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Šogad Līgo parkā bija pulcējies liels Lieldienu svinētāju skaits. 
Laika apstākļi bija labi, un visi sanākušie aktīvi darbojās die
nas centru un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas radošajās 
darbnīcās, krāsoja olas lielajā katlā un augstu, augstu šūpojās. 

Uz skatuves visus priecēja koncerts, kurā māsas Dimantas izdziedāja 
un izspēlēja Lieldienu dziesmas, un mūsu novada deju kolektīvi – 
„Luste”, „Stopiņš” un „Ulenbroks” – izdejoja skaistas dejas.

Fotogalerija: http://www.stopini.lv/public/29825.html. 
Uz tikšanos nākamajos pasākumos!

Raibu raibiem Lieldienu rakstiem 5. aprīlī ieskandinājām Līgo parku

Aicinām novada iedzīvotā
jus arī šogad turpināt aiz
sāktās tradīcijas un 25. ap
rīlī piedalīties Lielajā talkā. 
Talkas sākums plkst. 9.00.

Talkas koordinators Stopiņu 
novadā – pašvaldības izpild-
direktors Maksims Griščenko 
(tālr. 67910095, e-pasta adrese: 
maksims.griscenko@stopini.lv). 
Pie M.Griščenko varēs saņemt 
talkas maisus un pieteikt piegru
žotās vietas atkritumu izvešanai. 

Jauniešu dome aicina visus 
plkst. 10.00 pulcēties pie Līču 
dienas centra, lai kopīgi gata
votu putnu būrīšus.

Ap plkst. 12.00 Stopiņu 
novada pašvaldība visus talci
niekus aicina uz gardo talkas 
zupu – Ulbrokā pie kultūras 
nama, Sauriešos pie katlu
mājas, Upeslejās pie sporta 
laukuma, Līčos pie dienas cen
tra un Cekulē pie katlumājas. 

Kopīgiem spēkiem saposī
sim savu novadu!

Stopiņu novada 
pašvaldība

25. aprīlī – 
Lielā talka
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Tēvu tēvi laipas meta,
Bērnu bērni laipotāji,
Tā, bērniņi, laipojiet,
Ka pietika mūžiņam.

/latv.t.dz./

Bagāts mūžs aizvadīts, darbīgi 
strādājot un sirsnīgi dzīvojot. Jau 
vairākus gadus Vera Lakeviča pa
vada Stopiņu novadā pie meitas  

Irēnas Anevicas Upeslejās.
Veras Lakevičas 100. dzimša

nas dienā 3. martā pie jubilāres 
viesojās un sveica Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Pum
purs un Sociālā dienesta vadītāja 
Ilma Lāčgalve. Paldies par jauko 
uzņemšanu!

Vēlam labu veselību, dzīves
prieku un ģimenes mīlestību!

Stopiņu novada pašvaldība 
sveic mūsu novada iedzīvotāju 
Veru Lakeviču 100 gadu jubilejā!

Ar tik skanīgu nosaukumu  
12. marta rītā tika pieteikts 
katrs no trijiem akordeona 
mūzikas abonementa koncer
tiem jaunajā koncertzālē „Rīga”. 
Muzikoloģe Karīna Bērziņa ļoti 
rūpīgi bija apkopojusi materiā
lus par akordeona gandrīz 200 
gadu garo attīstības vēsturi, 
kurus uz ekrāna demonstrēja 
skaņdarbu starplaikos.

Izpildītāji – XIII Starptautiskā 
akordeonistu festivāla Limbažos 
dalībnieki – viesi no Polijas, Krie
vijas, Vācijas, Itālijas, Baltkrievijas, 
Moldovas un arī Latvijas akordeo
nisti. Viņu vidū Ulbrokas Mūzi
kas un mākslas skolas akordeona 
klases audzēknes Monta Megija 
Igaune un Taisija Kožarina. Mei
teņu dueta sniegumā koncertzālē 
„Rīga” izskanēja Lučāno Fančelli 
skaņdarbs „Kubiešu akvarelis”. 
Klausītāji ar aplausiem ļoti at
saucīgi novērtēja katru nospēlēto 
skaņdarbu, jo īpaši koncerta no
slēgumā visu sešpadsmit koncerta 
dalībnieku – akordeonistu – an
sambļa izpildīto Henrija Mančīni 
skaņdarbu „Rozā pantera”.

Pēcpusdienā koncerta dalībnie
ku ceļš veda uz Limbažiem. Tur 
vakarā kultūras namā tika atklāts 
XIII Starptautiskais akordeonistu 
festivāls, kas turpinājās trīs dienas 
ar pieciem koncertiem. Festivāla 
laikā risinājās arī V Starptautis
kais mūzikas skolu audzēkņu akor

deonu ansambļu konkurss.
Arī Monta Megija un Taisija 

gatavojās šim konkursam. Duetu 
kategorijā konkurence bija sīva, 
jo piedalījās 14 ansambļi no pie
cām valstīm – Lietuvas, Igau
nijas, Baltkrievijas, Vācijas un 
Latvijas. Nebija viegls uzdevums 
pēc spožiem panākumiem trijos 
konkursos 2014. gadā ar vairāku 
mēnešu pārtraukumu vēlreiz, bet 
jau citai žūrijai, apliecināt savu 
lielisko ansambļa saspēli. Izdevās 
izcili! Pirmā vieta! Meitenes vēl
reiz pierādīja, ka gribēts, ar lielu 
patiku mērķtiecīgi darīts darbs 
bagātīgi attaisnojas. Tāpēc nemaz 
nav žēl daudzo ar akordeonu pa
vadīto stundu, spēlējot arī skolu 
brīvlaikos un vasarā. 

Festivāla noslēguma koncertā 
Limbažu kultūras namā uzstājās 
starptautiskais triju Baltijas valstu 

akordeonistu orķestris „Baltic Tre-
molo”. Tajā piedalījās arī Ulbrokas 
kultūras nama akordeonistu an
samblis „Akcents” sešu dalībnieku 
sastāvā. Ar desmit orķestra izpildī
tiem skaņdarbiem skaisti izskanēja 
akordeona mūzikas svētki senās 
Hanzas savienības viesmīlīgajā pil
sētā Limbažos. Ar prieku turpat 
gaidīsim nākamo festivālu jau pēc 
diviem gadiem. Bet līdz tam jauni 
izaicinājumi, kas prasīs pacietīgu 
un rūpīgu darbu ne vien no jau 
atzīstamus panākumus guvuša
jiem akordeonistiem, bet jo īpaši 
no jaunākajiem Ulbrokas Mūzi
kas un mākslas akordeona klases 
audzēkņiem. Panākumu latiņa ir 
pacelta augstu – ir pēc kā mēroties 
un uz ko tiekties. Lai veicas!

Anita Rieksta, ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas 

akordeona klases pasniedzēja 

Akordeonu triumfs!

Gadi kā mirkļi krājas un veido 
cilvēka mūžu. Gadi krājas un 
veido arī Ulbrokas kultūras 
nama vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Luste” mūžu, kas rit 
jau 17. gadu.

Draugi – tas nemaz nav maz, būt 
kopā te, Ulbrokas kultūras namā, 
28. februārī deju koncertā „Sep
tiņpadsmit meteņiem griežoties”. 
Šoreiz „Luste” raibus deju rak
stus un dažādus stāstus izdejoja 

kopā ar deju kolektīviem „Spri
gulis” no Ādažiem, „Jūrdancis” no 
Saulkrastiem, „Sanācēji” no Smil
tenes un „Daugaveņa” no Līksnas. 

Dejā ir ierakstīts viss. Tā stāsta 
par pasauli sev apkārt. Deju kon
certs bija stāsts par cilvēka un da
bas ritmu vienotību viena Saules 
gada dejās, par Zemes dzīvi, kas 
sakārtota pēc gadalaika likuma, 
kas nebeidzoši rit un rit. Rituma 
vidū dzīvo cilvēks. Daba, deja un 
dejotājs saslēdzas vienā ritmā – tā 

ir cilvēka un dabas vienotība, ko 
dejotāji izdejoja savās dejās.

Deju ir veltīgi censties pārstās
tīt. Tikai skatītājs pats izjuta, pār
domāja un vērtēja deju soļus un 
rakstus, tērpu krāsas un musturus, 
meitu un puišu ceļu cauri gadalai
kiem, darba un godu ritējumiem.

Koncerta fotogalerija: http://
www.stopini.lv/public/37357.
html?t=foto. 

Sarmīte Kadiķe, 
deju kolektīva „Luste” vadītāja

Ar vēlmi apzināt un saglabāt 
novada vēstures un kultūras 
mantojumu, Stopiņu novada 
dome 2015. gadā aicina iedzī
votājus piedalīties konkursā 
„Dzimta vēstures liecībās Sto
piņos” un kopīgi pilnveidot no
vada kultūrvēsturisko atmiņu.

Dzimtas vēsture ir viens no kom
ponentiem, kas veido apdzīvotas 
vietas, reģiona un valsts vēsturi. 
Izzinot dzimtas gaitas daudzu 
gadu laikā, var izzināt arī mūsu 
novada veidošanos.

Aicinām novada iedzīvotājus 
dalīties ar savas dzimtas manto
jumu – piedzīvoto Stopiņu no
vadā cauri gadsimtiem. Aicinām 
dalīties ar atmiņām, dzimtas 
gaitām, vēstures liecībām, kas at
rodamas jūsu mājās, ar stāstiem 
par saviem tuvākiem un tālākiem 
radiniekiem, kas ar savu ikdienas 
veikumu ir veidojuši Stopiņu no
vadu.

Vēsturi veidojam mēs paši, tā
pēc nozīmīgas ir ikviena cilvēka 

atmiņas, ikviena liecība arī par 
pavisam nesen piedzīvotajiem 
notikumiem, kad mūsu valsts 
veidojās atkal gandrīz no jauna. 

Pieteikumi konkursam jāsaga
tavo un jāiesniedz līdz 2. novem
brim. Pieteikumus var iesniegt 
gan drukātā, gan elektroniskā 
formātā. Visus pievienotos mate
riālus, ja tie būs oriģināli – foto
grāfijas utt. –, apņemamies noko
pēt un atdot iesniedzējiem.

Esam paredzējuši iespēju pie
teikt atmiņu stāstījumu ierak
stam diktofonā, kas vēlāk tiks 
uzrakstīts un precizēts ar autoru. 
Lai to izdarītu, aicinām sazinā
ties pa tālruņiem 67910546 vai 
67910771, un mēs vienosimies 
par tikšanās laiku.

Aicinām iepazīties ar konkursa 
nolikumu: http://www.stopini.lv/
public/37401.html. 

Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties pa norādītajiem tālru
ņiem un precizēt visas neskaid
rības.

Stopiņu novada pašvaldība

Stopiņu novada dome izsludina konkursu 
„Dzimta vēstures liecībās Stopiņos”

Septiņpadsmit 
meteņiem griežoties
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2015. gada 25. februārī, 
protokols nr.44
stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja amatā apstiprināta Inga brante-
Čepule.

Apstiprināti saistošie noteikumi 
„Grozījumi stopiņu novada domes 2009. 
gada 25. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 06/09 „Par kārtību, kādā izmantojami 
un apsaimniekojami stopiņu novada 
publiskie ūdeņi un to krasti”. Veikti pa-
pildinājumi noteikumos – grozīti punkti 
5.1.4. un 5.8.14.

Apstiprināti grozījumi stopiņu no-
vada saistošajos noteikumos Nr. 13/13 
„Pašvaldības palīdzība stopiņu novada 
iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”.

Piešķirti nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumi: 1. grupas invalīds –  
2 personām; 2. grupas invalīds – 7 per-
sonām; bērns invalīds – 1 personai; vīrs 
invalīds – 1 personai; 7 politiski represē-
tām personām.

Izskatot stopiņu novada pašval-
dības aģentūras „saimnieks” iesnieg-
tos dokumentus energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
mājā Institūta ielā 14, ulbroka, stopiņu 
novads, pašvaldības līdzfinansējuma 
saņemšanai atbilstoši stopiņu novada 
domes 2012. gada 27. jūnija saistošo 
noteikumu Nr.16/12 „stopiņu novada 
pašvaldības palīdzības piešķiršanas kār-
tība energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 
nosacījumiem, stopiņu novada dome 
nolēma piešķirt p/a „saimnieks” kā dzī-
vojamās mājas Institūta iela 14, ulbroka, 
stopiņu novads, pilnvarotajai personai 
līdzfinansējumu energoefektivitātes pa-
sākumiem dzīvojamā mājā Institūta ielā 
14, ulbroka, stopiņu novads, ar šādu 
nosacījumu: 
1) finansējumu piešķirt vienkāršotās 
renovācijas tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšanai: 
• izmaksas energoaudita veikšanai – līdz 
100% no energoaudita izmaksām; 
• izmaksas tehniskās apsekošanas veik-
šanai – līdz 100% no tehniskās apseko-
šanas izmaksām; 
• izmaksas energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanas tāmes sastādīšanai – līdz 
90% no energoefektivitātes pasākumu 
veikšanas tāmes sastādīšanas izmaksām;
• izmaksas renovācijas būvprojekta vai 
vienkāršotās renovācijas tehniskās do-
kumentācijas izstrādāšanai – līdz 90% 
no renovācijas būvprojekta vai vienkār-
šotās renovācijas tehniskās dokumentā-
cijas izstrādāšanas izmaksām; 
• pievienotās vērtības nodokļa kom-
pensācija – līdz 90% no pretendenta sa-
maksātās pievienotās vērtības nodokļa 
summas, ja pretendents to nevar atgūt 
Lr normatīvajos tiesību aktos noteiktajā 
kārtībā. 

nepārsniedzot saistošajos noteiku-

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

• Kopumā pašvaldības policijas darbi-
nieki martā izbrauca uz 137 iedzīvotāju 
izsaukumiem (t.sk. ģimenes skandāli – 
9, naktsmiera traucēšana – 6, klaiņojoši 
mājdzīvnieki – 11, kūlas ugunsgrēki – 4).
• Sastādīti 14 administratīvo pārkāpumu 
protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu neievērošanu 
sastādīti 7 administratīvo pārkāpumu 
protokoli – paziņojumi.

• Izskatīti 8 fizisku un juridisku personu 
iesniegumi.
• Par likumpārkāpumu izdarīšanu aiztu-
rētas un nodotas Valsts policijas salas-
pils iecirkņa darbiniekiem 4 personas.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādā-
tas 2 personas alkohola reibumā un bez 
noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, izmantojot 
Stopiņu novada pašvaldības 

policijas materiālus

Fiksētie pārkāpumi martā
Informē pašvaldības policija

• Nr.5, 2015. gada 3. martā. Izskatīti 109 
personu iesniegumi. Piešķirta sociālā 
palīdzība 12 326,14 EUR (divpadsmit 
tūkstoši trīs simti divdesmit seši EUR, 14 
centu).
• Nr.6, 2015. gada 17. martā. Izskatīti 107 
personu iesniegumi. Piešķirta sociālā pa
līdzība 11 189,88 EUR (vienpadsmit tūk
stoši viens simts astoņdesmit deviņi EUR, 

88 centi).
• Nr.7, 2015. gada 1. aprīlī. Izskatīti 108 
personu iesniegumi. Piešķirta sociālā pa
līdzība 8868,21 EUR (astoņi tūkstoši asto
ņi simti sešdesmit astoņi EUR, 21 cents).

Protokoli pieejami: 
http://www.stopini.lv/
public/32812.html. 

Sociālā dienesta sēžu protokoli

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS IEPAZĪSTINĀŠANU 
AR STOPIŅU NOVADA TŪRISMA UN REKREĀCIJAS 

TEMATISKO PLĀNOJUMU 
stopiņu novada dome 2015. gada 25. martā pieņēma lēmumu „Par sabiedrības 
iepazīstināšanu ar stopiņu novada tūrisma un rekreācijas tematisko plānojumu”.

sabiedrības iepazīstināšana ar stopiņu novada tūrisma un rekreācijas te-
matisko plānojumu notiek četras nedēļas – no 2015. gada 11. aprīļa līdz 10. 
maijam.

tikšanās ar iedzīvotājiem 2015. gada 22. aprīlī plkst.11.00 ulbrokas kultū-
ras nama zālē Institūta ielā 1a, ulbrokā, stopiņu novadā, LV-2130. Ar redakciju 
var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv/Attīstība/Sabiedrības 
līdzdalība un pašvaldības darba laikā stopiņu novada pašvaldībā, Institūta ielā 
1a, pie ziņojumu dēļa 1. stāvā, ulbrokā, stopiņu novadā. Apmeklētājus pieņem 
attīstības un plānošanas speciāliste Inese Pivare apmeklētāju pieņemšanas 
laikos. rakstiskos priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā stopiņu 
novada pašvaldībā Institūta ielā 1a, ulbrokā, stopiņu novadā, LV-2130.

uzsākts noslēguma posms Eiropas reģionālā attīstības fonda projektiem: (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CfLA/131/038) par pro-
jekta „Ūdenssaimniecības attīstība stopiņu novada sauriešu ciemā” un (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CfLA/133/039) par projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība stopiņu novada upesleju ciemā”.
Stopiņu novada Sauriešu ciems:
2015. gada 18. februārī tika parakstīta Līguma vienošanās par būvdarbiem ErAf projektam „Ūdenssaimniecības attīstība sto-
piņu novada sauriešu ciemā”. būvniecību sauriešu ciemā veiks sIA „Velve”, reģistrācijas Nr. 40003064412, akceptētā līguma 
summa – 1 087 121,40 Eur/t.sk. PVN. Projekta realizācijas termiņš 2015. gada 14. augusts. būvniecības būvuzraudzību nodro-
šinās SIA „LAKALME”, reģistrācijas Nr. 40003379590 (līguma datums 18.02.2015.), akceptētā līguma summa – 13 334,20 EUR/t.
sk. PVN. Līguma izpildes termiņš līdz 2015. gada 28. augustam.
Stopiņu novada Upesleju ciems:
2015. gada 20. februārī tika parakstīta Līguma vienošanās par būvdarbiem ErAf projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 
stopiņu novada upesleju ciemā”. būvniecību upesleju ciemā veiks sIA „Zemgales meliorācija”, reģistrācijas Nr. 43603007218, 
akceptētā līguma summa – 774 158,00 Eur/t.sk. PVN. Projekta realizācijas termiņš 2015. gada 14. augusts. būvniecības būvuz-
raudzību nodrošinās sIA „AsMārA”, reģistrācijas Nr. 40003345081 (Līguma datums 23.02.2015.), akceptētā līguma summa – 
13 830,00 Eur/t.sk. PVN. Līguma izpildes termiņš līdz 2015. gada 28. augustam.

Šī gada 13. aprīlī tiks uzsākti ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūves darbi upesleju ciematā. Projektā ir paredzēta upesleju 
un sauriešu ciematu ūdens apgādes tīklu apvienošana. Darbi norisināsies upesleju, spāres un burtnieku ielās.

Šis finansējums tiks izmantots sauriešu un upesleju ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un jaunu tīklu 
izbūvēšanas darbos. 

Projekta mērķi un ieguvumi: sakārtot sauriešu un upesleju ciema ūdenssaimniecības sistēmu; nodrošināt atbilstošu dze-
ramo ūdeni; nodrošināt komunālo notekūdeņu attīrīšanu; ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu pieejamības papla-
šināšana; infiltrācijas līmeņa samazināšana; samazināt ūdens zudumus; samazināt vidē novadīto piesārņojumu; paaugstināt 
sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība stopiņu novada sauriešu ciemā” un „Ūdenssaimniecības attīstība stopiņu novada 
upesleju ciemā” līdzfinansē Eiropas savienība. finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir PA „saimnieks”. Projekta tehnisko, 
administratīvo un finanšu vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

PA „Saimnieks” 

mos Nr.16/12 „stopiņu novada pašval-
dības palīdzības piešķiršanas kārtība 
energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 
noteikto kopējo summu 2846,00 Eur 
(divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši 
euro, 00 centu).

Ņemot vērā stopiņu novada domes 
12.11.2014. lēmumu Nr.38 „Par sIA „rī-
gas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu atsavi-
nāšanas procedūras uzsākšanu”, kā arī 
to, ka sIA „rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla 
daļas pašvaldībai nav nepieciešamas 
normatīvajos aktos noteikto funkci-
ju nodrošināšanai un sIA „Interbaltija” 
17.02.2015. vērtējumu un pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 19., 27. punktu, 77. panta otro un 
trešo daļu, likuma „Par valsts un pašval-
dību kapitāla daļām un kapitālsabied-
rībām” 118. panta otro daļu, 119. panta 
otro daļu, 120. pantu, 121. pantu, 123. 
panta otro daļu, Komerclikuma 189. 
pantu, stopiņu novada dome nolēma: 
veikt stopiņu novada domei piederošo 
788 sIA „rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla 
daļu pārdošanu saskaņā ar pārdošanas 
noteikumiem; apstiprināt stopiņu no-
vada domei piederošo 788 sIA „rīgas 
Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pārdošanas 
noteikumus; pilnvarot stopiņu novada 
domes priekšsēdētāju Jāni Pumpuru 
noslēgt līgumu par stopiņu novada do-
mei piederošo sIA „rīgas Apriņķa Avīze” 
kapitāla daļu pārdošanu.

stopiņu novada dome nolēma no-
drošināt priekšfinansējumu 378,84 Eur 
apmērā projekta „stopiņu novada jaunie-
ši PAr Neformālo izglītību” īstenošanai, 
paredzot to no 2015. gada jaunatnes lie-
tu speciālista budžeta. Projekta kopējās 
izmaksas sastāda 1894,18 Eur, tai skaitā 
projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
1894,18 Eur. Paredzēts, ka no Valsts bu-
džeta projekta īstenošanai tiks piesaistīts 
finansējums 1894,18 Eur apmērā, kas ir 
100% no projekta kopējām attiecināmām 
izmaksām (avanss 80% apmērā, 1515,34 
Eur un 378,84 Eur, kas ir 20% no projekta 
kopējām izmaksām pēc projekta īstenoša-
nas un atskaites iesniegšanas).

Pamatojoties uz 19.05.1994. liku-
ma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. daļu, 
02.11.2011. teritorijas attīstības plāno-
šanas likuma 12. panta 3. daļu, stopiņu 
novada dome nolēma pārņemt bū-
maņu ielu, stopiņu novads – kadastra 
numurs 80960021405, kas sastāv no 
zemes vienības 0,2535m2 platībā, Kļavu 
ielu, stopiņu novads – kadastra numurs 
80960021403, kas sastāv no zemes vie-
nības 0,1978m2 platībā, un Garo ielu, 
stopiņu novads – kadastra numurs 
80960021404, kas sastāv no zemes vie-
nības 0,0574m2 platībā, stopiņu novada 
pašvaldības īpašumā.

Pamatojoties uz ulbrokas kultūras 

nama vadītājas iesniegumu un saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pir-
mās daļas 14.b) apakšpunktu, likuma „Par 
valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 5. 
pantu, lai nodrošinātu stopiņu novada 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 
neapdzīvojamo telpu pienācīgu uzturē-
šanu, novērstu tehniskā stāvokļa paslik-
tināšanos un noteiktu telpu nomniekiem 
vienādu nomas maksu, kā arī ņemot vērā 
2015. gada janvārī veikto aprēķinu, ap-
stiprināt stopiņu novada ulbrokas kultū-
ras nama zāles izcenojumus: 

Apkures 
sezonas 

laikā, Eur 
stundā, 

t.sk. PVN

Periods bez 
apkures, 

Eur 
stundā, 

t.sk. PVN
Seminārs (bez 
galdiem)
līdz 50 dalībniekiem 15,00 10,00
no 50 līdz 100 
dalībniekiem 20,00 15,00

vairāk par 100 
dalībniekiem 25,00 20,00

Seminārs (ar 
galdiem, t.sk. 
kafijas galds)
līdz 50 dalībniekiem 20,00 15,00
no 50 līdz 100 
dalībniekiem 25,00 20,00

vairāk par 100 
dalībniekiem 30,00 25,00

Publisks sarīkojums
līdz 50 dalībniekiem 25,00 20,00
no 50 līdz 100 
dalībniekiem 30,00 25,00

vairāk par 100 
dalībniekiem 35,00 30,00

Izstāžu zāles noma 10,00 7,00
Katra nākamā stun
da visās pozīcijās 9,00 7,50

Pamatojoties uz stopiņu novada 
sociālā dienesta vadītājas I.Lāčgalves ie-
sniegumu un ņemot vērā 31.10.2002. so-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma, stājās spēkā 01.01.2003., 10. pantā 
noteikto: „Pašvaldības sociālais dienests 
(1) Lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību 
profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt 
vismaz vienam sociālā darba speciālistam 
uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem”, stopi-
ņu novada dome nolēma izveidot jaunu 
amatu sociālajā dienestā – sociālais darbi-
nieks, 2015. gadam apstiprinātā budžeta 
ietvaros, sākot ar 01.03.2015.

Izdarīt grozījumus Iepirkumu komi-
sijas nolikumā (Apstiprināts ar stopiņu 
novada domes 2013. gada 26. jūnija lē-
mumu, prot. Nr. 3).

Apstiprināta stopiņu novada do-
mes pastāvīgo Iepirkumu komisija: 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja: 
stopiņu novada domes juriste: Diāna 
Poriete, Iepirkumu komisijas priekšsē-
dētāja vietnieks: deputāts Atis senkāns, 
Iepirkumu komisijas locekle: stopiņu 

novada domes finanšu vadības analī-
zes un grāmatvedības nodaļas vadītājas 
vietniece baiba Šulte, Iepirkumu komi-
sijas locekle: stopiņu novada domes 
būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa, Ie-
pirkumu komisijas locekle: stopiņu no-
vada domes būvvaldes arhitekte Žanete 
Mārtuža. Iepirkumu komisijas sekretāra 
pienākumus pilda komisijas locekle Ža-
nete Mārtuža.

Apstiprināja noteikumus „Par depu-
tātu apmācību, amatpersonu un darbi-
nieku kvalifikācijas paaugstināšanu un 
ar to saistīto izdevumu segšanas kārtī-
bu”, ievērojot vienotu terminoloģiju.

2015. gada 11. martā, 
protokols Nr.45
Izvietot ceļa zīmes Ērgļu ielā – zīmi Nr. 
528 (Dzīvojamā zona) – 2 gab., zīmi 
Nr. 529 (Dzīvojamās zonas beigas) –  
2 gab.

stopiņu novada dome kategoriski 
nepiekrīt teritorijas plānojuma risināju-
ma redakcijai Garkalnes teritorijas daļai 
gar Mazās Juglas upi, kas robežojas ar 
stopiņu novada teritoriju. Atkārtoti uz-
aicināt Garkalnes novada domi kopīgi 
risināt pretplūdu pasākumus teritorijas 
daļā gar Mazās Juglas upi.

Piešķirti nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumi: 2. grupas invalīds –  
9 personām; 1. grupas invalīds – 1 per-
sonai; bērns invalīds – 1 personai.

Veiktas izmaiņas saistošajos noteiku-
mos Nr.3/15 Par stopiņu novada budžetu 
2015. gadam” pielikums Nr.1 „Pamatbu-
džeta ieņēmumu plāns 2015. gadam”.

Veiktas izmaiņas saistošajos noteiku-
mos Nr.3/15 „Par stopiņu novada budžetu 
2015. gadam” pielikums Nr.2 „Pamatbu-
džeta izdevumu plāns 2015. gadam”.

Nodrošināt stopiņu novada paš-
valdības projekta „siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana stopiņu novada 
pašvaldības Cekules un sauriešu publis-
ko teritoriju apgaismojuma infrastruktū-
rā” īstenošanai nepieciešamo līdzfinan-
sējumu 93 920,64 euro apmērā.

Nodrošināt stopiņu novada paš-
valdības projekta „siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana stopiņu novada 
pašvaldības publisko teritoriju apgais-
mojuma infrastruktūrā” īstenošanai ne-
pieciešamo līdzfinansējumu 72 081,58 
euro apmērā.

Papildināt 2015. gada 25. februāra 
domes sēdes protokolā Nr.44 apstipri-

nātos stopiņu novada ulbrokas kultūras 
nama zāles izcenojumus: 

Apkures 
sezonas 
laikā, Eur 
stundā, 
t.sk. PVN

Periods bez 
apkures, Eur 
stundā, t.sk. 
PVN

Upesleju 
zāles noma

15,00 10,00

Katra 
nākamā 
stunda visās 
pozīcijās

9,00 7,50

Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Dauguļu iela 1, ulbrokā, stopiņu novadā, 
sastāvoša no ēku īpašuma kokapstrādes 
ceha ar 875,70 kv.m. kopējo platību, un no-
jumes 103,5 kv.m., kadastra apzīmējumu 
80960030725001 un 80960030725002 
izsoles rezultātus. slēgt pirkuma līgumu 
par nekustamā īpašuma Dauguļu iela 
1, ulbrokā, stopiņu novadā, sastāvoša 
no ēku īpašuma kokapstrādes ceha ar 
875,70 kv.m. kopējo platību, un noju-
mes 103,5 kv.m., kadastra apzīmējumu 
80960030725001 un 80960030725002 
izsoli atsavināšanu ar SIA „Kronus”, adrese: 
rencēnu iela 6b, rīga, LV-1037, reģistrāci-
jas Nr. 40003479924.

2015. gada 25. martā, 
protokols Nr.46
Izvietot ceļa zīmi Nr. 522 (stāvēšanas aiz-
lieguma zona) – 2 gab., Zaļās ielas posmā 
no smilšu ielas līdz rūpnīcas ielai.

Izvietot ceļa zīmi ceļa posmā no au-
toceļa P4 līdz „ulubeles” patversmei Līčos: 
zīmi Nr. 528 (Dzīvojamā zona) – 2 gab., zīmi 
Nr. 529 (Dzīvojamās zonas beigas) – 2 gab.

Piešķirti nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumi: politiski represēta 
persona – 1 personai; 2. grupas invalīds –  
2 personām.

Noslēgt līgumu iepirkuma „sto-
piņu novada teritorijas plānojuma un 
vides pārskata izstrāde”, identifikācijas 
Nr. sND 2015/2 (8.2.), I DAĻā „stopiņu 
novada teritorijas plānojums” ar sIA „re-
ģionālie projekti”, reģ. Nr. 40003404474, 
juridiskā adrese: rūpniecības iela 32b-2, 
rīga, LV-1045, ar kopējo līguma summu 
Eur bez PVN 26 400,00, PVN 21% Eur 
5544,00, Eur ar PVN 31 944,00.

Ar domes sēžu protokoliem var 
iepazīties: http://www.stopini.lv/pub-
lic/34828.html. 

UZSĀKTS NOSLĒGUMA POSMS 
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTIEM 
SAURIEŠOS UN UPESLEJĀS



4 “tĒVZEMĪtE“
piektDieNA, 10. Aprīlis, 2015

1. Izdarīt sekojošus grozījumus saistoša-
jos noteikumos:
1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 
punktu 2.4.7. sekojošā redakcijā:
„2.4.7. par jaunbūvi (iesākta būvniecība 
līdz nodošanai ekspluatācijā), par būves 
neesību dabā: Eur 15.”
1.2.  VII. nodaļas nosaukumu izteikt se-
kojošā redakcijā:
„VII. Nodeva par būvatļaujas izdošanu”.
1.3. 26. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
„26.  Pašvaldības nodeva par būvat-
ļaujas izdošanu veidojas no izmaksām, 
kas saistītas ar būvniecības ieceres do-
kumentu izskatīšanu, saskaņošanu un 
akceptēšanu, būvatļauju noformēšanu, 
būvatļaujā ietverto projektēšanas nosa-
cījumu izvērtēšanu.”
1.4. Izslēgt 27. punktu. 
1.5. 28. punktā, 29. punktā, 291 punktā 
vārdu „būvatļaujas saņemšanu” vietā 
rakstīt „būvatļaujas izdošanu”.
1.6. 31. punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

„31. Nodeva par būvatļaujas izdošanu 
maksājama sekojošā kārtībā:

Nodeva 50% apmērā maksājama 
viena mēneša laikā pēc būvatļaujas sa-
ņemšanas. 

Atlikušie 50% no nodevas maksājami 
pirms dokumentu iesniegšanas būvval-
dē par būvatļaujā ietverto projektēša-
nas nosacījumu izpildi. 

Ja būvatļaujas nosacījumi netiek iz-
pildīti vai būvatļauja netiek realizēta, ie-
kasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.”
2. saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to publicēšanas infor-
matīvajā izdevumā „tēvzemīte”. 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
1.1. Ministru kabineta 2005. gada 28. 
jūnija noteikumos Nr.480 „Noteikumi 
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldību nodevas” ar 2014. gada 21. 

oktobra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.645 izdarīti grozījumi, nosakot Node-
vas par būvatļaujas saņemšanu uzlikša-
nas kārtību atbilstoši jaunajam būvnie-
cības likumam, kurš stājās spējā 2014. 
gada 1. oktobrī.
2.  Īss projekta satura izklāsts
2.1. Papildināta noteikumu II nodaļa No-
deva par pašvaldības domes izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu, papildinot ar stopi-
ņu novada pašvaldības izstrādāto oficiā-
lo dokumentu, izziņas veidu: izziņa par 
jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodo-
šanai ekspluatācijā), par būves neesību 
dabā, izvērtējot faktisko ieguldījumu, 
secināts, ka minēto izziņu sagatavošanai 
veicamas papildu procedūras, jāveic ob-
jekta apsekošana dabā, kas rada papildu 
izdevumus.
2.2. Atbilstoši jaunajam normatīvajam 
regulējumam izdarītas izmaiņas notei-
kumu VII. nodaļā definētajā nodevas 
objekta nosaukumā.
2.3. Izdarītas izmaiņas nodevas par būv-
atļaujas saņemšanu maksāšanas kārtībā.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. pašvaldības budžetu saistošie notei-
kumi neietekmēs.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām
5.1. saistošie noteikumi tiks publicē-
ti informatīvajā izdevumā „tēvzemī-
te” un stopiņu novada domes vietnē  
www.stopini.lv.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Nav attiecināms.

J.Pumpurs, stopiņu novada domes 
priekšsēdētājs

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

Suņu reģistrāciju Stopiņu novada 
teritorijā var veikt Stopiņu nova
da domes kasē vai Stopiņu nova
da pašvaldības policijā. Līdzi jā
ņem suņa saimnieka personu ap
liecinošs dokuments, suņa vakci
nācijas apliecība un dokuments, 
kas apliecina nodevas samaksu. 
Iedzīvotāju ērtībai nodevas sa
maksu var veikt gan domes kasē, 
gan pašvaldības policijā. Ar no
devas apmēriem un atviegloju
miem var iepazīties: http://www.
stopini.lv/public/32984.html.

Tos suņu saimniekus, kuri vēl 
nav veikuši suņu reģistrēšanu, ai
cinām to izdarīt tuvākajā laikā.

Atgādinām, ka pašvaldības 
policija regulāri veic pārbaudes, 
kā tiek ievēroti „Suņu un kaķu 
turēšanas noteikumi Stopiņu no
vadā”, pievēršot uzmanību klai
ņojošiem suņiem bez saimnieka 
klātbūtnes, lai nodrošinātu ie
dzīvotāju drošību un sabiedrisko 
kārtību.

Lauksaimniecības datu 
centrs informē, ka visiem su-
ņiem, kas 6 mēnešu vecumu 
būs sasnieguši līdz 2016. gada 
1. jūlijam, ir jābūt apzīmē-
tiem ar mikročipu un reģistrē-
tiem valsts vienotajā datubāzē, 

kuru uztur Lauksaimniecības 
datu centrs (LDC). Reģistrā-
cija ir jāveic vienu reizi suņa  
dzīvē. 

Mājas (istabas) dzīvnieku re
ģistrācijas kārtību nosaka Minis
tru kabineta noteikumi Nr.491:
• Visiem suņiem, kas piedalās iz
stādēs vai uz laiku tiek izvesti ār
pus valsts, ir jābūt mikročipētiem 
un reģistrētiem datubāzē
• Suņi, kas ir mikročipēti pirms 
2011. gada 1. jūlija, datubāzē ir 
jāreģistrē līdz 2016. gada 1. jūli
jam
• Visiem suņiem, kas 6 mēnešu 
vecumu sasniegs līdz 2016. gada 
1. jūlijam, ir jābūt mikročipētiem 
un reģistrētiem datubāzē
• Pirms mājas (istabas) dzīvnieka 
reģistrācijas dzīvniekam ir jābūt 
apzīmētam ar mikroshēmu (mik
ročipētam). Dzīvnieka apzīmēša
nu veic sertificēts veterinārārsts, 
ar veterinārārstu sarakstu var 
iepazīties: http://www.lvb.lv/new/
index.php?sub=9&sub2=15 

Dokumenti, 
kas nepieciešami, lai 
reģistrētu mājas (istabas) 
dzīvnieku LDC:
1. Reģistrācijas veidlapa Mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
veidlapa pieejama http://www.
ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_
paraugi/.
2. Personu apliecinošs doku
ments (pase vai elektroniskā 
identifikācijas karte).
3. Mājas (istabas) dzīvnieka pase.

Mājas (istabas) dzīvnieku re-
ģistrācija ir maksas pakalpojums, 
saskaņā ar cenrādi – 7,11 eiro.

Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrāciju iespējams 
veikt:
• Zemkopības ministrijas Klientu 
apkalpošanas centra nodaļās visā 
Latvijā, adreses skat.: http://www.
ldc.gov.lv/lv/zmportals/. Dzīvnie
ka īpašnieks reģistrācijas veidla
pu var aizpildīt un parakstīt uz 
vietas, uzrādot personu aplieci
nošu dokumentu, mājas (istabas) 
dzīvnieka pasi un maksājumu 
apliecinošu dokumentu par dzīv
nieka reģistrāciju (7,11 eiro).
• LDC apmeklētāju pieņemšanas 
punktos (tikai konsultāciju laikā, 
pēc iepriekšēja pieraksta), skat.: 
http://www.ldc.gov.lv/lv/for_visi-
tors/map/.
• Pie sava sertificēta veterinār
ārsta, ar sertificētu veterinār
ārstu sarakstu var iepazīties: 
http://www.lvb.lv/new/index.
php?sub=9&sub2=15, veterinār
ārsta darbības veidā jābūt no
rādītai darbībai: mājas (istabas) 
dzīvnieki.

Stopiņu novada pašvaldība

Atgādinām par suņu reģistrēšanas kārtību un 
suņu ikgadējās nodevas samaksu Stopiņu novadā

1. Izdarīt stopiņu novada domes 
02.07.2014. saistošajos noteikumos 
Nr.4/14 „Par pašvaldības atbalstu bērna 
likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), 
kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
stopiņu novada izglītības iestādē pirms-
skolas izglītības programmas apguvei”, 
(turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus gro-
zījumus:
1.1. aizstāt Noteikumu 3. punktā, II. No-
daļas nosaukumā, 7. punktā, 8. punktā, 
10. punktā, III. Nodaļas nosaukumā, 13. 
punktā, 14. punktā, 15. punktā, 15.2. 
apakšpunktā, 16. punktā, 17. punktā, 20. 
punktā, 21. punktā vārdu „Pabalsts” ar 
vārdu „Atbalsts”.
1.2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
„Atbalstu bērna likumīgajam pārstāvim 
(aizbildnim) aprēķina, sākot ar mēnesi, 
kad pieņemts domes lēmums, bet ne 
ātrāk par līguma noslēgšanas dienu. Par 
nepilnu mēnesi atbalsts tiek piešķirts 
proporcionāli dienu skaitam.”
1.3. papildināt noteikumus ar 9.1. pun-
ktu šādā redakcijā:
„Privātā izglītības iestāde vai Privātais 

bērnu uzraudzības pakalpojuma snie-
dzējs un viens no bērna likumīgajiem 
pārstāvjiem (aizbildnis) katru mēnesi līdz 
piektajam datumam iesniedz pašvaldī-
bai pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi 
atbalsta saņemšanai (2. pielikums). Mi-
nēto pieprasījumu iesniedz personīgi, 
nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu.”

2. saistošie noteikumi publicējami ap-
kārtrakstā „tēvzemīte” un stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas.”

J.Pumpurs, stopiņu novada domes 
priekšsēdētājs

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Būmaņi” daļai Dreiliņu 
ciemā, Stopiņu novadā, detālplānojuma 1. redakcijas un skiču 

projekta publisko apspriešanu
stopiņu novada dome 2014. gada 25. martā pieņēma lēmumu „Par detālplā-
nojuma redakcijas un skiču projekta (būvniecības ieceres) nekustamā īpašuma 
„būmaņi” daļai (kadastra Nr. 8096 002 0064) Dreiliņu ciemā, stopiņu novadā, no-
došanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Nekustamā īpašuma „būmaņi” daļas detālplānojuma 1. redakcijas un būvnie-
cības ieceres – skiču projekta publiskā apspriešana notiks četras nedēļas – no 
2015. gada 28. marta līdz 25. aprīlim.

tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 2015. gada 22. aprīlī ulbrokas kultūras namā 
plkst. 17.00, Institūta ielā 1a, ulbrokā. Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties 
pašvaldības darba laikā stopiņu novada pašvaldībā, stopiņu novads, ulbroka, 
Institūta iela 1a, pie ziņojuma dēļa 1. stāvā. Apmeklētājus pieņems attīstības un 
plānošanas speciāliste Inese Pivare apmeklētāju pieņemšanas laikos. rakstiskos 
priekšlikumus iesniedz publiskās apspriešanas laikā stopiņu novada pašvaldībā, 
stopiņu novads, ulbroka, Institūta iela 1a, LV-2130.

2015. gada 28. janvārī (protokols Nr.42, p.5.3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/15
„Grozījumi Stopiņu novada domes 2014. gada 2. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.4/14 „Par pašvaldības atbalstu bērna likumiskajam pārstāvim (aizbildnim), kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādē pirmsskolas 

izglītības programmas apguvei””

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, „Vispārējās izglītības likuma” 21. pantu, 
Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu un trešās daļas 3. punktu

Paskaidrojuma raksts
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
Vispārējās izglītības likuma 21. pantu, Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu un tre-
šās daļas 3.punktu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumu mērķis ir aktualizēt saistošos noteikumus atbilstoši spēkā esošajiem nor-
matīvajiem tiesību aktiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu  
Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav attiecināms.

2015. gada 14. janvārī (protokols Nr.41, p. 5.10)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar stopiņu novada domes 25.03.2015. lēmumu, 

prot. Nr.46, p.4.10)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/15
Grozījumi Stopiņu novada domes 2009. gada 

25. februāra Saistošajos noteikumos Nr. 04/09 
„Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12. panta 1. daļas 10. punktu

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem 
noteikumiem un saistošo noteikumu Nr.7/15 „Stopiņu novada 

nekustamā īpašuma Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā” 
(zemes vienības ar kadastra Nr. 8096 009 0055) teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – 
funkcionālais zonējums” izdošanu

stopiņu novada dome 2015. gada 25. februārī pieņēma lēmumu „Par 
lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem un saistošo 
noteikumu Nr.7/15 „Stopiņu novada nekustamā īpašuma Kaudzīšu ielā 77, 
rumbulā, stopiņu novadā” (zemes vienības ar kadastra Nr. 8096 009 0055) 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais 
zonējums” izdošanu”.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”.

Ar lokālplānojumu var iepazīties pašvaldības darba laikā stopiņu novada 
pašvaldībā Institūta ielā 1a, ulbrokā, stopiņu novadā, LV-2130, un pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.stopini.lv. 
Paziņojums Lr oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesī” publicēts 2015.gada 7.aprīlī 
un stopiņu novada saistošie noteikumi Nr.7/15 „stopiņu novada nekustamā 
īpašuma Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā” (zemes vienības ar 
kadastra Nr. 8096 009 0055) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa - funkcionālais zonējums” stājas spēkā 2015. gada 8. aprīlī.
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Pieminot 66. gadadienu, kopš 
1949. gada 25. marta komu
nistiskā režīma represijām, 
pulcējāmies uz piemiņas brīdi 
pie pieminekļa represiju upu
riem Ulbrokas Meža kapos.

Katru gadu šajā piemiņas vietā 
25. martā un 14. jūnijā Stopiņu 
novada Politiski represēto biedrība 
aicina visus pieminēt komunistis

kā režīma represiju upurus. Šogad 
bija sapulcējušies biedrības biedri, 
pašvaldības pārstāvji, Stopiņu no
vada seniori, Ulbrokas vidusskolas 
jaunsargi, Ulbrokas dienas centra 
jaunieši un daudzi citi novada ie
dzīvotāji.

Pasākuma dalībnieki uzrunās 
pieminēja skaudrās vēstures noti
kumus. Vijoles skaņu pavadījumā 
katram bija iespēja pārdomāt, ko 

ir piedzīvojuši mūsu tautieši un 
kādas sekas tas ir atstājis mūsdie
nās. Ar klusuma brīdi tika piemi
nēti tie, kas neatgriezās.

Fotogalerija: http://www.sto-
pini.lv/public/37405.html?t=foto. 

Pateicamies visiem, kas bija 
kopā ar mūsu novada represēta
jiem piemiņas brīdī. 

Stopiņu novada 
pašvaldība

Pieminot komunistiskā režīma represiju upurus

Februārī un martā Ulbrokas 
kultūras namā un Upesleju 
Kultūras pasākumu zālē notika 
vairākas teātra izrādes. Liela 
uzmanība tika pievērsta bērnu 
mērķauditorijai. 

Februārī bērnus un vecākus prie
cēja Liepājas ceļojošais leļļu teāt
ris „Maska” ar piedzīvojumiem 
bagāto izrādi „Var gadīties, ka 
atgadās...”. Mazie skatītāji ar in
teresi vēroja dažādo lugas varoņu 
piedzīvojumus. Viņus nenobiedēja 
pat viltīgā Ragana. Liepājas ceļo
jošā leļļu teātra „Maska” izrādes 
allaž ir aizraujošas, muzikālas un 
interesantas. Mēs ar viņiem tik
simies arī vasarā Līgo parkā, lai 
iepazītu jaunas lelles un notiku
mus. Cerams, ka atkal satiksim 
Šostiku Bostiku, kurš mums atkal 
iemācīs kādu jaunu dziesmu vai 
rotaļu. Savukārt ar izrādi „Upe” 
Ulbrokā un Upeslejās martā 
viesojās Latvijas Leļļu teātra  
klubs. 

Ļoti aizraujošs un saturiski in
teresants bija jautrais, muzikālais 
un izglītojošais piedzīvojums visu 
vecumu bērniem „Kas par tra
ku, tas par traku...”. Skatītāju acu 
priekšā atdzīvojās izcilā dzejnie
ka Ojāra Vācieša fantāzijā radītie 
dzejas tēli. Tie dziedāja, dejoja, 
spēlējās, iesaistot arī skatītājus. Tā 
bija iespēja būt īpašā gaisotnē, ko 

radīja dzejas tēlu spēlēšanās aktie
ru Māra Bezmera (ģitāra), Egijas 
Silāres un mūziķu Kristiānas Abi
ļevas (čells), Gidona Grīnberga 
(vijole), Elizabetes Balčus (kla
vieres, flauta), Arta Gāgas (sakso
fons) izpildījumā. Izrādē tika spē
lēti dzīvie mūzikas instrumenti, 
publika aktīvi līdzdarbojās un pat 
dejoja krakovjaku. O.Vācieša labā 
humora izjūta kopā ar Elizabe
tes Balčus oriģinālmūziku, dzīvo 
instrumentu spēli, kā arī aktieru 
azartisko darbošanos radīja pa
cilājošu atmosfēru un iedarbojās 
kā laba garastāvokļa vitamīns. 
Izrādes režisore – Dita Balčus. 
Vairākus no aktieriem mēs sa
stapsim arī šovasar 1. augustā  
Līgo parkā. 

Pagājušajā vasarā mēs iepa
zināmies ar Buratino darbiem 
un nedarbiem, bet šogad kārta 
ir Pepijai Garzeķei. Bet runājot 
par jau pavisam tuvu nākotni, 
visi bērni un vecāki būs mīļi 
gaidīti sestdien, 18. aprīlī, plkst. 
12.00 Ulbrokas kultūras namā 
noskatīties izrādi „Dusmīgie 
putni”, ko iestudējuši aktieri no  
Valmieras.

Februārī Ulbrokas kultūras 
namā bija iespēja noskatīties 
teātra izrādi „Balkona ragneši”. 
Aīda Ozoliņa, Zane Jančevska, 
Voldemārs Šoriņš, Juris Kalniņš, 
Mārtiņš Brūveris – tie ir aktieri, 

kas uzrunā un aizrauj ar savu ak
tierspēli. Divcēlienu komēdija bija 
laba iespēja atpūsties no ikdienas 
problēmām un mazliet pasmaidīt 
par izsmalcinātām dzīves situā
cijām. Savukārt Upesleju ciema 
iedzīvotājus priecēja aktieri Es
meralda Ermale un Ivars Šterns 
izrādē „Mīli mani”, kas arī lika 
aizdomāties par dažādiem dzīves 
pavērsieniem.

Teātra aktivitātes intensīvi 
turpināsies jūlijā un augustā Līgo 
parkā. Baltinavas teātra mīļotāji 
arī šovasar varēs tikties ar mums 
jau labi zināmo Anni un Antonu. 
Arī Jelgavas Ādolfa Alunāna teāt
ris solās pārsteigt ar kādu jaunu 
izrādi. Bet tās, protams, nebūs 
vienīgās Līgo parkā skatāmās lu
gas. Īpašu pārsteigumu mums sola 
Līgo parka sezonas noslēgums – 
22. augusts –, bet pagaidām tā lai 
paliek kā intriga.

Īpašs, vēl Ulbrokā nebijis no
tikums – koncerts operetes žanra 
mīļotājiem. Piektdien, 10. aprīlī, 
Ulbrokas kultūras namā vieso
sies Marlēne Keine, Ingus Pēter
sons, Nauris Indzeris un aktieris 
Zigurds Neimanis, lai priecētu 
klausītājus ar saldajām opere
šu melodijām un interesantiem 
stāstiem no mākslinieku dzīves. 
Būsiet mīļi gaidīti! 

Inta Kalniņa, 
ulbrokas kultūra nama vadītāja 

Upesleju dienas centrs aicina 
uz divām izstādēm – „Rakstai
nie cimdi” un Marikas Berma
kas gleznu izstādi.

No 2015. gada 31. marta Upesleju 
dienas centrā skatāmas divas da
žādu mākslas virzienu izstādes.

Izstādē „Rakstainie cimdi” var 
iepazīt mūsu tautas bagātīgo rak
stu daudzveidību un interesanto 
vijumu cimdu rakstos un krāsās. 
Cimdu autores ir desmit Upesleju 
čaklās rokdarbnieces, kas turpina 
pērn uzsākto tradīciju, kad dienas 
centrā bija skatāma izstāde „Mana 
skaistākā zeķe”.

Turpat blakus, dienas centra 
lielajā zālē, skatāma jaunās māk
slinieces Marikas Bermakas glez
nu izstāde.

Marika gleznot sākusi nesen 
un dara to, sekojot savam dzīves 
moto – „Dari to, kas tev padodas 
un patīk, sagādājot prieku sev pa
šam un arī citiem”.

Upesleju dienas centrs jau 

daudzu gadu garumā atklāj mūsu 
novada iedzīvotāju talantus. Šeit 
ir bijušas skatāmas   fotomākslas, 
zīda apgleznošanas  un daudzu 
mākslinieku gleznu izstādes, kas 
pārsvarā ir tuvējās apkaimes ie
dzīvotāji. Tradīcijas turpinās. Ai
cinām izmantot iespēju un līdz 
aprīļa beigām apskatīt izstādes, 
kas iedvesmo.

I.Skrastiņa

Teatrālas aktivitātes Stopiņos

Aicina uz izstādēm

Izstādes fotogalerija: 
http://www.stopini.lv/
public/37446.html?t=foto.

Marikas Bermakas gleznu izstādes fotogalerija: http://www.
stopini.lv/public/37446.html?t=foto.
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2015. gada februārī biedrības 
„Socintegra” projekta  „Aprīko
juma iegāde biedrības sniegto 
pakalpojumu uzlabošanai” ie
tvaros tika iegādāti – porta
tīvais dators, planšetdators, 
3D printeris un licencētas pro
grammatūras komplekts. 

Projekta mērķis bija iegādāties ap
rīkojumu un programmas, kas ne
pieciešamas biedrības „Socintegra” 
sniegto pakalpojumu uzlabošanai 
un veicinās tās dažādo pasākumu, 
aktivitāšu un studijas darbību, pa
plašinās to klāstu un veicinās biedrī
bas sniegto pakalpojumu pieejamī
bu gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan 
vietējiem iedzīvotājiem Stopiņu un 
Salaspils partnerības teritorijā.

Ar iekārtu palīdzību būs iespē

ja izveidot trīsdimensiju taustes 
priekšmetus, kuri izgatavoti no 
plastmasas, un palielināt piedā
vāto klāstu gan neredzīgiem cil
vēkiem, gan visiem interesentiem.

3D poligrāfijas pakalpojumi 
būs pieejami vietējiem iedzīvotā
jiem. Pakalpojumu varēs pasūtīt 
caur internetu. 

Sakarā ar to, ka viens no bied
rības darbības virzieniem ir vides 
pieejamības vērtēšana, ar iegādāto 
planšetdatoru būs iespēja arī vei
dot objektu fotofiksāciju un daudz 
kvalitatīvāk novērtēt objektu pie
ejamību. Pasūtītājs saņems bildes 
ar vizualizāciju – kā izskatīsies ob
jekts pēc pielāgošanas. 

Iegādātais aprīkojums palīdzēs 

organizēt un īstenot biedrības or
ganizētos mūžizglītības, integrāci
jas un citus vietējiem iedzīvotājiem 
un cilvēkiem ar invaliditāti nozī
mīgus projektus. Tas uzlabos bied
rības sniegto pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību plašākam dalībnie
ku lokam, atvieglos materiālu sa
gatavošanas procesu, daudzveidos 
pasākumus visā Stopiņu Salaspils 
partnerības teritorijā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
7649,76 eiro, no tiem  100%  fi
nansē Eiropas Reģionālās attīstī
bas fonds, jo biedrībai ir piešķirts 
sabiedriskā labuma statuss.

Inese Seržane, biedrības 
„Socintegra” valdes 

priekšsēdētājas vietniece

Biedrība „Socintegra”, realizējot projektu, iegādājās 
aprīkojumu un programmas, kas nepieciešamas 
sniegto pakalpojumu uzlabošanai

Nu jau tradicionāli, arī šogad, 
marta nogalē Ulbrokas biblio
tēkā norisinās Eprasmju nedē
ļa ar apmācību un praktisku 
darbību interneta vidē. 

Divas dienas vakarpusē ikviens 
interesents varēja praktizēties Ul
brokas bibliotēkas elektroniskā 
kataloga lietošanā un resursu 
meklēšanā. No apmeklētāju an
ketā paustajām atziņām redzams, 
ka visnoderīgākais apmācībās 
ir būtiska informācija un jaunas 
zināšanas – šajā gadījumā – pras
me atrast vienkāršajā vai paplaši
nātajā meklēšanā nepieciešamo 
grāmatu, to atlasīt un saņemt lie
tošanā. Darbību attālināti atvieg
lo autorizācijas datu lietošana un 
ticība savām spējām.

Apmācībās par tēmu „Dator-
vīrusi un antivīrusi” teorētisku 
zināšanu un praktisku iemaņu 
veidā tika apskatīta datorvīru
su vēsturiskā attīstība, norādītas 
datorvīrusu atrašanās vietas – 
tīmekļa vietnes, elektroniskais 
pasts, datora pieslēguma ierīces, 
kā arī tika aktualizēti antivīrusu 
aizsardzības un drošības faktori. 
Šajā reizē svarīgākais – infor
mācija par datorvīrusu izplatī
šanās veidiem un tīmekļa vietņu 
apskatīšana gan par antivīrusu 
programmām, gan par vīrusu 
atpazīstamību interneta vidē. 
Noderīgais apmācībā – izrietošā 
diskusija un personīgās pieredzes 
viedokļu apmaiņa, kā arī mācību 
materiāla izstrāde tēmas pilnīgai 
apguvei.

Ne mazāk aktuāla ir saruna 
par tematu „Digitālās kolekci-
jas”, kas ir iepazīšanās ar Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Digitāla

jām kolekcijām, to dažādību un 
pielietošanas iespējām. Izveidoto 
sešpadsmit kolekciju galvenā ie
zīme – nodrošināt interesentus 
ar apzināto kultūras mantojumu 
interneta vidē. Šobrīd LNB Di
gitālajā bibliotēkā ir pieejamas 
grāmatas, to pilni teksti, perio
disko izdevumu raksti, kartes un 
tīmekļa vietņu arhīvs. Ir ievieto
tas arī attēlu, audio un video ko
lekcijas. 

Jau kādu laiku Ulbrokas biblio
tēkas uzmanības un sadarbības 
lokā ir viena no LNB Digitālās 
bibliotēkas kolekcijām. „Zudu
sī Latvija” ir Latvijas Nacionālās 
Digitālās bibliotēkas „Letonica” 
projekts, kurš apvieno unikālu 
informāciju par zudušām un iz
maiņu skartām Latvijas kultūr
vēsturiskām vērtībām. Latvijas 
vēsture iepriekšējā gadsimtā ir 
bijusi ļoti sarežģīta. Latvijas kul
tūras mantojums ir smagi cietis 
abu pasaules karu laikā. Daudzi 
nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti 
gājuši bojā arī cilvēku saimnie
ciskās darbības rezultātā un ir 
apdraudēti arī šodien.

Visas šīs izmaiņas skārušas arī 
Stopiņu novadu, tādēļ mums li
kās ļoti svarīgi piedalīties šajā 
projektā, ievietojot novada seno 
mājvietu vēsturiskās fotogrāfijas 
un pētniecības projekta „Senās 
mājvietas Stopiņu novadā” fik
sētās fotogrāfijas. Digitālajai ko
lekcijai pievienotas fotogrāfijas 
par sešpadsmit Stopiņu novada 
mājvietām, kopumā pašlaik tās ir 
182 fotogrāfijas, bet, tā kā darbs 
pie šī projekta vēl turpinās, tad 
paredzams, ka šis skaitlis būs vēl 
lielāks. Fotogrāfijas aplūkojamas 
interneta vietnē http://zudusi-

latvija.lv/objects/subject/6088/. 
Ir liels prieks un gandarījums 
par to, ka daļa  novada bagātīgā 
kultūrvēsturiskā mantojuma ir 
digitalizēta un līdz ar to sagla
bāta nākamajām paaudzēm, kā 
arī pieejama un apskatāma visai 
Latvijas sabiedrībai. Kolekcijas 
veidošanas darbs nebūt nav no
slēdzies un tiks turpināts.

Stopiņu novada iedzīvotājiem, 
kuri šeit dzīvo vairākās paaudzēs 
un kuriem ir saglabājušās senas 
fotogrāfijas, kas dokumentē dzī
vi, notikumus, cilvēkus un kul
tūrvēsturisko mantojumu mūsu 
novadā, ir iespēja tās ievietot di
gitālajā portālā „Zudusī Latvija”, 
tādā veidā saglabājot vēsturei ļoti 
vērtīgas liecības. To iespējams iz
darīt patstāvīgi interneta vietnē 
www.zudusilatvija.lv vai arī kon
sultējoties Ulbrokas bibliotēkā.

Tātad informācijas veidošanā va
ram un spējam piedalīties ikviens. 

Noslēdzot ikgadējās, precīzāk, 
sestās eprasmju aktivitātes Lat
vijā un Ulbrokas bibliotēkā, ir 
skaidrs, ka ir veidots dialogs ar 
sabiedrību un praktisko zināša
nu veidā veicināta apmācība div
desmit diviem interesentiem par, 
mūsuprāt, aktuālām un būtiskām 
lietām aizvadītā laika periodā. 
Nākamgad ņemsim vērā apmek
lētāju ieteikumus un priekšliku
mus apmācību diskusiju tēmām 
un apmācību programmām. To
mēr neaizmirsīsim, ka katra indi
viduālo prasmi varam pilnveidot, 
neatlaidīgi darbojoties un apgūs
tot sev nezināmu vai jaunu lietu. 
Jautājiet jums svarīgo arī ikdienā, 
mēģināsim kopīgi rast prasmes 
un pārliecību. Vizualizējot un 
fiksējot minētās eprasmju akti
vitātes, darbība un dalība skatā
ma tīmekļa vietnē http://www.
stopini.lv/public/31163.html.

Ulbrokas bibliotēka

E-prasmju aktivitātes ULBROKAS bibliotēkā

Jauniešu mobilajā SOS dienes
tā brīvprātīgi darbojas jaunie
ši un pusaudži no Ulbrokas, 
Līčiem, Upeslejām un Dreili
ņiem.

SOS dienesta jaunieši palīdz se
nioriem izmantot mūsdienu mo
dernās tehnoloģijas, piemēram, 
atjaunot priekšapmaksas karti 
mobilajā tālrunī, atvērt epastu 
internetā, veikt maksājumus in
ternetā, nolasīt elektrības skaitī
tājus, ieregulēt TV programmas 
un daudzas citas lietas, kuras 
senioriem sagādā grūtības, bet 
jauniešiem padodas viegli. Pa
līdzēsim arī sadzīves situācijās, 
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, tal
kā nāks arī vairāk jauniešu.

Aicinām atsaukties Stopiņu no

vadā dzīvojošos seniorus, kuriem 
noderētu jauniešu palīdzība, kaut 
vai neliela! 

Cienījamie seniori, ar prieku 
gaidīsim jūsu zvanus ar „izsau
kumiem” pēc palīdzības! Darbī
bas teritorija ir Stopiņu novads. 
Zvaniet Elīnai Siliņai, mobilais 
tālrunis 22845188.

„Jaunieši pie jums dosies tikai 
tad, kad jums piezvanīšu un mēs 
sarunāsim konkrētu laiku, kad 
varam pie jums ierasties. Es no
saukšu jauniešu vārdus, kuri pie 
jums ieradīsies. Pakalpojums ir 
bezmaksas, un jebkuri citi cilvē
ki, kuri varētu ierasties pie jums 
vai piedāvāt līdzīgu palīdzību, 
nav saistīti ar jauniešu mobilo 
SOS dienestu,” informē Elīna Si
liņa.

Aicinām arī citus jauniešus sa
zināties ar Elīnu Siliņu, ja vēlaties 
iesaistīties šajā pasākumā.

Stopiņu novada 
Jauniešu dome

Jauniešu mobilais SOS 
dienests turpina darbību!

 No 1 līdz 9. martam Stopiņu no
vada jaunieši piedalījās projektā 
„Walk through the Valley of Places 
and Gardens”, kurš norisinājās 
Polijā, Zelona Gura pilsētā. Pro
jekta vizītes laikā jaunieši no Sto
piņu, Lielvārdes un Ogres novada 
kopā ar jauniešiem no Boleslave
cas ciema Polijā iepazina katras 
projekta partnervalsts    kultūru 
un tradīcijas un dalījās pieredzē. 
Projekta laikā notika ekskursijas 
pa vietējo apkaimi un radošās 
darbnīcas, kā rezultātā tika izvei
dota brošūra „International walk 
through the Valley of Palaces and 
Gardens”. Mini ceļvedis sastāv no 
fotogrāfijām un aprakstiem poļu 
un latviešu valodā. Papildus tika 
iepazīta informācija par reģiona 
vēsturi un kultūras mantojumu. 
Projekta mērķis bija veicināt jau
niešu aktīvu iesaistīšanos apkār
tējās vides iepazīšanā un atklāt 
jaunas, interesantas vietas.
Ņemot vērā pozitīvo sadarbību 
starp iesaistītajām organizācijām, 
tiks stiprināta iesāktā sadarbība 
un veidotas kopīgas aktivitātes 
turpmāku līdzvērtīgu projektu 
veidošanai un īstenošanai.
No 8. līdz 14. martam Stopiņu 
novada domes jaunatnes lietu 
speciālists Aivis Šibajevs kopā 
ar dalībniekiem no 13 dažādām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm 
un ES partnervalstīm piedalījās 
studiju vizītes projektā „Mobilno-
sc Pracownikow Mlodziezowych 
w „Programie Erasmus+”” „Eras-
mus+” programmas ietvaros 

Polijā, Klodzko ielejā. Studiju 
vizītes laikā notika tikšanās ar 
„Erasmus+” programmas īste
notājiem – „Europejskie Forum 
Młodzieży” (Eiropas jauniešu fo
rums) organizāciju –, kura aktīvi 
nodarbojas ar brīvprātīgo jaunie
šu uzņemšanu un nodarbināšanu 
bērnudārzos, skolās, ģimnāzijās, 
jauniešu un dienas centros. Tika 
sniegta informācija par Eiropas 
brīvprātīgā darba (EBD) snieg
tajām iespējām gan jauniešiem, 
kuri dodas veikt EBD uz citām 
valstīm, gan organizācijām, kuras 
viņus uzņem. Studiju vizītes laikā 
notika tikšanās ar Klodzko lauku 
apvidus teritorijas un Klodzko 
pilsētas mēriem un deputātiem, 
kuru laikā bija iespēja noskaid
rot dažādus aktuālus jautājumus 
par jauniešiem un viņu iesais
tīšanu novada aktivitātēs un ik
dienas dzīvē. Studiju vizītes laikā 
bija iespēja piedalīties projektā 
„Euroweek”, praksē redzot, kādas 
aktivitātes brīvprātīgie var veikt 
pilsētas un lauku apvidos.     
Studiju vizītes laikā tika apzinātas 
un iepazītas dažādas organizāci
jas no Eiropas valstīm, ar kurām 
ir izveidoti kontakti un ir uzsākta 
kopīga starptautiska projekta vei
došana jauniešiem.

Aivis Šibajevs, 
jaunatnes lietu speciālists

Stopiņu novada jaunieši 
viesojas Polijā

Jauniešiem
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Pavasarīgi saulainais 11. marta 
rīts Stopiņu novada PII „Pie
nenīte” mazajiem dejotājiem 
sākās ar lielu rosību un prie
cīgu satraukumu. Tautas deju 
kolektīvs „Pūka”  bija gatavs 
lielajam notikumam – bērnu 
deju kolektīvu skatei, kas nori
sinājās Zvejniekciema kultūras 
namā.

Tur šogad pulcējās deviņi Pierī
gas pirmsskolas izglītības iestāžu 
kolektīvi no Ādažu, Mārupes, In
čukalna, Krimuldas, Saulkrastu, 
Stopiņu un Baldones novada, kā 
arī trīs Zvejniekciema vidussko
las kolektīvi. 

Skati šogad vērtēja žūrija piecu 
žūrijas locekļu sastāvā – žūrijas 
priekšsēdētājs, XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt

ku deju lielkoncerta „Līdz va
ravīksnei tikt” mākslinieciskais 
vadītājs, deju skolas „Dzirnas” 
vadītājs Agris Daņiļevičs, XI Lat
vijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku deju lielkoncerta 
„Līdz varavīksnei tikt” projekta 
vadītāja un virsvadītāja, Valsts 
izglītības satura centra vecākā 
referente Ilze Mažāne, XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku deju lielkoncerta „Līdz va
ravīksnei tikt” virsvadītāja, bērnu 
deju kolektīva „Auseklītis” vadī
tāja Iveta PētersoneLazdāne, XI 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku Māksliniecis
kās padomes locekle un Goda 
virsvadītāja, bērnu tautas deju 
ansambļa „Dzintariņš” vadītāja 
Olga Freiberga, XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt

ku Goda virsvadītāja, horeogrāfe, 
pedagoģe Indra Filipsone.

Pēc skates nolikuma bērniem 
bija jādejo divas dejas. Pirmā no 
tām – izlozes deja, kas iepriekš 

tika izlozēta. Mūsu bērniem tā 
bija I.Mistres „Sešas peles miegu 
vilka”. Otra bija izvēles deja. Mēs 
dejojām L.Jansones jautro un 
draiskulīgo „Vēderiņš burkšķ”.

Pēc žūrijas vērtējuma PII „Pie
nenīte” bērnu deju kolektīvs 
„Pūka” ieguva I pakāpes diplo
mu.

Lielu paldies gribu teikt saviem 
mazajiem dejotājiem par pacietī
bu, centību, izturību, lielo atbildī
bu un dejas prieku.

Paldies skolotājām Annai un 
Vijai, skolotāju palīdzei Valentī
nai par skaistajām meiteņu frizū
rām. Paldies metodiķēm Santai 
un Evijai, psiholoģei Evitai un 
maniem palīgiem un atbalstītā
jiem Edgaram un Artūram, kas 
bērniem palīdzēja saģērbties un 
būt šajā notikumā sapostiem un 
skaistiem.

Aiga Medne, 
PII „Pienenīte” tautas deju 

kolektīva „Pūka” vadītāja 

PII „Pienenīte” deju kolektīvs „Pūka” deju skatē iegūst 1. pakāpes diplomu

No 1. aprīļa Labklājības minis
trija (LM), Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcija, SIA 
„Apgāds Zvaigzne ABC”, va/s 
„Latvijas Valsts ceļi” – Latvijas 
Ceļu muzejs un a/s „Latvijas 
valsts meži” kopā ar portālu 
www.mammamuntetiem.lv   ai
cina ikvienu piedalīties foto
konkursā „Manas ģimenes ceļš”.

Rosinām iesūtīt fotogrāfijas, ku
rās ir iemūžināts ceļš, kas caur
vij kādas ģimenes dzīvi vai raisa 
asociācijas ar ģimenes tēmu po
zitīvās emocijās. Savu fotogrāfiju 
dalībai konkursā no 2015. gada 
1. aprīļa līdz 2015. gada 30. aprī-
lim jāsūta uz portāla www.mam-
mamuntetiem.lv epastu: redak-
cijas@mammam.lv vai jāpublicē: 
http://www.mammamuntetiem.
lv/gallery/?cat=77    (sadaļā „Ga
lerijas” – „Manas ģimenes ceļš”).

Konkursa mērķis ir aicināt sa
skatīt un iemūžināt skaistas, māk
slinieciskas vai neparastas ainavas 
ar lielākiem vai mazākiem ceļiem, 
kuru centrā ir ģimenes dzīve vai 
notikumi, kas emocionāli pozitīvā 
gaisotnē asociējas vienlaikus ar ģi
menes un ceļa tematiku. Labākās 
konkursā pieteiktās fotogrāfijas 
tiks  projicētas  uz ekrāna 2015. 
gada 16. maijā koncertuzveduma 

pasākumā „Mans ģimenes ceļš” 
Šlokenbekas muižā (Milzkalnē, 
Engures novadā), bet 20 no tām 
visu vasaru būs apskatāmas izstā
dē Latvijas Ceļu muzejā.

Fotokonkursa laureāti tiks ai
cināti uz apbalvošanas svinīgo 
ceremoniju 2015. gada 16. maija 
vakarā Šlokenbekas muižā, kur 
viņiem koncertuzveduma laikā 
sabiedrībā zināmas personas pa
sniegs balvas un sarūpētos pār
steigumus.

Labāko fotogrāfiju autori žū
rijas vērtējumā saņems vērtīgas 
pārsteiguma balvas no va/s „Lat
vijas Valsts ceļi” – Latvijas Ceļu 
muzeja, LM, SIA „Apgāds Zvaig
zne ABC”, kā arī no a/s „Latvijas 
valsts meži”. Savukārt tas kon
kursa dalībnieks, kura fotogrāfija 
saņems augstāko novērtējumu 
no    www.mammamuntetiem.
lv    redakcijas, saņems speciālo 
balvu no portāla.

Konkurss notiek sadarbībā 
ar LM, SIA „Apgāds Zvaigzne 
ABC”, va/s „Latvijas Valsts ceļi” –  
Latvijas Ceļu muzejs un a/s „Lat
vijas valsts meži”, un portālu   
www.mammamuntetiem.lv .

Aicinām iepazīties ar  kon-
kursa nolikumu: http://www.
stopini.lv/public/37447.html un 
piedalīties!

Marts Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolā allaž ir bijis 
pavasarīgs un rosīgs. 

Starptautiskajā lidostā „Rīga” 3. 
martā tika atklāta bērnu un jaunie
šu zīmējumu izstāde „Ja man būtu 
tālvadības gaisa kuģis…”. Izstāde 
tapa saistībā ar civilās aviācijas 
(RPAS) augsta līmeņa konferenci, 
kas notika Rīgā 5.–6. martā Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē ietvarā. Pasākumā pieda
lījās starptautiskās lidostas „Rīga” 
valdes priekšsēdētājs Andris Lie
piņš, Civilās aviācijas aģentūras di
rektors Māris Gorodcovs, izstādes 
darbu autori un viņu skolotāji no 
Ķekavas Mākslas skolas, Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas, Salas
pils 1. vidusskolas vizuāli plastiskās 
mākslas pulciņa, Salaspils Mūzikas 
un mākslas skolas un Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas. Mūsu 
skolu izstādē pārstāvēja skolotāja 
Rolanda Vēgnera audzēkņi – Ele
onora Balode, Baiba Ance Barkā
ne, Dana Bule, Anna Luīze Čakše, 
Anastasija Fjodorova, Roberts Jan
sons, Nadežda Jureviča, Undīne 
Makse, Krišjānis Salenieks, Paula 
Trokša, Renārs Zaicevs. Izstāde 
tika atklāta ar sirsnīgām uzrunām 
un pateicību pasniegšanu, pēc 
tam dalībnieki devās aizraujošā 
ekskursijā pa lidlauku, kuras laikā 
apskatīja lidmašīnas, jaunā pero
na būvi, lidmašīnu muzeja eks
ponātus un jauno ugunsdzēsēju 
depo. Pasākuma foto apskatāmi: 
http://www.umms.lv/galerijas/foto/
izstade-ja-man-butu-talvadibas-
kugis/?theme_style=dark.

6. martā konferences „Tālvadī
bas gaisa kuģu sistēmas: Aviācijas 
nākotnes radīšana” noslēguma lai
kā tika sveikti katras skolas labāko 
darbu autori un viņu skolotāji. 
Pateicības rakstu par savu veiku
mu, Latvijas Republikas satiksmes 

ministra Anrija Matīsa un ES Mo
bilitātes un transporta komisāres 
Violetas Bulcas rokasspiedienu no 
mūsu skolas saņēma Krišjānis Sa
lenieks un skolotājs Rolands Vēg
ners. Arī skola saņēma satiksmes 
ministra Anrija Matīsa parakstītu 
Pateicības rakstu par dalību šajā 
radošajā projektā.

Deju mūzika 7. marta vakarā 
piepildīja Ulbrokas kultūras nama 
zāli, kad savā tradicionālajā kon
certā skolas pedagogi pulcējās 
kopā, lai iepriecinātu novada ļaudis 
ar brīnišķīgu koncertu „Deja mū
zikā”. No tautas dejas, ko dejojām, 
mazi būdami, caur polkām un val
šiem līdz tango, džaivam un svin
gam. Kopā ar mums bija brīnišķīgs 
profesionāls dejotāju pāris Evita 
Pavasare un Ilgmārs Stopiņš, kas 
visu acīm lika iemirdzēties, raugo
ties viegli plūstošajā dejas solī.

11. martā koklētāju ansam
blis „Tīne”, skolotāja Vita Pinne, 
gatavojoties XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt
kiem, piedalījās Kokļu mūzikas 
koncerta dalībnieku atlases ska
tē, iegūstot I pakāpes diplomu. 
Šoreiz skates uzdevums bija at
lasīt dalībniekus 10. jūlija Kokļu 
mūzikas koncertam, kas notiks 
Lielajā ģildē, jo pieteikušos dalīb
nieku skaits ir lielāks, nekā skatu
ve spēj uzņemt. Ansamblis skatē 
spēlēja obligāto repertuāru –  
latviešu tautas dziesmu Kristī
nes Ojalas apdarē „Auga, auga 
rūžeņa” un latviešu tautas deju 
Viļņa Salaka apdarē „Jandāls”, kā 
arī izvēles programmu – Birutas 
Derumas „Visi mani laimes koki”. 
Ansambļu sniegumu vērtēja žū
rija – komponists Valts Pūce un 
koklētāju ansambļu virsvadītā
jas Teiksma Jansone, Ilze Žvarte, 
Valda Bagāta. Tagad koklētāji 
gaida skanīgo vasaru, jo ir izcīnī
juši iespēju piedalīties Kokļu mū

zikas koncertā ne tikai atskaņojot 
kopdarbus, bet atskaņojot arī 
savu individuālo priekšnesumu.

13. martā mākslas nodaļas au
dzēkņi Katrīna Kalēja, Lūcija Ba
lode, Laura Karakona, Marianna 
Guseva, Dana Bule un skolotāja 
Dace Balode devās uz Pārdauga
vas Mūzikas un mākslas skolu, 
kur notika Latvijas izglītības ie
stāžu profesionālās ievirzes izglī
tības mākslas un dizaina jomas 
programmu audzēkņu Valsts 
konkurss. Valsts konkursa mēr
ķis ir novērtēt, kā audzēkņi prot 
pielietot mākslas skolā iegūtās 
zināšanas, prasmes un pieredzi 
neparastā situācijā, kā arī apzināt 
profesionālās ievirzes mākslas iz
glītības sistēmas tālākās attīstības 
vajadzības un iespējas, sekmējot 
starpdisciplināru tēmu apguvi ra
došā mācību procesā. Šī gada kon
kursa tēma ir kustības attēlojums 
zīmējumā. Dalībnieki veica divus 
konkursa uzdevumus – pētniecis
ko un radošo zīmējumu grafikas 
tehnikās. Šobrīd notiek konkursa 
darbu izvērtēšana, tos vērtē māk
slinieki Ivars Heinrihsons, Liena 
Bondare, Klāvs Upaciers, Kristīne 
Graudule. Konkursa noslēgumā 
24. un 25. martā Siguldā bija ska
tāma Valsts konkursa dalībnieku 
darbu izstāde un notika laureātu 
apbalvošana, kā arī mākslas skolu 
metodisko darbu izstāde un tālāk
izglītības semināri skolotājiem. 
Valsts konkursus rīko Latvijas Na
cionālais kultūras centrs.

15. martā mūsu skolas 5. flau
tas klases audzēkne Elizabete 
Cvilikovska, koncertmeistare 
Inga Sarkane un skolotāja Dai
na Treimane piedalījās Ineses 
Galantes fonda rīkotā konkursa 
„Ineses Galantes talanti” II kār
tā. „Ineses Galantes fonds” kon
kursa kārtībā meklē un prezentē 
valsts spilgtākos jaunos māksli

Izglītības iestādēs

Marts Ulbrokas Mūzikas un Mākslas skolā
niekus, lai Latvija varētu iepazīt 
un lepoties ar saviem jaunajiem 
un daudzsološajiem talantiem. 
Konkurss notiek trijās kārtās, kur 
katrai uzstāšanās reizei jāsagata
vo divi profesionāli augstvērtīgi 
skaņdarbi koncertatskaņojumā, 
kurus vērtē profesionāla žūrija.
Mēs Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolā lepojamies ne tikai ar saviem 

audzēkņiem, bet arī talantīgajiem 
skolotājiem. Mūsu sitaminstru
mentu spēles skolotājs Mikus Bāliņš 
9. martā piedalījās Starptautiskā 
sitaminstrumentu spēles konkursā 
Ukmerģē (Lietuva), kur ieguva god
pilno 2. vietu. Apsveicam!

Vita Pinne,
ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas direktore

Ikviens aicināts piedalīties 
fotokonkursā „Manas ģimenes ceļš”
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20. martā Ulbrokas vidusskola 
rīkoja Stopiņu novada pirms
skolas izglītības iestāžu tikša
nos ar Ulbrokas vidusskolas 
atbalsta personālu.

Kas tas tāds – atbalsta personāls? 
Patiesi, daudzi neizpratnē tā jautātu. 
Tāpēc, lai nerastos nepareizs priekš
stats, paskaidrošu – kas ir kas. 

Tātad, sākšu visu pēc kārtas. 
Jau vairākus gadus Latvijā, Ei

ropā un citur pasaulē aktuāli ir 
iekļaujošās izglītības procesi. Ie
kļaujošās izglītības pamatā ir ide
ja par vienlīdzīgu izglītības iespē
ju nodrošināšanu ikvienam bēr
nam, skolēnam vai studentam.

Tas nozīmē skolēnu ar spe
ciālām vajadzībām iekļaušanu 
vispārējās izglītības iestādēs, no
drošinot viņiem iespēju mācīties 
kopā ar saviem vienaudžiem, ku
riem šādu speciālu izglītības va
jadzību nav.

Skolēniem ar speciālām vaja
dzībām, kuri mācās vispārējās 
izglītības programmās, skola no
drošina nepieciešamos atbalsta 
pasākumus mācību procesā un 
pārbaudes darbos. 

Atbalsta pasākumi ietver da
žāda veida pasākumus un me
todes, kas palīdz skolēniem ar 
speciālām izglītības vajadzībām 
pārvarēt veselības problēmu vai 
attīstības traucējumu radītos ie
robežojumus mācību procesā.

Nu jau trešo gadu Ulbrokas vi
dusskolā kopā ar parasto pamat
izglītības programmu tiek reali
zēta speciālās pamatizglītības pro
gramma izglītojamiem ar mācī
šanās traucējumiem (21015611). 
Turklāt vēl tiek apzinātas to iz
glītojamo vajadzības, kuriem ir 
grūtības mācībās vai kuri ilgstoši 
kavējuši skolu. Plānojot mācību 
darbu, pedagogiem ir izvirzīta 
prasība ņemt vērā šo izglītojamo 
vajadzības, izvirzot viņiem piemē
rotas prasības. Skola cenšas sadar
boties ar to izglītojamo vecākiem, 
kuru bērniem ir grūtības mācībās, 
sniedzot konsultācijas, kā palīdzēt 
savam bērnam mācību procesā. 
Mācību priekšmetu pedagogi un 
klašu audzinātāji, sadarbojoties 
ar speciālo pedagogu, palīdz šiem 
bērniem un viņu vecākiem. Ikvie
nam izglītojamajam ir pieejamas 
individuālas darba stundas visos 
mācību priekšmetos. 

Lielu palīdzību šajā procesā 
sniedz atbalsta personāls, izvēr
tējot izglītojamā spējas no visiem 
aspektiem. Tiek uzkrāta un anali
zēta informācija par katra izglīto
jamā attīstības un mācību sasnie
gumu dinamiku.

Katram skolēnam pēc vienota 
parauga ir izstrādāts individuālās 
attīstības plāns, kas tiek koriģēts 
atbilstoši sasniegumu dinamikai. 
Mācību priekšmetu skolotāji, sa
stādot individuālos izglītības plā

nus, ņem vērā izglītojamo uztve
res īpatnības, mācību grūtības, 
fizisko stāvokli, garīgo attīstību, 
attiecīgi piemeklējot piemērotā
kās mācīšanas metodes. 

Notiek papildus korekcijas un 
rehabilitācijas darbs – logopēdis
kās, kinezioloģiskās vingrošanas 
(Brain Gym) un koriģējošās vin
grošanas nodarbības. Ar vecāku 
atļauju izglītojamie saņem psiho
loga konsultācijas.

 Visi atbalsta personāla speciā
listi un liela daļa pedagogu ir ar 
atbilstošu augstāko izglītību, lai 
konsultētu un mācītu izglītojamos 
speciālajās izglītības programmās.

Pedagogi regulāri, ievērojot 
MK noteikumus, papildina savas 
zināšanas tālākizglītības kursos. 
Arī skola savu iespēju robežās or
ganizē atbilstošus kursus. 

...tātad 20. martā, kad visiem 
Latvijas skolēniem bija pavasara 
brīvlaiks, Ulbrokas vidusskolas 
Atbalsta personāla komisija rīkoja 
Stopiņu novada pirmsskolas izglī
tības iestāžu tikšanos ar Ulbrokas 
vidusskolas atbalsta personālu – 
sociālo pedagoģi  Mārīti Grīviņu
Krauzi, speciālo pedagoģi Džul
jetu Āboliņu, psiholoģi Agnesi  
Asperi, logopēdi Silviju Spriņģi  
un sākumskolas metodiskās pa
domes vadītāju Lūciju Bikovsku, 
pasākumā piedalījās arī Ulbrokas 
vidusskolas direktors Normunds 
Balabka un direktora vietnieces 
izglītības jautājumos Antonija 
Trukšāne  un Guna Mūriņa.

Tikšanās laikā notika iepazīša
nās ar skolas atbalsta personāla 
darbu, vienotu stratēģiju izstrā
des 1. klašu skolēnu uzņemšanai 
skolā, ar metodisko materiālu 
„Kinezioloģiskā vingrošana vai  
„Brain Gym”.

Uz tikšanos bija ieradušies 
speciālisti no PII „Pienenīte”, 
Upesleju internātpamatskolas
rehabilitācijas centra un Stopiņu 
pamatskolas pirmsskolas izglītī
bas grupām.

Tikšanās notika patīkamā un 
draudzīgā gaisotnē. Ikvienam tik
šanās dalībniekam bija ko pastās
tīt par savu profesionālo darbu, kā 
arī ar to saistītajām problēmām. 
Ikviens mirklis šajā pasākumā bija 
saturiski piepildīts. Man bija liels 
gandarījums par saviem kolēģiem 
un arī mūsu novada pirmsskolas 
izglītības iestāžu darbiniekiem. 
Sarunas izvērtās daudz garākas, 
nekā bija plānots. Pasākuma no
slēgumā mēs viesiem izrādījām 
klases, kurās mācās viņu bijušie 
audzēkņi. Bija interesanti redzēt, 
kā viņi atpazīst gan savus audzēk
ņus (fotogrāfijās), gan arī savus 
bijušos kolēģus, kuri tagad strādā 
mūsu skolā.

Pasākums bija izdevies! Paldies 
visiem šī pasākuma dalībniekiem!

Džuljeta Āboliņa, ulbrokas 
vidusskolas speciālā pedagoģe

Kas notiek skolā, 
kamēr bērniem brīvlaiks?

Pavasaris savu seju jau parā
dījis saulei, pagriezis pulkste
nī vasaras laiku, atmodinājis 
bērzu sulas kā možuma avotu, 
licis putniem vīterot pūpolu 
zaros un visbeidzot atnesis 
jaunas sajūtas arī cilvēkiem! 
Ir pavasaris! Viss mostas! Gan 
dabā, gan mūsu sirdīs. Martā, 
kad sākas pavasaris, arī cilvē
kos mostas kas jauns, vismaz 
parādās vēlmes vai ieceres 
kaut ko iesākt, kaut ko sado
māt, par kaut ko cerēt.

Lai vismaz kādai cilvēku gru
piņai rosinātu pozitīvi, veselīgi 
un aktīvi sākt savu ceļu pretim 
pavasarim, dienā, kad saules ap
tumsums rādīja brīnumus arī pie 
mums Stopiņu novadā, Stopiņu 
pamatskolas pirmsskolu grupu 
iestādē notika Pierīgas pieredzes 
apmaiņas seminārs sporta sko
lotājiem un citiem pirmsskolu 
pedagogiem par tēmu „Veselā 
miesā vesels gars”. No visas Pie
rīgas bija sabraukuši aptuveni 35 
dalībnieki, kas ir gana daudz šāda 
veida semināriem, bet pasākuma 
organizatori par to ļoti priecājās, 
jo tas nozīmē, ka par veselīgu un 
sportisku dzīvesveidu ir daudz 
interesentu.

Seminārā bija iespēja vērot di
vas atklātās fiziskās izglītības un 
veselības nodarbības, kuras va
dīja iestādes sporta skolotāja Ina 
Babiča. Ar savām idejām, kā ar 
netradicionāliem un pašu gata
votiem sporta atribūtiem var pa
darīt interesantāku un aktīvāku 
ikdienišķu nodarbību, skolotāja 
ieinteresēja ne tikai bērnus, bet 
arī kolēģus no citām iestādēm. 
Vislielāko atsaucību ieguva vita
mīnu stafete, taureņu lidojums 
un baso kāju taka, pa kuru staigā
jot norūdīt mazās un lielās pēdas 
un līdz ar to arī visu ķermeni. Arī 
katrā iestādes grupiņā bija kāds 

veselīgs pārsteigums seminā
ra dalībniekiem, jo par veselīgu 
dzīvesveidu un pozitīvu noska
ņojumu domā arī bērni un viņu 
audzinātājas, tāpat kā semināra 
dalībnieki, kuri savas pozitīvi ie
gūtās idejas aiznesīs tālāk uz sa
vām darbvietām un ģimenēm.

Novadīt praktisku un kustīgu 
nodarbību brīvā dabā uz Stopiņu 
pamatskolas PII ieradās arī Brīv
dabas sporta kluba treneris Ro
berts Radičuks, kas ar savu saulai
no un pozitīvi enerģisko attieksmi 
pret dzīvi iekustināja pedagogus 
dažādiem vingrinājumiem un tad 
skriešanas iešanas distancē turpat 
Sauriešu mežā un pļavā. 

Vingrojumu komplekss tika 
izpildīts pašā ciematiņa centrā 
brīdī, kad debesīs notika saules 
aptumsums – dalībniekiem ma
ģisks un spēkus rosinošs mirklis. 
Galvenā ideja gan nodarbībām, 
gan visam semināram bija parā
dīt to, ka kustēties, ievērot vese
līgu un aktīvu dzīvesveidu nav 
nemaz tik sarežģīti, ka tā var būt 
ikdiena un tas neprasa daudz lī
dzekļu, galvenais ir izdoma, gri
basspēks un pozitīva attieksme 
pret dzīvi! Pēc Roberta Radičuka 
nodarbības bija neliela diskusija 
par vingrošanu un aktīvu dzī
vesveidu pirmsskolā un par to, 
kā vispār ieinteresēt mūsdienu 
bērnus vairāk sportot, vairāk at
rasties svaigā gaisā un domāt par 
savu veselību. 

Tad pēc siltas un uzmundri
nošas vitamīnu tējas semināra 
dalībnieki devās uz fiziski aktīvu 
nodarbību ar dejas elementiem – 
zumbu! Par to, kas ir zumba, kā 
tā ir ienākusi pie mums un kādas 
emocijas tā dod, mums pastāstīja 
zumbas trenere no Kadagas Ieva 
Gintere. Viņa pasniedz zumbu 
arī bērniem, tāpēc pedagogiem 
vēl jo interesantāk bija uzzināt 
daudz jauna par šo dejas un kus

tību mākslu. Tik aktīva, spraiga 
un jautra nodarbība izkustināja 
visus aktīvākos semināra dalīb
niekus. Uzreiz varēja manīt, ka 
vēlme būt pozitīvo enerģiju pie
pildījumā ir daudziem cilvēkiem. 
Možums acīs, sirdīs un prātos 
pēc aktīvām un interesantām 
nodarbībām bija ikvienam se
mināra dalībniekam. Par centīgu 
un ieinteresētu darbību seminārā 
Stopiņu pamatskolas PII koman
da bija sarūpējusi veselīgas dāva
niņas – liepziedu tējas maisiņus, 
vitamīnus un pīlādžu spēka ievā
rījumu burciņas, bet par dalību 
visās aktivitātēs tika izsniegtas A 
programmas apliecības 6 stundu 
apmērā. Katram semināra peda
gogam bija iespēja apgleznot arī 
savu vitamīna dzēriena glāzīti, un 
mājupceļā katrs varēja to paņemt, 
lai vienmēr, dzerot kādu svaigo 
augļu sulu, atcerētos, jā, Stopiņu 
novadā bija aktīvs seminārs par 
to, cik labi ir dzīvot pozitīvi, ak
tīvi un veselīgi!

   Tik bagātīgs, radošs un po
zitīvs seminārs nebūtu izdevies, 
ja tā organizēšanā neiesaistītos 
gana daudz cilvēku, tāpēc liels 
paldies Stopiņu novada domei 
par atbalstu Pierīgas pieredzes 
apmaiņas semināru rīkošanā. 
Sirsnīgs paldies par atsaucību un 
palīdzību programmas apstipri
nāšanas procesā Pierīgas Izglītī
bas, kultūras un sporta pārvaldes 
galvenajai speciālistei Vijai Tomi
ņai. Paldies visiem treneriem un 
pedagogiem, kā arī iestādes vadī
tājai Valerijai Mikutei un perfekti 
aktīvajai komandai, kura šo pa
sākumu noorganizēja un dāvāja 
pozitīvu enerģiju visiem piere
dzes semināra dalībniekiem! Lai 
esam pozitīvi, veselīgi aktīvi un 
ar sirdi pavasarī!

Kristīne Stulberga, 
stopiņu pamatskolas pirmsskolas 

grupu metodiķe 

Sagaidām pavasari 
veselīgi, aktīvi un pozitīvi!
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Saulainām pavasara dienām 
mijoties ar cīruļputeņa snie
giem un lietus šaltīm, Gaismas 
skolas ikdienas dzīves krāsai
nību ienes skolēnu aktīvā dar
bošanās dažādos pasākumos. 

Tās ir gan iknedēļas florbola spē
les starp internāta grupām, gan 
kārtējā piedalīšanās Integratīvās 
mākslas festivālā „Nāc līdzās” 
Jelgavā, gan Speciālās olimpiādes 
slēpošanas sacensības Priekuļos, 
no kurienes mūsu skolēni atgrie
zās ar trīs medaļām par lielisku 
rezultātu. Izzinot veselīga dzī
vesveida iespējas kopā ar sporta 

skolotāju Jolantu Liepiņu, tika 
gatavoti dažādi zaļie kokteiļi, kas 
daudziem bija jaunatklājums. 

Esam kļuvuši par vienu mācī
bu programmu bagātāki – martā 
notika jaunas mācību program
mas „Tirdzniecības zāles darbi
nieks” akreditācija. Šajā mācību 
programmā zināšanas apgūst 5 
skolēni. 

Mūsu 9. klases skolēni kopā 
ar skolēniem no Natālijas Drau
dziņas ģimnāzijas iestudēja mu
zikālu uzvedumu „Sapnis par To
bago”, kuru skatītāju vērtējumam 
nodeva marta sākumā. Ar šo iz
rādi plānojam viesoties arī citās 

skolās un Baldones pansionātā. 
Mūsu skolēnu un pedago

gu radošie darbi guvuši atzinību 
Pierīgas vizuālās un vizuāli plas
tiskās mākslas konkursā „Rakstu 
darbi”. Janas Gaižutes austais go
belēns „Viļņu raksti” un Sintijas 
Bērziņas un Imanta Reinberhga 
veidotās tekstilmandalas „Krā
su dancis” izvirzītas konkursa 2. 
kārtai. Paldies bērniem un viņu 
skolotājām Ārijai Vītoliņai un 
Olgai Pušpurei!

Bet vislielākais pārsteigums 
visām skolas sievietēm bija skolē
nu līdzpārvaldes organizētais pa
sākums, kurā pavasara sveicienus 

Ulbrokas vidusskolā skolēni 
mērojās prasmēm un zināša
nām Pierīgas novadu mājturī
bas un tehnoloģiju olimpiādē

Jau dabā jūtamas pavasara vēsmas. 
Ulbrokas vidusskolas mājturības 
un tehnoloģiju skolotājām tās nu 
jau vairākus gadus liek pilnu krūti 
ieelpot pavasara dzestro gaisu un 
kārtējo reizi mudina uz radošu sa
rosīšanos, jo klāt olimpiādes laiks, 
kad skolā ierodas radoši, strādāt 
griboši, talantīgi skolēni no dau
dziem Pierīgas novadiem.

 Laikā, kad informācijas teh
noloģijas pārņēmušas visu pa
sauli, tā vien šķiet, ka lietām, ku
ras darinātas pašu rokām, kuru 
tapšanā ielikta gan māksliniecis
kā gaume, gan praktisko tehnolo
ģiju prasmes, gan nereti milzīgs 
laika patēriņš, pacietība, gribas

spēks, vairs nav vietas mūsu ik
dienā. Ulbrokas vidusskolā 12. 
martā sabraukušie aptuveni seš
desmit skolēni apliecināja, ka vēl 
arvien amatu prasmes ir godā, ka 
tās spēj aizraut ne tikai, kā nereti 
pieņemts uzskatīt, gados vecākus 
cilvēkus, bet arī pusaudžus. 

Meiteņu radošo darbu tēma 

šogad bija „Putnu balle”. Iedves
mojoties no izteiksmīgajiem put
nu siluetiem un fantastiskajām 
krāsām, ko tiem piešķīrusi daba, 
meitenes izstrādāja darba kom
pozīciju un darināja praktiski 
pielietojamu tekstilizstrādājumu –  
atslēgu piekariņu. Gala rezultātā 
bija tapuši filcēti, izšūti, tambo

rēti, aplicēti darinājumi. Savukārt 
zēni sacentās savā radošajā izdo
mā un darba precizitātē, veidojot 
koka rotaļlietas. Skolotājiem bija 
ļoti grūti izvērtēt darbus, jo katrā 
bija kaut kas oriģināls, katrā bija 
ieguldīts pacietīgs četru stundu 
darbs un, protams, mīlestība. Ti
kai precīzi izvērtējot katru radošā 
darba kritēriju, žūrija spēja no
teikt veiksmīgākos darbu autorus. 
Prieks, ka starp laureātiem bija 
arī mūsu skolas skolēnu – Lienes 
Liānas Kalvānes, Lindas Senkā
nes, An dras Blažģes, Olafa Bojāra, 
Krišjāņa Salenieka – darbi. 

Olimpiāde, protams, ir nozī
mīgs pasākums skolēniem, kas 
liek novērtēt savas spējas, zināša
nas, prasmes, savu konkurētspēju 
un individualitāti, bet šādas kopā 
sanākšanas reizes ir svarīgas arī 
viņu skolotājiem, jo tikai ar viņu 

neatlaidību, entuziasmu, iedro
šinājumu audzēkņi spēj pacelties 
savā radošajā lidojumā. Skolotā
jiem, tāpat kā bērniem, lai pietiktu 
iedvesmojošu vārdu, interesantu, 
jaunu, laikmetīgu ideju, ir nemi
tīgi jāmācās un sevi jāpilnveido. 
Arī šoreiz skolotājiem bija iespēja 
dalīties pieredzē un iemācīties ko 
jaunu – pilnveidot prasmes un 
iemaņas tekstiltehnikās – adīšanā 
un aušanā ar pērlītēm, mezgloša
nā – un informācijas tehnoloģiju 
pielietošanā stundās. Skolotāji 
pirmo reizi ciemojās šajā mācību 
gadā atklātajā jaunajā, modernajā 
Ulbrokas vidusskolas mājturības 
un tehnoloģiju kabinetā.

Lai saule, neatkārtojamā pa
vasara smarža, dabas pārvērtības 
rosina mūs visus uz jaunām, ra
došām idejām!

Iveta Siliņa, direktora vietniece

Martā PII „Pienenīte” atbalsta 
komandas dalībnieki – logo
pēdes Daina Liepiņa un Inga 
Šnukute, psiholoģe Evita Anča 
un atbalsta komandas vadītāja 
Evija Kubile – aktīvi apmeklēja 
dažādus seminārus un piere
dzes apmaiņas braucienus. 

Iestādes logopēdes Inga un Dai
na 13. martā apmeklēja semināru 
Logopēdijas asociācijā, kas noritē
ja svētku noskaņās – 6. martā tika 
atzīmēta Eiropas Logopēdijas die
na un pasniegtas „Gada Logopēds 
2014” balvas. Par godu šiem noti
kumiem visiem klātesošajiem tika 
veltīts koncerts „Klasikas, džeza 
un populāru melodiju kokteilis”, 
ko izpildīja mūziķis Jānis Irbe. Se
mināra laikā logopēde Anastasija 
Irbe un neiroloģe Sarma Linden
berga prezentēja savu grāmatu 
„Bērns runāt mācās ģimenē” un 
atbildēja uz jautājumiem. Šī grā

mata ir pieejama arī mūsu bērnu
dārza speciālistiem. Semināra lai
kā logopēdi piedalījās lekcijās par 
tēmām „Bērnu kustības un psiho
emocionālā saskaņa” un „Neirolo
ģiskas izcelsmes iegūtu runas un 
valodas traucējumu diagnostika 
un vadlīnijas”. 

13. martā iestādes psiholoģe 
Evita piedalījās pieredzes apmai
ņas braucienā un smilšu spēles 
metodes supervīzijā Cēsīs. Brau
ciena laikā psihologi viesojās Cēsu 
2. pamatskolā un Jāņmuižas bēr
nudārzā, kur bija iespēja apmeklēt 
sāls istabu un iepazīties ar bērnu
dārzu. Dienas turpinājumā pie
dalījāmies smilšu spēles metodes 
grupas supervīzijā, ko vadīja Vita 
Kārkliņa un Līga Rāviņa. 

Šajā mēnesī aktīvi iesaistījā
mies arī Pierīgas Izglītības, kul
tūras un sporta pārvaldes orga
nizētajos pasākumos. 17. martā 
PIKSP telpās Lāčplēša ielā nori

sinājās Pierīgas izglītības iestāžu 
psihologu metodiskās apvienības 
sanāksme, kuru apmeklēja arī PII 
„Pienenīte” psiholoģe Evita Anča. 
Sanāksmes laikā tika pārrunātas 
izglītības iestāžu psihologu aktua
litātes un psihologi dalījās savos 
veiksmes stāstos. 

17. martā PII „Pienenīte” aici
nāja bērnu vecākus uz kopsapulci 
„Bērnu gatavība skolai”, kurā iestā
des psiholoģe Evita Anča uzstājās 
ar tēmu „Bērnu gatavība skolai”, 
Ulbrokas vidusskolas psiholoģe 
Agnese Aspere ar tēmu „Bērnu ga
tavības skolai nozīme, uzsākot sko
las gaitas”, skolas speciālā skolotāja 
Džuljeta Āboliņa ar tēmu „Atbal
sta pasākumi Ulbrokas vidusskolā”. 
Katru mācību gadu PII „Pienenīte” 
administrācija kopīgi izvērtē kop
sapulces vēlamās tēmas aktualitā
ti, šogad vecāku apmeklējums un 
interese par šī gada kopsapulces 
tēmu bija neliela.

Atsaucoties Ulbrokas vidus
skolas uzaicinājumam, 20. martā 
PII „Pienenītes” atbalsta komanda 
devās pieredzes apmaiņā uz skolu. 
Šī tikšanās tika rīkota visu Stopiņu 
novada pirmsskolas izglītības ie
stāžu un Ulbrokas vidusskolas at
balsta personālam. Tikšanās mēr
ķis bija iepazīties ar skolas atbalsta 
personāla darbu, vienotu stra
tēģiju izstrādes 1. klašu skolēnu 
uzņemšanai skolā un diskusijas. 
Mums bija liels prieks iepazīties 
ar skolas atbalsta komandas spe
ciālistiem, skolotājiem un admi
nistrāciju. Kopīgi pārrunājām un 
diskutējām par nākamo skolnieku 
labāku sagatavošanu skolai, kā arī 
par speciālās pedagoģijas aktuali
tātēm. Nonācām pie secinājuma, 
ka katru gadu palielinās to bērnu 
skaits, kuriem nepieciešams dažā
du speciālistu atbalsts. Tāpēc ļoti 
svarīgi, lai ieguldītajam darbam 
pirmsskolā sekotu pēctecība sko

lā, kas vainagotos ar 100% dina
miku. Priecājāmies, ka speciālā 
pedagoģe Džuljeta Āboliņa dalījās 
ar ārzemēs gūtajām zināšanām. 
Skolotāja demonstrēja vingroju
mu kompleksu, kas bērniem pa
līdz korekcijas procesā. Vēlamies 
teikt paldies Ulbrokas vidusskolas 
administrācijai un atbalsta ko
mandai par ielūgumu!

Pierīgas Izglītības, kultūras un 
sporta pārvalde 26. martā rīkoja 
diskusiju par grūtībām, kas rodas 
darbā ar bērniem, kuriem ir uzvedī
bas traucējumi. Diskusijā piedalījās 
pirmsskolas izglītības iestāžu vadī
tāji, metodiķi, skolu ar pirmssko
las grupām direktori un psihologi. 
Mūsu iestādi diskusijā pārstāvēja 
iestādes psiholoģe Evita Anča. Dis
kusijas laikā dalībniekiem radās vai
rākas idejas, kuras palīdzētu risināt 
sarežģītās problēmas šajā jautājumā. 

PII „Pienenīte” 
atbalsta komanda

PII „Pienenīte” atbalsta komandas rosīgais marts

Ulbrokas vidusskolēni mērojas zināšanām

Pavasara notikumu kaleidoskops 
Gaismas skolā

saņēma katra sieviete. Kopā ar 
skolēniem jautri startējām dažā
dos pārbaudījumos un kopā dzie
dājām arī mūsu skolas himnu. 

Lai visiem pavasaris ir intere
santu pasākumu pilns, lai veicas 
mācībās un lai visi kolektīvi, kas 
gatavojas Latvijas Skolu jaunat

nes dziesmu un deju svētkiem, 
veiksmīgi nostartē skatēs, iegūst 
ļoti augstu novērtējumu un pie
pilda savu sapni – piedalīties 
svētkos!

Regīna Grebežniece, 
ārpusklases darba 

organizatore
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Sports

Martā dienas centrā ir sākušās 
pērļošanas tehnikas nodarbī
bas, kas turpināsies arī aprīlī. 
Interesenti tiek laipni aicināti 
pievienoties radošajiem pēr
ļotājiem!

7. martā dienas centrā notika 
„Gard ēžu klubiņa” kārtējā tikšanās, 
šoreiz par tēmu „Augļi mūsu ēdien
kartē”. Dalībnieki bija sagatavojuši 
interesantas receptes, piemēram, 
„Zefīru un kivi kārtojums”, „Augļu 
un šokolādes fondī”, „Ābolu – sal
dējuma kokteilis”. Dalībnieki degus
tēja gardos ēdienus, dalījās pieredzē, 
arī citās receptēs un dažādos vir
tuves darbu noslēpumos. Nākamā 
tikšanās paredzēta 11. aprīlī, kad 
varēsim pārrunāt Lieldienu un citu 
svētku galda klāšanas iespējas.

Dienas centrā „Līči” marts bija 
arī sportiskām aktivitātēm pie
pildīts mēnesis. Ne tikai ikdienā 
dienas centra apmeklētāji aktīvi 
spēlē novusu, galda tenisu, izman
to āra trenažierus, bet arī 14. mar
tā ar lielu prieku iesaistījās dienas 
centra novusa spēlēs. Gan mazie 
spēlētāji, gan pieaugušie azartiski 
sacentās visas pēcpusdienas ga
rumā līdz pat vakaram bērnu un 
pieaugušo spēlētāju grupās.

21. martā dienas centrā notika 
rotājumu veidošana „Pavasara ligz
diņas”, bet 28. martā Lieldienu ro
tājumu veidošana un dienas centra 
rotāšana Lieldienu svētkiem.

Paldies visiem aktīvajiem ap
meklētājiem par iesaistīšanos die
nas centra organizētajās aktivitātēs! 
Uz tikšanos aprīlī Lielajā talkā, at
kritumu šķirošanas nozīmīguma 
pasākumā un citās dienas centra 
aktivitātēs, kā arī, protams, ikdienā!

12. martā dienas centrā „Līči” 
norisinājās sadarbības pasākums 
ar Ulbrokas vidusskolu un dzīv-
nieku patversmi „Ulubele”. Ulbro
kas vidusskolas sociālo zinību sko
lotāja Irina Kalniņa aicināja skolas 
6. klašu skolēnus izveidot reklāmas 
plakātus dzīvnieku patversmei. Iz
veidotie darbiņi dienas centrā „Līči” 
bija apskatāmi nedēļas garumā.

Dienas centrā „Līči” 12. martā 
viesojās gan Ulbrokas vidusskolas 
6. klases kopā ar skolotāju Irinu 
Kalniņu, gan dzīvnieku patver
smes pārstāvji kopā ar sunīti Olgu. 
Visiem interesentiem bija iespēja 
klausīties lekciju par atbildību, uz

ņemoties rūpes par mājdzīvnieku, 
kā arī piedalīties praktiskās nodar
bībās. Jaunieši tika informēti par 
iespējām iesaistīties aktivitātēs, kas 
palīdzētu atrast saimniekus dzīv
niekiem, kas nonākuši patversmē, 
praktiski izmēģinot arī sludināju
mu veidošanu interneta portālā 
www.dzivniekupolicija.lv un sludi
nājumu izvietošanu.

Dzīvnieku patversmes „Ulube
le” pārstāvji ar simboliskām dāvani
ņām apbalvoja interesantāko, skais
tāko, saistošāko reklāmu autorus. 
Skolēnu zīmējumi un vēlējumu grā
mata ar pašu sacerētiem radošiem 
darbiņiem devās līdzi uz patversmi, 
lai būtu apskatāmi arī tur.

Paldies Ulbrokas vidusskolai, 
Rīgas pilsētas dzīvnieku patver
smei „Ulubele” un citiem intere
sentiem, kas piedalījās šajā pasā
kumā un, iespējams, palīdzēja kā
dam dzīvniekam atrast mājas.

17. martā dienas centrā „Līči” 
visi interesenti tika gaidīti uz sa-
runu vakaru un videofilmas par 
Sibīriju skatīšanos. Dienas centrā 
viesojās Stopiņu novada Politiski 
represēto biedrības vadītāja Māra 
Zebauere un biedrības valdes pār
stāve Guna Dēliņa.

Māra Zebauere pasākuma ap
meklētājiem stāstīja par Stopiņu no
vada Politiski represēto biedrību, tās 
darbību, galvenajām funkcijām, ak
tivitātēm, piedalīšanos pasākumos. 
Mūsu viesi bija sagatavojuši stāstīju
mu par Stopiņu novadā austo jostu, 
aušanas mērķi, procesu, dalībnieku 
sajūtām, lepnumu, kā arī bija iespē
ju jostu apskatīt ne tikai attēlos, bet 
arī klātienē.

Vēlāk skatījāmies Dzintras Ge
kas filmu „Tālā zeme – Sibīrija”, 
pie kafijas galda tika pārrunātas 
sajūtas, atmiņas, zināmā pieredze. 
Tika šķirstīta un skatīta arī Dzin
tras Gekas grāmata „Sibīrijas bēr
ni” un lasīti fragmenti no Māras 
Zālītes romāna „Pieci pirksti”.

Prieks, ka arī bērni – dienas 
centra apmeklētāji – bija ieintere
sēti un piedalījās pasākumā, jo ir 
svarīgi, lai arī nākamā paaudze zina 
Latvijas vēsturi, satricinošos notiku
mus, mūsu cilvēku piedzīvoto.

Paldies Mārai Zebauerei un 
Stopiņu novada Politiski represēto 
biedrībai par šo sirsnīgo pasākumu!

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Dienas centrā  „Līči” marts ir 
pagājis aktīvi, draudzīgi un radoši

21. martā Ulbrokas Sporta 
kompleksā tika noskaidroti 
telpu futbola turnīra uzvarētāji 
Pierīgas novadu konkurencē. 
Par 1.–4. vietu finālturnīrā sa
centās astoņas Pierīgas nova
du komandas.

Dramatiskā cīņā laukuma saim
nieki – Stopiņu novada komanda –  
piekāpās Ādažu novada futbolis
tiem un izcīnīja 2. vietu. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, mūsu koman
da ir pakāpusies par vienu vietu 
augstāk. Apsveicam „FK Stopiņi” 
ar lielisku spēli un augsto rezultātu!
Komandas sastāvs:

1. Viktors Borhovs
2. Konstantīns Guļenko
3. Andrejs Kuzmins
4. Deniss Kučers 
5. Aleksandrs Gorjainovs
6. Oļegs Darmorozs 
7. Vadims Darmorozs
8. Nikolajs Larionovs
9. Aleksandrs Žukovs
10. Edgars Jegers
11. Andrejs Trups
12. Aleksandrs Gorjainovs
13. Jurijs Šapovalovs
14. Aleksandrs Ševšukovs
15. Aleksandrs Pitkins
Pēc pārcelšanās uz dzīvi Stopiņu 
novadā nesen novada komandai 

pievienojies spēlētājs Aleksandrs 
Žukovs. Futbolu sācis spēlēt 
sešu gadu vecumā, spēlējis lielo 
futbolu, jau daudzus gadus spē
lē futbola klubā „Nikars”, kas ir 
vairākkārtējs Latvijas čempions 
telpu futbolā, spēlējis telpu futbo
la Latvijas izlasē. 2010. un 2011. 
gadā spēlējis Kipras telpu futbola 
komandā „Omonia”, kuras sastāvā 
arī kļuva par valsts čempionu. Pēc 
atgriešanās Latvijā turpina atbal
stīt „Nikars” futbola komandu un 
plāno turpināt dalību Stopiņu no
vada telpu futbola komandā. 

Ainārs Vaičulens, 
sporta organizators

Stopiņu novada komanda izcīna 2. vietu telpu futbolā

No 6. marta līdz 8. martam Tu
kuma Ledus hallē norisinājās 
Latvijas III Ziemas olimpiādes 
sacensības kērlingā, kurā pie
dalījās kērlinga komandas no 
visas Latvijas.

Vīriešu konkurencē tika pārstā
vēts arī Stopiņu novads, kurš apļa 
turnīra ietvaros pārliecinoši uz
varēja Ventspili, piekāpās Babītes 
un Ogres novadam un sīvā cīņā 
zaudēja Saulkrastu novadam. 
Ņemot vērā savstarpējo spēļu re
zultātus un metienu precizitāti, 
nepilni 2 centimetri šķīra Stopi

ņu novada vīriešu kērlinga ko
mandu no iekļūšanas olimpiskajā 
sešniekā! 

Cīņā par 7. vietu tika svinēta 
pārliecinoša uzvara pār Ozolnie
ku novadu. Komandas sastāvs: 
Jānis Rēdlihs (skips), Bruno 
Bārzdainis, Virginijs Barons, Ed
gars Linužs un Edgars Supe.

Stopiņu novada vīriešu kēr
linga komanda izsaka pateicību 
Stopiņu novada domei par snieg
to atbalstu. 

Kalnu slēpošanas disciplī
nā Stopiņu novadu pārstāvēja 
Kaspars Beitāns, kas bija vēcākais 

sportists šajā disciplīnā. Rezultāti –  
23. vieta milzu slalomā,  14. vieta 
slalomā. Sacensības kalnu slēpo
šanā notika Siguldā, Kaķīškalnā. 
Pateicamies visiem sportistiem, 
kas pārstāvēja Stopiņu novadu 
Latvijas III Ziemas olimpiādē.

Evija DompalmaLinuža,
Ainārs Vaičulens

Stopiņu novada sportistu panākumi 
Latvijas III Ziemas olimpiādē
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28. februārī un 1. martā Sigul
dā notika ikgadējais starptau
tiskais džudo turnīrs. 

Turnīrā piedalījās 551 dalībnieks 
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Krievijas. Šis turnīrs notika jau 
septīto reizi un ir kā tradīcija. Tur
nīrs kļūst arvien populārāks un 
atpazīstamāks arī citās valstīs, par 
to liecina lielais dalībnieku skaits. 

Turnīrā piedalījās septiņi Ul
brokas Sporta kompleksa džudo 
cīņas audzēkņi. Divu dienu garumā 
sacentās dalībnieki vecuma grupās 
U8, U10, U12, U14, U16 un U18. 

Ulbrokas Sporta kompleksa 
džudo cīņas audzēkņu rezultāti:
Toms Mišķis – 1. vieta U8 grupā; 
Oļegs Maistruks – 3. vieta U14 
grupā; 
Jeroslavs Jankovičs – 3. vieta U8 
grupā.

21. martā Jelgavas Sporta hal
lē norisinājās V Starptautiskais 
džudo turnīrs „Džudo olimpiskās 
cerības””, kurā piedalījās sportisti 
no Igaunijas, Krievijas, Baltkrie
vijas, kā arī Latvijas klubiem. 

Stopiņu novadu sacensībās 
pārstāvēja 4 sportisti un Oļegs 
Maistruks (46.kg) izcīnīja uzva
ru – 1. vieta, bet Vladimirs Jan

kovičs (32.kg) bronzas godalgu. 
Apsveicam sportistus ar izcī

nītajiem augstajiem rezultātiem 
un treneri Vitāliju Šultu.

Ulbrokas Sporta kompleksa 
administrācija un Stopiņu 

novada dome

Ulbrokas džudo cīņas audzēkņiem godalgotas vietas 
starptautiskos džudo turnīros

Dienas centrā Liči
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14. martā Stopiņu peldbasei
na bērni un jaunieši piedalījās 
peldēšanas sacensībās Jūrmalā –  
„Medūzas kauss – 2015”.

Konkurence bija loti spēcīga, 
sacensībās piedalījās 150 jauno 
sportistu, un mūsu sportisti star
tēja kopā ar spēcīgākajiem peldē
šanas sporta skolu audzēkņiem.

Rezultāti:
2. vieta – Elīna BeinareTjutju
nova (2001.), 200m brasā ar re
zultātu 3:13,75 un 2. vieta 200m 
kompleksā ar rezultātu 3:03,51.
3. vieta – Pavels Kopiks (2001.), 
200m brasā ar rezultātu 3:19,31.
2. vieta – EvaEvelīna Kļaviņa 
(2005.), 50m tauriņstilā ar rezul
tātu 45,22.
3. vieta – Ralfs Vuškāns (2003.), 
50m tauriņstilā ar rezultātu 
44,44.
2. vieta – Ivans Ivo Novikovs 
(2005.), 100m kompleksā ar re
zultātu 1:47,19.
3. vieta – Arts Renars Dambis 
(2004.), 100m kompleksā ar re
zultātu 1:48,24.
3. vieta 4x50m kombinētajā stafetē: 

Kirils Kopiks (2000.), Pāvels Ko
piks (2001.), Igors Puters (2000.), 
Kristaps Mežatučs (2000.).

20. martā BJSS „Rīdzene” 
„Zolitūde” notika atklātās sacen
sības peldēšanā „Jautrais bebrs”, 
kurās piedalījās ap 200 labāko 
sportistu no Rīgas un Pierīgas. 
Stopiņu peldbaseina audzēkne 
Eva Evelīna Klaviņa (2005.dz.g.) 
izcīnīja 3. vietu 50m brīvajā stilā, 
2004. dzimšanas gada un jaunā
ku meiteņu konkurencē, ar rezul
tātu 36,68. Ar savu sniegumu Eva 
izpildīja 3. sporta klasi un ir jau

nākā meitene no visiem audzēk
ņiem, kuri ir izpildījuši 3. sporta 
klasi.

 Stopiņu peldbaseina audzēk
nis Ralfs Vuškāns (2003.dz.g.) 
izcīnīja 3. vietu 50m tauriņstilā, 
2003. dzimšanas gada zēnu kon
kurencē, ar rezultātu 40,03.

Sasniegumi ir ļoti labi. Paldies 
treneriem Marijai Šteinbergai un 
Pāvelam Murānam par Stopiņu 
peldbaseina audzēkņu profesio
nālo sagatavotību sacensībām. 

A.Veipa, ulbrokas sporta 
kompleksa direktore

Sports

Augsti rezultāti jaunajiem 
Stopiņu peldbaseina audzēkņiem

2015. gada 14. martā Jelga
vas peldbaseinā norisinājās  
gadskārtējās Latvijas peldēša
nas sacensības LSVS52.

Stopiņu novadu pārstāvēja spē
cīgākie Stopiņu novada peldētāji. 
Konkurence bija ļoti sīva, bet jau 
trešo gadu pēc kārtas uzvarētāja 
pozīcijas noturēja Stopiņu nova
da komanda.

Rezultāti bija spīdoši:
Ilze Aigare – 1. vieta brīvajā stilā, 
1. vieta uz muguras
Antra Roga – 1. vieta brīvajā stilā, 

2. vieta uz muguras
Irina Vaitone – 3. vieta brīvajā 
stilā, 3. vieta uz muguras
Līga Libere – 1. vieta brīvajā stilā, 
2. vieta uz muguras
Juris Reinhards – 1. vieta brīvajā 
stilā, 2. vieta uz muguras
Vitālijs Barnolickis – 1. vieta brī
vajā stilā, 1. vieta uz muguras
Edgars Ozoliņš – 1. vieta brīvajā 
stilā, 1. vieta uz muguras
Vladimirs Lobanovs – 2. vieta 
brīvajā stilā, 1. vieta uz muguras
Jeļena Aleksane – 4. vieta uz mu
guras
Stafetes:

„Stopiņi I” – Līga Libere, Antra 
Roga, Vladimirs Lobanovs, Ed
gars Ozoliņš – 1. vieta.
„Stopiņi II” – Ilze Aigare, Jeļena 
Aleksane, Juris Reinhards, Vitā
lijs Barnolicskis – 1. vieta. 

Sacensībās piedalījās 18 ko
mandas no visas Latvijas. Kop-
vērtējumā Stopiņu novada ko-
manda izcīnīja 1. vietu.

Liels paldies spēcīgās koman
das izveidē komandas kapteinim 
Viktoram Komarovam un viņa 
aktīvajai asistentei Ilzei Aigarei.

A.Veipa, ulbrokas 
sporta kompleksa direktore

Latvijas spēcīgākā komanda jau trešo gadu – Stopiņu peldētāji
14. martā Ulbrokas Sporta 
kompleksā norisinājās sacen
sības galda tenisā, novusā un 
dambretē.

Rezultāti:
Galda tenisā:
Vīriešu konkurencē:
1. vieta Ilgvaram Uzulim
2. vieta Andrim Lorencam
3. vieta Vadimam Čerepanovam
Veterānu konkurencē:
1. vieta Miervaldim Šķipsnam
2. vieta Jānim Kusiņam
3. vieta Teodaram Akermanim

Novusā:
1. vieta Ričardam Kornam
2. vieta Katrīnai Emburei
3. vieta Vadimam Čerepanovam

Dambretē: 
1. vieta Voldemāram Lazdiņam
2. vieta Jevgēnijam Kudrjavce
vam
3. vieta Gustavam Salduksnim
Apsveicam visus dalībniekus ar 
izcīnītajiem rezultātiem!

A.Vaičulens, 
sporta organizators

Noskaidroti labākie galda tenisa, 
novusa un dambretes spēlētāji

Par spīti mūsu šā gada mai
nīgajai ziemai, kad sniegu 
vairāk redzējām sapņos, feb
ruāra pēdējā dienā par ceļo
jošo Stopiņu novada ziemas 
sporta spēļu kausu sacentās 
14 komandas.

Pagājušajā gadā atjaunojām tra
dīciju doties vučko nobraucienos 
Siguldas kamaniņu trasē. Šogad 
sacensībās piedalījās 14 komandas, 
kas pārstāvēja novada iestādes, uz
ņēmumus, draudzību un ģimenes. 
Katrā komandā bija pieci dalībnie
ki, dažiem jau bija pieredze, bet lie
la daļa ar vučko brauca pirmo reizi.

Visu sacensību laiku koman
du dalībnieki atbalstīja cits citu un 
uzmundrināja, deva padomus, lai 
izvēlētos labāko nobrauciena stra

tēģiju un finišu sasniegtu pirmie. 
Interesanti secinājumi bija 

dzirdami pēc sacensībām – sa
censībās varēja mācīties sadarbī
bu, strādāt komandā, uzticēties 
komandas biedriem un attīstīt 
loģisko domāšanu.

Pie pārsteiguma balvām tika 
visas komandas, pie kausiem 
„olimpiskais sešnieks”, bet pie 
medaļām un kausiem – pirmais 
trijnieks, ceļojošais kauss, pro
tams, tika uzvarētājiem:
1. vieta – komandai „DC Saurieši”
2. vieta – komandai „Saimnieks auto”
3. vieta – komandai „Upeslejas”
4.vieta – komandai „Ulbrokas 
Sporta komplekss”
5. vieta – komandai „DC Līči”
6. vieta – komandai „Mazuļi”
7. vieta – komandai „Uriki”

8. vieta – komandai „Dome”
9. vieta – komandai „Ulbrokas 
vidusskola”
10. vieta – komandai „Pienenīte”
11. vieta – komandai „DC Cekule”
12. vieta – komandai „Policija”
13. vieta – komandai „SMārtiņš”
14. vieta – komandai „DC Ulbroka”

Adrenalīns ir uzņemts visam 
gadam, uz tikšanos nākamajos 
sporta pasākumos! 

Tuvākās sacensības – 14. 
martā Stopiņu novada čempio
nāts galda tenisā un novusā, sā
kums plkst. 11.00 Ulbrokas Spor
ta kompleksā.

Ziemas sporta spēļu foto: 
ht t p : / / w w w. s topini . lv / pub -
lic/37353.html?t=foto.

I.Skrastiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS 
(20. – 26. aprīlis) vadmotīvs – 
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” 
stopiņu novada bibliotekāru 
tikšanās dzejnieka Pētera Brūvera 
58. dzimšanas dienā 24. aprīlī 
mājās „Kalēji”: 
*ziedu nolikšana dzejnieka atdusas 

vietā ulbrokas Meža kapos;
*pavasara talka –  „Kalēju” mājas apkārtnes uzkopšana un labiekārtošana;
*bibliotekāru satikšanās svētki – dzīves un darba izpēte, novadpētniecī-
bas resursu apzināšana;
*„Kalējs kala debesīs” – dzejnieka valodas ainava, poēzija un pārvērtības.

saudzēsim dabas resursus un rīkosimies atbildīgi. Ikvienam ir iespēja no-
dot novecojušu, mazvērtīgu un gadu gaitā uzkrātu literatūru Stopiņu no
vada Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkā, Līču un Upesleju dienas centrā. 
Akcijas darbības laiks visu aprīli. Aicinām grāmatas un citus iespied-
darbus pirms piegādes pārsiet ar auklu. Lūgums pirms ierašanās infor-
mēt bibliotēkas un dienas centra darbiniekus. 

Kontaktinformācija:  tālr. 67910503 (ulbrokas bibliotēka),  tālr. 25638225 
(sauriešu bibliotēka),  tālr. 67956939 (DC „upeslejas”),  tālr. 25125231 (DC „Līči”)

Ekskursija „Zemgales kolorīts 
kopā ar Janīnu Kursīti”
2015. gada 6., 7. jūnijs   ir zīmīgs 
ar apskates objektiem Jelgavas un 
bauskas pusē, kam piemīt tikai   tur 
raksturīgais krāsu, objektu spilgtums 
un dižmanība, kā arī rakstniecības 
elpa. Programmā: 1. diena – Jāņa 
Čakstes dzimtās mājas „Auči”, Svē
tes maizes ceptuve, Daukšas – As-

pazijas dzimtās mājas un Zaļenieku jeb Zaļā muiža, Tērvetes alus da
rītava, Vilces muižas kungu māja, Blankenfeldes muiža, viesošanās 
z/s „Blūdži” mājas sieru ražotnē. 2. diena – piedzīvojums Bauskā 20. 
gadsimtā, Kalēja darbnīcā U&A, Miķelis – Lauksaimniecības muzejs, 
Bruknas muižas komplekss, memoriālā māja – muzejs „Billītes”.

Ceļojuma cena 1 personai 91 EUR. Pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā 
vai pa tālr. 67910503, Daiga Brigmane, maksāšanas kārtība uzreiz 
vai pa daļām 30. aprīlis, 30. maijs.

tematiska izstāde ar nosaukumu LALIGABA ir ikgadējās „Latvijas Literatū-
ras gada balvas” laureāti vai gara un miesas precīzākie un pārliecinošākie 
literārā darba radītāji un mūža balvas ieguvēji. „Latvijas Literatūras gada 
balva” ir nozīmīgākais gada notikums literatūras nozarē Latvijā. 2001. gadā 
tika sākta tradīcija ik gadu izvērtēt literāro veikumu un piešķirt balvas lite-
ratūrā, kas uzskatāmas par profesionālāko novērtējumu un atzinību izci-
lākajiem darbiem, kuri gada laikā nākuši klajā Latvijas rakstniecībā. Kopš 
2010. gada par balvu rūpējas Latvijas rakstnieku savienība, starptautiskā 
rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Literatūras centrs. Interesenti šajā 
tematiskajā izstādē gūs priekšstatu par labākajiem jaunajiem dar
biem latviešu rakstniecībā, izcilākajam tulkojumam un spilgtākajiem 
prozas darbiem.

• Literatūras izstāde veltīta izcilajam franču rakstniekam, sava laikmeta 
spilgtam naturālisma pārstāvim literatūrā – Emīlam Zolā (1840–1902).
• Bibliotēkai izveidojusies lieliska sadarbība ar Stopiņu pamatskolas PII gan 
organizējot bibliotekārās stundas, gan tematiskas tikšanās ar bērniem. 
Šoreiz 7. aprīlī sauriešu bibliotēkas vadītāja tiksies ar pedagogiem, lai 
pastāstītu par bibliotēkā pieejamiem resursiem, kas ir noderīgi pedagogu 
darba ikdienā.

Aprīļa aktualitātes Ulbrokas bibliotēkā

Aprīļa aktualitātes Sauriešu bibliotēkā

Ziemas sporta spēlēs adrenalīns uzņemts visam gadam!
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Pasākumi aprīlī
DIENAS CENTROS
SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
Latviešu valodas kursu dalīb-
niekiem trešdienās:
15. aprīlī plkst. 16.00 stikla ap
gleznošana.
22. aprīlī plkst. 16.00 ziepju lie
šana.
29. aprīlī plkst. 16.00 zīda ap
gleznošana.
17. aprīlī plkst. 11.00 kursu da
lībnieku ekskursija pa Stopiņu 
novadu. Viesosimies Tuberku
lozes un plaušu slimības centrā, 
Stopiņu novada Vēstures muzejā, 
mini zoo „Brieži”, „EKO Getliņi”. 
Latviešu valodas nodarbības 
plkst. 16.00–20.00 14.04.; 16.04.; 
21.04.; 23.04.; 28.04.; 30.04. Sest
dienās latviešu sarunvalodas 
nodarbības plkst. 9.00–12.00, 
11.04.; 18.04.; 25.04. 
11., 18. un 25. aprīlī plkst. 12.00 
zvanu instrumenta spēles apmācība.
22. aprīlī plkst. 14.30 Zemes 
diena – pasākums „Zeme – Sau
les sistēmas planēta”.
24. aprīlī plkst. 16.00 Sporta ak
tivitāšu diena – spēles, stafetes, 
pēc pasākuma kopīga kliņģera 
nobaudīšana, apbalvošana.
28. aprīlī plkst. 14.30 Krāsu diena 
– no krāsainām smiltīm veidosim 
mandalas uz lielformāta kartona.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
11. aprīlī putnu būrīšu gatavoša
na un uzlikšana.
18. aprīlī Jautrie starti.
22. aprīlī – Jurģi, tautas tradīciju 
kopšana, pavasara radošās darb
nīcas.

25. aprīlī Lielā talka.
30. aprīlī Pavasara kross ģime
nēm.
Ikdienas nodarbības: http://www.
stopini.lv/public/31093.html. 

LĪČU DIENAS CENTRĀ
Otrdienās plkst. 17.00 pērļoša
nas tehnikas nodarbības.
Ceturtdienās plkst. 17.00 rado
šas nodarbības bērniem.
11. aprīlī plkst. 16.00 Gardēžu 
klubiņš – Lieldienu ēdieni.
16. aprīlī plkst. 16.00 sadarbībā 
ar Ulbrokas vidusskolu – „Atkri
tumu šķirošana, tās nozīme” un 
radošā darbnīca.
No 13. līdz 18. aprīlim gatavoša
nās Vēsturisko lietu izstādei. Lie
lai daļai no mums mājās glabājas 
kāda sena lieta, kas mantota no 
iepriekšējām paaudzēm vai ir ar 
kaut ko īpaša. Mūsdienu aktīvajā 
dzīvē mēs pievēršam pārāk maz 
uzmanības pagātnei, jo domājam 
par nākotni. DC „Līči” aicina 
iesaistīties „Vēsturisko lietu iz
stādē”, atnesot un novietojot ap
skatei kādu lietu, kas mūsdienās 
ikdienā netiek izmantota, piem., 
telefonu, fotoaparātu, pastkartī
tes utt. Mūsu bērniem un jaunie
šiem būs iespēja apskatīt lietas, 
ko viņi, iespējams, nav redzējuši, 
salīdzināt mūsdienu dzīvi un ie
spējas ar agrākiem laikiem.
18. aprīlī izstāde „Vēsturiskās lie
tas”.
25. aprīlī plkst. 9.00 Lielā talka.
Aprīlī – makulatūras vākšana un 
nodošana sadarbībā ar Ulbrokas 
bibliotēku. Iedzīvotājiem ir iespē

ja nodot makulatūru (datums, līdz 
kuram var nodot, tiks precizēts).

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
10. aprīlī plkst. 16.00 aicinām uz 
radošo darbnīcu – „Sapņu ķērāju 
gatavošana”. 
No 14. līdz 18. aprīlim – kolāžu 
gatavošana bērniem un jaunie
šiem „Pavasaris manā pagalmā”.
No 21. līdz 24. aprīlim galda te
nisa turnīrs jauniešiem.
No 27. aprīļa līdz 30. aprīlim 
putuplasta bumbu dekorēšana ar 
kafijas pupiņām un citiem pārti
kas produktiem. 
Otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 12.00 līdz 13.45 – nūjoša
nas nodarbības. Nūjas nodrošina 
dienas centrs.
Sestdienu rītos no plkst. 10.00 
līdz 14.00 radošie rīti, nodarbību 
rīti, aicināts ikviens interesents.

CEKULES DIENAS CENTRĀ
2. maijā apsveikumu gatavošana 
Māmiņdienā.

SPORTA PASĀKUMI
18. aprīlī plkst. 11.00 Ulbrokas 
Sporta kompleksā notiks Stopi-
ņu novada 2015. gada sacensī-
bas volejbolā. Komandu pieteik
šanās sacensībām norisinās  līdz 
17. aprīlim pa tālr. 28711252 vai 
pa epastu vaicis@inbox.lv. Ko
mandas sastāvā 5 vīrieši + 1 sie
viete, komandā drīkst pieteikt 
septiņus cilvēkus. Komandu 
reģistrācija sacensību dienā no 
plkst. 10.30 līdz 10.50. Sacensību 
sākums plkst. 11.00.

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,

No tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,

Un visu mūžu audz!

Lizete Edule, Dominiks Garkalns, Eduards Golubovskis,  
Aleksa Grebņova, Heidija Grintāle, Matvejs Mastakovs,  

Katrīna Pakalne, Rūta Anna Sadovska, Haralds Šmaukstelis,  
Diāna Šulte, Artūrs Tipsis, Madara Uranova, Ralfs Zeltiņš, 

Edmunds Erberts Zujāns, Žaks Auseklis Žukovskis.
Sveicam vecākus un viņu mazuļus !

SVEICAM JUBILEJĀ!
Šodien baltu rožu klēpi

Dzīve lai tev pretī sniedz,
Lai ikkatra dzīves stunda

Būtu īsts un patiess prieks!.

Antoņinu Jaroslavkinu, Annu Veidi, Zigurdu Dambi,  
Regīnu Priedi, Maiju Ziediņu, Tamāru Kalniņu,  

Henriku Putānu, Aleksandru Jeršovu, Valentīnu Ostaņinu, 
Valentīnu Putāni, Grigoriju Makarenko.

Vēlam stipru veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,

Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.

 Ainis Ābele, Ivans Baragins,  
Jānis Bleidels, Andrejs Grava, Viktors Lagoda, Henrijs Savičs, 

Antoņina Smirnova, Aleksandrs Sproģis, Lolita Veidemane.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Izsaku pateicību Valērijam Kļimovam, uzņēmuma „Izoterm” 
direktoram, par sniegto palīdzību mājsaimniecības darbarīku 
sakārtošanā. 

Jānis Joņins, 1. grupas invalīds no Dreiliņiem

Pateicība
Paldies visiem, kas bija kopā ar mums domās un klātienē, 

mūžībā aizvadot vectēvu Juri rando.
Paldies par atbalstu a/s „sadales tīkls” un stopiņu novada domei.

Kristaps un Līga

Pateicība
Vēlos ar mūsu avīzes „tēvzemīte” starpniecību pateikties upesleju 
bērnudārza kolektīvam par siltu, mīlestības pilnu un burvīgu dāvanu 
vecmāmiņām un vectētiņiem, ko mums sagādāja mazie bērnudārza 
audzēkņi 5. martā. tā pēcpusdiena lika atcerēties arī mūsu pašu vectē-
tiņu un vecmāmiņu siltās un mīļās rokas, kas mūs samīļoja mūsu bēr-
nībā. Atcerējāmies, ka arī mūsu vecāki bija vecmāmiņas un vectētiņi 
un palīdzēja audzināt mūsu bērnus. Prieks bija noskatīties un novērtēt 
to darbu, ko ieguldījis bērnudārza kolektīvs, gatavojot šo pasākumu. 
Visi guvām baudījumu un prieku, vērojot mūsu mazbērnus. un nav jā-
brīnās, ka ciemiņi nevienu vien asaru noslaucīja no vaiga.

Vēlreiz mīļš paldies kolektīvam par sirsnīgu, pašaizliedzīgu darbu!
Ar cieņu,

dvīņu Daniela un Adriana Žugu-Krampužu vecmāmiņa Lilija Šneidere

Pateicības

Sludinājums
INFORMATĪVS PASĀKUMS PAR EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DARBU

16. aprīlī plkst. 18.30 upesleju dienas centrā notiks informatīvs pasā-
kums par Eiropas brīvprātīgo darbu (EbD) – kādas ir iespējas to veikt, par 
dažādām niansēm, prasībām un vajadzībām, kuras ir nepieciešamas, lai 
nerastos sarežģījumi, uzturoties citās valstīs, un EbD būtība un tās mērķi. 
Ja vēlies pilnveidot savas zināšanas par Eiropas projektiem un Eiropas 
brīvprātīgo darbu, esi gaidīts uz tikšanos ar jaunatnes lietu speciālistu 
un dienas centra „Saurieši” brīvprātīgo jaunieti Kristianu Sančesu Lope-
su, un citiem mūsu novada jauniešiem. 

20. aprīlī plkst. 19.00 
ulbrokas kultūras namā

akordeona mūzikas koncerts

„Pretī pavasarim”
Koncertā piedalās 

ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas 
akordeona klases audzēkņi un 

akordeonistu ansamblis „Akcents” 
(vadītāja Anita rieksta)

Ieeja brīva

10. aprīlī plkst.19.00 
Ulbrokas kultūras namā

koncerts operetes 
žanra mīļotājiem

Piedalās: sonora Vaice, Ingus Pētersons, 
Nauris Indzeris

Koncertu vada Zigurds Neimanis
Koncertmeistars Rihards Plešanovs

Ieeja: 3,00 eiro
Pensionāriem, represētajiem un jauniešiem 

(8–18 g.v.) – 2,00 eiro

18. aprīlī plkst. 12.00 Ulbrokas kultūras namā
aizraujoša izrāde bērniem no 4 līdz 12 gadiem

„DUSMĪGIE PUTNI”
sportiski aizraujošs un muzikāls piedzīvojums starp diviem 
nesamierināmiem pretiniekiem – putniem un zaļajām cū-
kām. Piedzīvojot dažādas veiksmes un zaudējumus, galve-
nie varoņi nonāks pie būtiska secinājuma – spēks ir drau-
dzībā!

Ieeja bērniem un pieaugušajiem: 2,00 eiro

trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu 
ģimeņu bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem 
bērniem, bērniem – invalīdiem ieeja brīva! 

Izrādes garums - 1 h 10 min (bez starpbrīža).

18. aprīlī plkst. 19.00  Ulbrokas kultūras namā

Jolanda suvorova 
un draugi piedāvā

VARIETE/BURLESQOU

„90 MINŪTĒS 
APKĀRT 
PASAULEI”
Ieeja: 2,00 eiro

„DZIRKSTOŠĀ 
OPERETE”


