. martā plkst. 18.00 sadarbībā 
ar Stopiņu novada Politiski re
presēto biedrību sarunu vakars 
un videofilmas par Sibīriju ska
tīšanās.
21. martā plkst. 14.00 radošās 
nodarbības – pavasara ligzdiņas. 
Līdzi jāņem lokani bērzu zari.
23.–27. martā eprasmju nedēļa. 
Sekot sīkākai informācijai.
28. martā plkst. 16.00 Lieldienu 
rotājumu veidošana.
Otrdienās no plkst. 17.00 līdz 
20.00 „Pērļošanas tehnikas” 
nodarbības, vadīs Aleksandra  
Dobrjanska.
Otrdienās plkst. 18.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.
Ceturtdienās plkst. 18.00 rado
šās nodarbības bērniem.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
Katru trešdienu no plkst. 17.00 
līdz 20.00 plastikas veidošanas 
pulciņš vadītājas Aleksandras 
Dobrjanskas vadībā. Nodarbībās 
aicināti iesaistīties bērni, jaunieši 
un ikviens interesents. 
No 3. līdz 7. martam ziedu vei
došana no kreppapīra – locīšana, 
līmēšana.
No 10. līdz 14. martam origami 
pavasara putnu locīšana.
No 17. līdz 26. martam Lieldie
nu dekoru gatavošana.
Visu mēnesi ceturtdienās – jau
niešu anekdošu lasījumu pēcpus
dienas.
Otrdienās un ceturtdienās no 
12.00 līdz 13.45 nūjošanas no
darbības. Nūjas nodrošina dienas 
centrs.
Sestdienu rītos no 10.00 līdz 
14.00 radošie rīti dienas centrā.

SPORTA PASĀKUMI
14. martā plkst. 11.00 Ulbrokas 
Sporta kompleksā notiks Stopiņu 
novada čempionāts galda tenisā 
un novusā
ULBROKAS SPORTA 
KOMPLEKSĀ
Handbols, sieviešu virslīgas spē
le: 7. martā plkst. 14.00 Stopiņu 
NHKSkrīveri
Handbols: 7. martā plkst. 
15.45 Stopiņu NHKCeltnieks/ 
Vangaži
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7. martā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu koncerts

DEJA MŪZIKĀ
Ieeja brīva!

15. martā plkst. 16.00 Upeslejās, Kultūras pasākumu zālē,
Aivas Birbeles izrāde

„MĪLI MANI”
Šekspīrs reiz uzrakstīja: 

„Ir milzu teātris šī pasaule, Un visi ļaudis tajā aktieri...”
Autore – Aiva Birbele, 

Režisors – Agris Rožkalns. 
Piedalās aktieri Esmeralda Ermale un Ivars Šterns

Ieeja: 2,00 EUR

21. martā plkst. 12.00 Ulbrokas kultūras namā
jautrs, muzikāls, izglītojošs piedzīvojums visu vecumu bērniem 

un viņu vecākiem, dzejas mīļotājiem un arī tiem, 
kas vēlas to iemīlēt

„KAS PAR TRAKU, 
TAS PAR TRAKU...!” 

Režija – Dita Balčus, Mūzika – Elizabete Balčus
Ieeja: 2, EUR

Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu 
bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, 

bērniem – invalīdiem ieeja brīva! 
Kafejnīca nedarbosies

Pasākumi martā

sirsnīgi pateicos visiem, visiem, kuri kuplināja mana autorkoncerta 
skanējumu gan uz skatuves, gan klausītāju rindās. Paldies stopiņu 
novada domei par mana darba augsto novērtējumu.

Ar cieņu, UMMS pedagogs, komponists Alvils Altmanis

Autobuss kursēs :
14.20 dome, 14.25 Līči, 14.30 Upeslejas, 
14.35 Saurieši, 14.40 Ulbrokas Meža kapi.
16.00 tiekamies kultūras namā. Transports 
atpakaļceļam nodrošināts. 

Stopiņu novada 
Politiski represēto biedrība

Pateicība

25. martā plkst. 15.00 
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAI 

VELTĪTS PASĀKUMS 
Ulbrokas Meža kapos pie Represēto pieminekļa.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Tā kā saule ābeļziedam

Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības

Viņš var mūžu darināt!

Emīliju Blagovu, Markusu Kapteini, Makaru Kostjuku,  
Evu Nīlsenu, Reini Orniņu, Melisu Skadmani, Žanu Banadu.

SVEICAM JUBILEJĀ!
Ar tevi dienas sarunājas,

Darbs padarītais tevi teic,
Kā dārgakmeņi gadi krājas,

Pie tevis apstājas un sveic.

Genādiju Borhovu, Antoņinu Šelkovu, Konstantīnu Vinogradovu, 
Vandu Antoņeviču, Ēvaldu Dūmiņu, Antoņinu Sidorovu,  

Lidiju Smoļaņņikovu, Kārli Sparinski, Genādiju Zujevu, Leontīni 
Cērcini, Adeli Muižnieci, Līviju Paviloni,  

Rasmu Siricu, Jaroslavu Skobeļski, Zoju Stefanoviču,  
Eleonoru Tētiņu, Robertu Vorančuku.

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Lai sapnis balts viņu dvēseli aijā

Un klusais miers ar saviem spārniem sedz...

Biruta Grāve, Svetlana Ivanova, Vera Ivanova,  
Marija Karasjova, Krišs Maisītājs, Antons Padamans,  

Edvards Pustiļņikovs, Zofija Tuča, Ārijs Ulbiks.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Kultūras pasākumi

14. martā plkst. 12.00 
Ulbrokas kultūras namā

Plkst. 14.00 
Upesleju Kultūras 

pasākumu zālē
Ceļojošais leļļu teātris, 

caurbraucot no Indijas 
uz Tibetu, sniegs izrādi bēr-

niem un viņu vecākiem

„UPE”
Ieeja bērniem un pieauguša

jiem: 2,00 EUR
Trūcīgajiem, maznodrošinā
tajiem bērniem, daudzbērnu 

ģimeņu bērniem, 
aizbildniecībā un aizgādībā 

esošajiem bērniem, bērniem – 
invalīdiem ieeja brīva! 
Kafejnīca nedarbosies


