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Lieldienas ir pirmais pavasa-
ra pasākums, ar kuru Stopi-
ņu novadā tiek atklāta mūsu 
skaistā Līgo parka vasaras 
pasākumu sezona. Tādēļ liels 
prieks, ka Lieldienas šogad 
bija tik skaistas, saulainas un 
plaši apmeklētas. Un kādēļ lai 
nebūtu saulainas, jo Lieldie-
nu ola taču ir saules simbols. 
Vecie ļaudis zina teikt, ka sau-
lains laiks pirmajās Lieldienās 
norāda, ka līdz Vasaras svēt-
kiem katra svētdiena būs sau-
laina. 

Šogad Lieldienas iesākām ar jau-
no Līgo parka šūpoļu atklāšanu. 

Tika gan pārgriezta lente, gan iz-
šūpināti skaistos tautastērpos tēr-
ptie dejotāji, gan mesta ola pāri 
šūpoļu līkstij. 

Liela piekrišana abām lielajām 
šūpolēm bija visas dienas garu-
mā, jo šūpoties Lieldienās va-
jag daudz un ilgi, tad visu gadu 
nenāks miegs un odi nekodīs. 
Lieldienās jāšūpojas arī tādēļ, lai 
mākoņi izklīstu un nebūtu lietai-
na vasara. Turklāt, Lieldienās šū-
pojoties, šūpolēm jāļauj nostāties 
lēnām, lai tā – lēni un līgojoties –  
nozied linu druva. 

Visus klātesošos priecēja un 
svētku sajūtu radīja mūsu novada 
dejotāji – VPDK „Luste” (vadītāja 

Ieva Sīle), VPDK „Stopiņš” (va-
dītāja Aiga Medne) un senioru 
deju kolektīvs „Ulenbroks” (va-
dītāja Ineta Svilāne). Šogad de-
jotājiem piepulcējās arī Ulbrokas 
vidusskolas 9.–10. klašu dejotāji 
(vadītāja Antra Vilmane). Deju 
solis, kā allaž, visiem bija viegls 
un raits, paši dejotāji – skaisti sa-
posušies un smaidīgi. Paldies par 
skaisto koncertu ikvienam tā da-
lībniekam, un veiksmi ikgadējās 
pavasara skatēs gan dejotājiem, 
gan dziedātājiem! 

Koncertu krāsaināku darīja 
Zaķa un Zaķu Gana priekšnesu-
mi – gan skaistās dziesmas, gan 
dažādie interesantie fakti par 

Lieldienām. Paldies mākslinie-
kiem Lailai un Jānim Kirmuškām 
par atraktivitāti koncertā un jes-
tro rotaļu bērniem vadīšanu. 

Visiem Lieldienu pasākuma 
apmeklētājiem nu jau tradicionā-
li bija iespēja piedalīties daudz-
veidīgās radošajās darbnīcās. 
Liels paldies Ulbrokas, Sauriešu, 
Upesleju un Līču dienas centru 
vadītājām Andai Višķerei, Ai-
jai Šibajevai, Sandrai Brikšai un 
Zandai Pelšei un pārstāvjiem, 
kuru vadībā bija iespēja darināt 
dažādus ar Lieldienām saistī-
tus priekšmetus un izdziedāties 
pēc sirds patikas (paldies Mā-
rai Priedītei!). Jauniešu domes 

jaunieši aicināja izmēģināt lai-
mi olu ripināšanā, kur gāja ļoti 
jautri! Paldies novada jaunie-
šiem par skaisto Lieldienu tradī- 
ciju!

Paldies arī Raisai Makarei par 
nenogurstošo palīdzību olu krā-
sošanas procesā. Šogad Līgo par-
kā tika nokrāsots vairāk nekā 300 
olu! 

Paldies visiem, kas Lieldienas 
aizvadīja mūsu skaistajā Līgo 
parkā! Uz tikšanos vasaras mu-
zikālajos un teatrālajos kultūras 
pasākumos! 

Inta Kalniņa, 
Ulbrokas kultūras 

nama vadītāja

Kad Lieldienu olas aizripojušas…
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Aicinām novada iedzīvotājus 
arī šogad turpināt aizsāktās 
tradīcijas un 23. aprīlī pieda-
līties Lielajā talkā. Talkas sā-
kums plkst. 9.00.

Talkas koordinators Stopiņu no-
vadā – pašvaldības izpilddirek-
tors Maksims Griščenko (tālr. 
67910095, e-pasta adrese: mak-
sims.griscenko@stopini.lv). Pie 
M.Griščenko varēs pieteikt pie-

gružotās vietas atkritumu izve-
šanai. 

Ap plkst. 12.00 Stopiņu nova-
da pašvaldība visus talciniekus 
aicina uz gardo talkas zupu – Ul-
brokā pie kultūras nama, Saurie-
šos pie katlumājas, Upeslejās pie 
sporta laukuma, Līčos pie dienas 
centra un Cekulē pie katlumājas. 

Kopīgiem spēkiem saposīsim 
savu novadu!

Stopiņu novada pašvaldība

Darbi dara garā stiprus,
Dziesma dara dvēsli cēlu!
/Rainis/

Jauktais koris „Ulbroka” svin 
savas radošās pastāvēšanas 
30. gadskārtu. Jau 30! Vēl 
joprojām varam teikt – ne īsti 
jauns, ne īsti briedumu sa-
sniedzis. Tāds zelta vidusceļš. 
Tomēr, pārskatot kora „Ulbro-
ka” 30 gadu darbības atspo-
guļojumu presē, fotogrāfijās 
un koncertprogrammās, pār-
ņem lepnums. 

Tik daudz ir izdarīts, izdziedāts, 
piedzīvots, būts... Korim pavei-
cies, jo visus šos gadus, jau no 
paša kora dibināšanas sākuma 
1986. gada novembrī, to vadījuši 
aizrautīgi augstākās raudzes diri-
ģenti – Valts Pūce, Māris Sirmais, 
Inita Pavlovska, Ina Ekarte –, un 
tagad kora vadība ir diriģenta, 
mākslinieciskā vadītāja Eduarda 
Fiskoviča un jaunā diriģenta (no 
2015. gada) Vitālija Stankeviča 
rokās. Ir liels prieks, ka, neska-
toties uz dziedātāju sastāva mai-
nību, abi diriģenti ar neatlaidīgu 
darbu un sev piemītošo šarmu 
ir panākuši kora māksliniecisko, 
it sevišķi vokālās kultūras, iz-
augsmi un ir ļoti iemīļoti koristu 

vidū. Kādreiz, kora 20. gadadienā 
(2006. g.), mūsu kora dibinātā-
ja, ilggadējā kora dziedātāja un 
aktīviste Biruta Zvaigznīte avīzē 
„Tēvzemīte” pozitīvi novērtēja 
lielo jauniešu klātbūtni korī un 
novēlēja tieši viņiem saukt kopā 
dziedātājus nākamajās kora ju-
bilejās. Priecājos, ka tik daudzi 
UMMS skolas audzēkņi, un ne 
tikai viņi, neskatoties uz aizņem-
tību un mācībām augstskolās, vēl 
joprojām pašaizliedzīgi kuplina 
koristu rindas. 

Kora „Ulbroka” jubilejas kon-
certa programma daļēji izveido-
ta, atskatoties uz pēdējo piecu 
gadu iespaidīgākajiem pasāku-
miem. 

Par īstiem svētkiem izvēr-
tās mūsu kora pirmā diriģenta 
un komponista Valta Pūces 50. 
gadskārtai veltītais autorkoncerts 
2012. gada novembrī.

2013. gadā piedalījāmies XXV 
Vispārējos latviešu dziesmu svēt-
kos. Tomēr visspilgtākais noti-
kums – kora piedalīšanās 8. Pa-
saules koru olimpiādē 2014. gada 
jūlijā. Dziedājām gan Mežaparka 
estrādē, gan olimpiādes noslē-
guma koncertā „Arēnā Rīga”. 
Noslēguma koncerts bija fantas-
tiski pacilājošs, neaizmirstams 
notikums! Kopā ar LNSO, vies-

diriģentiem un neskaitāmiem 
ārzemju koriem dziedājām pa-
saules populārākos hitus dažādu 
tautu valodās. Skatītāju ovācijas 
bija tik neviltotas un ilgstošas, ka 
vairākas dziesmas tika atkārtotas. 
Jubilejas koncertā no olimpiādes 
iekļāvām divus darbus – austrā-
liešu dziesmu „Waltzing Matilda” 
un ABBA dziesmu popūriju.

2015. gada vasarā piedalījāmies 
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu 
dziesmu svētkos Mežaparka es-
trādē. No šī pasākuma koncer-
tā iekļautas triju Baltijas valstu 
dziesmas.

Kā rakstīja Kaspars Reinis: 
„Katri Dziesmu svētki – vai tie 
būtu reģionālie, vispārējie, Zie-
meļvalstu vai Pasaules –, ir svētki, 
kuros ikviens korists sabalso savu 
dvēseli ar tautas svētākajām vēr-
tībām. Mūsu korim liels prieks, 
ka izdevās veiksmīgi piedalīties 
svētkos un patiesi svinēt kā savu, 
tā arī citu tautu dziesmas šajos 
krāšņajos sadziedāšanās svētkos.’’

Novēlu diriģentiem un kora 
dziedātājiem arī turpmāk augsti 
turēt paceltu latiņu, koru ska-
tē joprojām būt 1. pakāpes koru 
augšgalā, dziedāt ar aizrautību un 
prieku. Veiksmi, veselību, izturī-
bu! Lai skan!

Jūsu Ina Ekarte

Ja tu vēlies piedalīties Lielajā talkā, bet nezini, kur to darīt, 
nāc talkot kopā ar Stopiņu novada jauniešu domi un biedrību 
„Stopiņu novada jaunieši”. Tiekamies 23. aprīlī plkst. 10.00 pie 
Ulbrokas vidusskolas jaunās autostāvvietas. Dosimies pa mežu 
uz Sauriešiem, kur pēc labi padarīta darba varēsim gardi pa-
mieloties. Maisi tiks nodrošināti, bet vēlams katram paņemt 
līdzi savus darba cimdus.

Aicināti ir gan lieli, gan mazi talkot gribētāji!
Tiekamies Lielajā talkā!

No 24. marta Stopiņu nova-
da būvvaldes darbinieki pie-
ņems apmeklētājus jaunajās 
telpās Institūta ēkā. 

Stopiņu novada pašvaldība iz-
saka sirsnīgu pateicību Institūta 
direktoram Semjonam Ivanovam 
par iespēju telpas iznomāt, tādē-
jādi uzlabojot iedzīvotāju pakal-
pojumu pieejamību un kvalitāti 

Stopiņu novada domes ikdienas 
darbā. 

Stopiņu novada domes ēkas 
bijušajās būvvaldes telpās, sākot 
ar maiju, apmeklētājus pieņems 
pašvaldības grāmatvedība, un vēl 
par vienu apmeklētāju pieņemša-
nas kabinetu palielināsies Sociālā 
dienesta telpas. Grāmatvedības 
pakalpojumi bieži ir saistīti ar 
novada kasi vai Sociālo dienes-

tu, tāpēc šo speciālistu darbs 
pirmajā stāvā radīs pieejamāku 
vidi pakalpojumu saņēmējiem. 
Tuvākajā nākotnē arī iesniegu-
mu pieņemšana pie sekretāres 
tiek plānota pirmajā stāvā, kas 
uzlabos pakalpojuma pieejamību 
īpaši vecāka gadagājuma iedzīvo-
tājiem. 

V.Paulāne, 
priekšsēdētāja vietniece

Esi sveicināta, dziesma!23. aprīlī – Lielā talka

Jaunieši aicina talkot kopā

Stopiņu novada BŪVVALDE jaunās telpās

„Clean R” piedāvā dalīto atkritumu 
somas Stopiņu novadā
Jau šobrīd Stopiņu novada 
privātmāju īpašnieki var pie-
teikt pakalpojumu – atkri-
tumu šķirošanu dzīvesvietā. 
Ērtai atkritumu šķirošanai 
dzīvesvietā iedzīvotājiem tiek 
piedāvāti 0,24 m³ konteineri 
stiklam, makulatūrai un plast-
masas iepakojumam.

Šajā pavasarī „Clean R” Stopiņu 
novada privātmāju īpašniekiem 
piedāvā pakalpojumu mazāka ap-
joma atkritumu šķirošanai – dalī-
to atkritumu somas. Piedāvājam 
divu veidu somas:
• Stiklam – tikai tīrām un nesa-
dauzītām stikla pudelēm un bur-
kām. Nedrīkst likt īpaši izturīgi 
veidotus stikla izstrādājumus – 
logu un automašīnu stiklu, porce-
lāna, keramikas un stikla traukus, 
spoguļus, spuldzes, smaržu flako-
nus un kosmētikas trauciņus;
• Makulatūrai un iepakojumam – 
tikai tīram un sausam materiālam –  
papīram, avīzēm, žurnāliem, salo-
cītam kartona iepakojumam, iepa-
kojuma plēvei, saplacinātām PET 
pudelēm, šampūna un tamlīdzīgām 
plastmasas pudelēm. Nedrīkst likt 
netīru un slapju iepakojumu, lami-

nētu papīru, iepakojumu ar pārtikas 
un dzērienu atliekām, olu iepako-
jumus, putuplastu, kā arī sadzīves 
ķīmijas iepakojumus.

Pakalpojums pieejams tikai fi-
ziskām personām, kam ar „Clean 
R” noslēgts sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas līgums. Pirmo 
somu komplektu – vienu somu 
stiklam un vienu somu jauktajam 
iepakojumam – varēs saņemt „Cle-
an R” klientu apkalpošanas centrā 
Rīgā, Vietalvas ielā 5. Somas ir iz-
mantojamas daudzkārt. Katras nā-
kamās jaunās somas iegāde ir par 
maksu – 3,30 eiro, ieskaitot PVN.

Somā krāj attiecīgos otrreiz iz-
mantojamos atkritumus. Kad soma 
pilna, noteiktā dienā to novieto brī-
vi pieejamā vietā pie savas privāt-
mājas (turpat, kur novieto sadzīves 
atkritumu konteineru atkritumu 
izvešanai). „Clean R” to iztukšo bez 
maksas, somu atstājot turpat (pie-
stiprinot pie žoga privātās teritorijas 
pusē u.tml.)

Atkritumu izvešana plānota no-
teiktās dienās reizi divos mēnešos, 
bet pēc klienta pieteikuma arī biežāk.

Pieteikties dalīto atkritumu so-
mām var pa tālr.: 67111001 vai  
rakstot uz e-pastu: uz kc@cleanr.lv. 



Stopiņu novada dome 23.03.2016. sēdē pieņēma lēmu-
mu, protokols Nr.71, punkts 2.1.6. „Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Nolik-
tavu iela 2, „Noliktavu iela Būmaņi” un daļai no zemes 
vienības Garā iela 4, Dreiliņos, Stopiņu novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt ze-
mes vienību plānoto (atļauto) izmantošanu un pa-
matot apbūvi atbilstoši īpašumu atļautajai izman-
tošanai, vienlaikus ar detālplānojuma izstrādi var 
tikt veikta būvniecības ieceres sagatavošana.

 Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – īpašu-
mu Noliktavu iela 2, Noliktavu iela Būmaņi, Garā 
iela 4 īpašnieki. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu nova-
da domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda 
Čakše (tālr. 67911328, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

 Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplā-

nojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei 
(adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu no-
vads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv). 
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PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

1. Stopiņu novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšup-
ejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu „Krustceles”, 
Stopiņu novads, kas sastāv no – vienas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8096 003 0408, ar kopējo platību 1,01 ha, kas notiks 
2016. gada 19. aprīlī plkst. 11.00 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopi-
ņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespē-
jams katru darba dienu plkst. no 9.30 līdz 13.00, no 14.00 līdz 
17.00 Stopiņu novada pašvaldībā Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Sto-
piņu novadā.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2016. gada 18. aprīlim 
plkst. 11.00.

Izsoles sākumcena 54 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. 5400,00 EUR, līdz reģis-
trācijai izsolē iemaksājama Stopiņu  novada pašvaldības norēķinu 
kontā a/s „SEB banka”, SWIFT UNLALV2X, konts: LV79UN-
LA0033300. 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – divu nedēļu laikā no iz-
soles norises dienas.

Atsavināmā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis un veids –  
sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija.

2. Stopiņu novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšup-
ejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu „Pagriezieni”, 
Stopiņu novads, kas sastāv no – vienas zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 8096 007 0118, ar kopējo platību 0,8955 ha, kas no-
tiks 2016. gada 19. aprīlī plkst. 11.30 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 
Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespē-
jams katru darba dienu no plkst. 9.30 līdz 13.00, no 14.00 līdz 
17.00 Stopiņu novada pašvaldībā Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Sto-
piņu novadā.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2016. gada 18. aprīlim 
plkst. 11.30.

Izsoles sākumcena 47 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. 4700,00 EUR, līdz reģis-
trācijai izsolē iemaksājama Stopiņu novada pašvaldības norēķinu 
kontā a/s „SEB banka”, SWIFT UNLALV2X, konts: LV79UN-
LA0033300130908. 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – divu nedēļu laikā no iz-
soles norises dienas.

Atsavināmā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis un veids –  
daļēji jauktas dzīvojamās, sabiedrisko un darījuma iestāžu apbū-
ves teritorija.

3. Stopiņu novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšup-
ejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Smaidu iela 
2, Dreiliņi, Stopiņu novads, kas sastāv no – vienas zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 8096 002 0138, ar kopējo platību 0,1517 ha, 
kas notiks 2016. gada 19. aprīlī plkst. 12.00 Institūta ielā 1a, Ul-
brokā, Stopiņu novadā. 

Uz atsavināmā zemes gabala atrodas fiziskai personai piederoša 
ēka.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespē-
jams katru darba dienu no plkst. 9.30 līdz 13.00, no 14.00 līdz 
17.00 Stopiņu novada pašvaldībā Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Sto-
piņu novadā.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2016. gada 18. aprīlim 
plkst. 12.00.

Izsoles sākumcena 38 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. 3800,00 EUR, līdz reģis-
trācijai izsolē iemaksājama Stopiņu novada pašvaldības norēķinu 
kontā a/s „SEB banka”, SWIFT UNLALV2X, konts: LV79UN-
LA0033300130908. 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – divu nedēļu laikā no iz-
soles norises dienas.

Atsavināmā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis un veids –  
jauktas dzīvojamās, sabiedrisko un darījuma iestāžu apbūves te-
ritorija.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Stopiņu novada domes 
Juridiskajā daļā Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā, 

vai Stopiņu  novada domes 
mājas lapā http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/izsoles.

Stopiņu novada dome 2016. gada 9. marta sēdē 
pieņēma lēmumu, protokols Nr.70., punkts 2.1.3 
„Lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākša-
nu nekustamajam īpašumam „AKMEŅKALNI” 
(īpašuma kadastra nr. 80960080005) zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 80960080005 Saurie-
šos, Stopiņu novadā,  un zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 80960040003 Dzidriņās, Stopiņu 
novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis pamatot ap-
būvi īpašumā – zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 80960080005 plānots sadalīt 42 zemes 
vienībās, no tām 39 zemes vienības paredzētas 
apbūvei, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
80960040003 plānots sadalīt 11 zemes vienībās, 
no tām 9 zemes vienības paredzētas apbūvei.

Stopiņu novada teritorijas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80960040003 noteiktā at-
ļautā izmantošana atbilstoši Stopiņu novada te-
ritorijas plānojumam ir „Savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorija” (DzS); „Mežu teritorija” (DM); 
zemes vienība atrodas ciema teritorijā – Dzid-
riņās; zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80960080005  noteiktā atļautā izmantošana at-
bilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam ir 
„Savrupmāju dzīvojamās  apbūves teritorija meža-
parkā” (DzSm); zemes vienība atrodas ciema teri-
torijā – Sauriešos.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji īpašuma 
„Akmeņkalni” īpašnieki.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu 
novada domes attīstības un plānošanas speciāliste 
Linda Čakše (tālr. 67911328, e-pasts: planotajs@
stopini.lv).

 Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplā-
nojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei 
(adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 
LV-2130, e-pasts: novada.dome@stopini.lv).

Stopiņu novada dome 23.03.2016. sēdē pieņēma 
lēmumu, protokols Nr.71, punkts 2.1.5. „Par de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam „Mežirbes” Ulbrokā, Stopiņu novadā 
(īpašuma kadastra nr. 80960031347).”

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt 
zemes vienību plānoto (atļauto) izmantošanu 
un pamatot apbūvi atbilstoši īpašuma atļautajai 
izmantošanai un plānot zemes vienības sadali, 
nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, 
transporta infrastruktūras risinājumus.

 Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – īpašu-
ma „Mežirbes” īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu 
novada domes attīstības un plānošanas speciā-
liste Linda Čakše (tālr. 67911328, e-pasts: plano-
tajs@stopini.lv).

 

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplāno-
juma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei 
(adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu no-
vads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv). 

 PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
NEKUSTAMAJAM  ĪPAŠUMAM „AKMEŅKALNI” SAURIEŠOS, STOPIŅU NOVADĀ,  

UN DZIDRIŅĀS, STOPIŅU NOVADĀ

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMAJAM ĪPA-
ŠUMAM „MEŽIRBES” ULBROKĀ, STOPIŅU NOVADĀ 

(ĪPAŠUMA KADASTRA NR. 80960031347)

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMAJIEM 
ĪPAŠUMIEM NOLIKTAVU IELA 2, „NOLIKTAVU IELA BŪMAŅI” UN DAĻAI NO ZEMES 

VIENĪBAS GARĀ IELA 4, DREILIŅOS, STOPIŅU NOVADĀ
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Martā pašvaldības policijas 
darbinieki reaģēja uz 114 
notikumiem (t.sk. ģimenes 
skandāli – 8, naktsmiera 
traucēšana – 5, klaiņojoši 
mājdzīvnieki – 7).

Sastādīti 12 administratīvo pār-
kāpumu protokoli.

Par transportlīdzekļu apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu neie-
vērošanu sastādīti 7 adminis-
tratīvo pārkāpumu protokoli –  
paziņojumi.

Izskatīti 11 fizisku un juridisku 
personu iesniegumi.

Par likumpārkāpumu izdarīša-
nu aizturētas un nodotas Valsts 
policijas darbiniekiem 3 perso-
nas.

Uz diennakts patversmi Rīgā 
nogādātas 2 personas alkohola 
reibumā un bez noteiktas dzī-
vesvietas.

Pašvaldības policija martā veica 
Stopiņu novada saistošo notei-
kumu Nr. 27/09 „Suņu un kaķu 
turēšanas noteikumi Stopiņu 
novadā” pastiprinātu kontro-
li ar mērķi noskaidrot, kā tiek 
ievērotas minēto noteikumu 

prasības. Par minēto noteiku-
mu neievērošanu ir paredzēta 
administratīvā atbildība pēc 
Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa 107. panta 
„Dzīvnieku slēpšana, neidenti-
ficēšana (nemarķēšana) un iz-
vairīšanās no to uzskaites”. Par 
dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas 
un veterinārā dienesta inspek-
tora, dzīvnieku neidentificēša-
nu (nemarķēšanu) vai izvairīša-
nos no to uzskaites pašvaldībā –  
uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no septiņiem līdz 
divsimt desmit eiro, bet juridis-
kajām personām – no piecpa-
dsmit līdz trīssimt piecdesmit 
eiro. 

Pārbaudes laikā vairākām 
personām tika nosūtīti brīdi-
nājumi, kā arī uzsākta adminis-
tratīvā pārkāpuma lietvedība 
par noteikumu prasību neievē-
rošanu.

Pašvaldības policija aicina 
suņu īpašniekus novadā būt 
atsaucīgiem un savus mājdzīv-
niekus reģistrēt laikus atbilstoši 
Stopiņu novada saistošo notei-
kumu Nr. 27/09 „Suņu un kaķu 
turēšanas noteikumi Stopiņu 
novadā” prasībām.

informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada 

pašvaldības policijas materiālus

No 7. līdz 11. martam Ulbro-
kas vidusskolā norisinājās 
projektu nedēļa, kuras tēma 
šogad bija „Ēdam atbildīgi!”. 
Visi kopā mēģinājām atbildēt 
uz jautājumiem:

1. Ko es ēdu?
2. Kā mans ēdiens tika ražots?
3. No kurienes ir manis izmanto-
tie produkti?
4. Cik daudz ēdiena es patērēju?
5. Cik daudz ēdiena es izmetu?
6. Kāda ir mana ēdiena globālā 
ietekme?
Atšķirībā no iepriekšējo mācību 
gadu darba šī gada projektu ne-
dēļas pirmajās divās dienās sko-
lēni apmeklēja radošās darbnīcas 
un klausījās lekcijas.
• Darbnīcā „Uzturs skaitļos” 
katrs skolēns aprēķināja sev ne-
pieciešamo dienas ūdens un uz-
ņemamo kaloriju daudzumu.
• Darbnīcā „Veselīgs uzturs” sko-
lēni ieguva informāciju par sāls 
un cukura ietekmi uz cilvēka or-

ganismu, uzzināja sāls un cukura 
dienas normu, kā arī noteica šo 
vielu daudzumu savos iecienīta-
jos produktos. Daudzus skolēnus 
pārsteidza lielais sāls un cukura 
daudzums, viņuprāt, veselīgos 
produktos.
• Darbnīcā „Garšu laboratorija” 
skolēni iepazina garšu daudz-
veidību, degustējot dažādus dār-
zeņus, augļus, jogurtus, tējas, 
sulas un ūdeni, mācījās nosaukt 
garšas, veidoja garšīgāko pro-
duktu sarakstus. Kā atzina dau-
dzi dalībnieki – no pozitīvām 
emocijām veidojās labvēlīga at-
tieksme pret veselīgiem produk- 
tiem.
• Darbnīcā „Ēd atbildīgi virtuāla-
jā pasaulē” skolēni mācījās iegūt 
un izmantot informāciju par ve-
selīgu uzturu.
• Darbnīcā „Galda kultūra” sko-
lēni mācījās klāt galdu un sagai-
dīt ciemiņus, apguva pieklājīgas 
uzvedības pamatus. Šajā darbnīcā 
apgūtās prasmes noteikti noderē-
ja, klājot Lieldienu galdu un lokot 
„zaķa ausu” salvetes.
• Nodarbībā „Ēd veselīgi un 
sporto!” zināšanu ieguve tika ap-
vienota ar aktīvu darbību.

• Ļoti radoši skolēniem bija jā-
darbojas nodarbībā „Mūzika un 
ēšanas paradumi”. Tajā ne tikai 
bija jāpazīst dziesmas un tautas-
dziesmas par ēdieniem, bet arī 
pašiem jāsacer dziesmas teksts 
un mūzika.
• 1.–5. klašu skolēniem bija lekci-
ja par piena produktiem. Lektore 
Diāna Ruska, pārtikas tehnoloģe, 
SIA „J.S.Hamilton Baltic” valdes 
priekšsēdētāja, skolēniem snie-
dza plašu, vecumposmam atbil-
stošu un noderīgu informāciju 
par pienu: kur rodas piens, kuru 
dzīvnieku pienu var izmantot 
uzturā, kādus piena produktus 
un cik daudz jāizmanto uzturā, 
kā tiek pārbaudīta piena kva-
litāte un ko nozīmē derīguma  
termiņš.
• 6. klašu skolēniem SIA „Ulbro-
ka” valdes priekšsēdētājs Aivars 
Kokts stāstīja par mūsu novadā 
labi zināmo cūku fermu, tās attīs-
tību un izaugsmi, par lauksaim-
niecības ietekmi uz vidi. A.Kokts 
mudināja skolēnus iegūt labu 
izglītību un būt savas valsts pat-
riotiem.
• 8. klašu skolēni ieguva informā-
ciju par Valsts vides dienesta dar-

bību un galvenajām funkcijām. 
VVD sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Jūlija Ņikitina stāstīja par 
mobilo lietotni „Vides SOS”, ar 
kuras palīdzību var ziņot par pa-
manītajiem vides pārkāpumiem. 
Lektore mudināja būt aktīviem 
un atbildīgiem un iesaistīties vi-
des problēmu novēršanā. Speciā-
liste arī informēja par projektu 
„Radona gāzes mērījumi Latvi-
jas mājsaimniecībās 2016. gadā”, 
kura mērķis ir novērtēt situāciju 
Latvijā un apzināt teritorijas ar 
iespējamu paaugstinātu radona 
līmeni.

Pārējās trīs dienas skolēni veica 
klases projektus – iepazina uztu-
ra piramīdu un veselīga uztura 
pamatprincipus; pētīja produktu 
sastāvu, ekomarķējumus; vērtēja 
savus ēšanas paradumus, diētu 
ietekmi uz cilvēka organismu; 
pievērsa uzmanību vietējās pro-
dukcijas un sezonālās pārtikas 
izmantojumam; rēķināja pārtikas 
atkritumu daudzumu un meklēja 
risinājumus pārtikas iepakojuma 
daudzuma un ēdienu atkritumu 
daudzuma samazināšanai; izteica 
secinājumus un atziņas; progno-
zēja ēšanas paradumu maiņu nā-

kotnē u.c.  
Skolēni arī devās mācību eks-

kursijās, piemēram, uz „Lāču” 
ceptuvi, kur uzzināja, kā top 
maize, un paši cepa kliņģeri, uz 
„Lido” „Uztura skolu”, uz jauno 
„Rāmkalnu” ražošanas cehu, kur 
uzzināja, kā notiek sukāžu, pasti-
lu un sīrupa ražošana, iepazina, 
kā top „Ādažu čipsi”, kā slauc 
kazas mini zoo „Brieži”, kā šķiro 
atkritumus „EKO Getliņi”.

Projektu nedēļas laikā skolēni 
mācījās uzņemt filmiņas, veidoja 
spēles, vārdu mīklas, puzles, ga-
tavoja viktorīnas jautājumus, paši 
gatavoja veselīgus ēdienus.

Katrs skolēns uzrakstīja vienu 
veselīga ēdiena recepti skolas re-
cepšu grāmatai, kuras moto būs 
„Ēdam atbildīgi!”. Grāmatas at-
vēršanas svētki būs mācību gada 
beigās.

Ceram, ka šīs projektu nedēļas 
laikā visi ieguvām daudz vērtīgas 
informācijas, vielu pārdomām, 
apguvām jaunas prasmes, guvām 
ierosmi un iedvesmu ēst un dzī-
vot atbildīgi.

Juta Bernāne,
Ulbrokas vidusskolas 

skolotāja

Projektu nedēļa Ulbrokas vidusskolā

2016. gada 10.–11. martā Ul-
brokas vidusskolā notika Eko-
forums, kurā piedalījās Ulbro-
kas vidusskolas ekopadomes 
pārstāvji un ciemiņi no Vidri-
žu pamatskolas. 

Ulbrokas vidusskola jau trešo 
gadu ir iesaistījusies Ekoskolu 
programmā, ir iegūts ekoskolu 
augstākais novērtējums – Zaļais 
karogs. Šajā mācību gadā esam 
iesaistījušies starptautiskā pro-
jektā „Ēdam atbildīgi!”.  Skolas 
foruma mērķis bija papildināt 
savas zināšanas par veselīgu uz-
turu, iegūtās zināšanas izmantot 
praktiski, iepazīstināt Vidrižu pa-
matskolas pārstāvjus ar Ekoskolas 
programmu un veidot draudzīgas 
attiecības, kā arī „atalgot” aktīvos, 
atsaucīgos jauniešus, kas aktīvi 
darbojas skolas ekopadomē.

Pasākums sākās ar viesu sagai-
dīšanu un kopīgām pusdienām. 
(Visas ēdienreizes – pusdienas, 
vakariņas un brokastis – gatavo-
jām paši, ievērojot veselīga uztu-
ra nosacījumus.)

Pēc pusdienām bija ļoti izglīto-
joša un, daudzuprāt, vērtīga uztu-
ra speciālistes Gundegas Rudzītes 
lekcija par veselīgu, sabalansētu 
uzturu. Lektore stāstīja tā, ka inte-
resanti bija gan piektklasniecēm, 
gan skolotājām. Speciāliste arī 
sniedza nelielu individuālu kon-
sultāciju katram interesentam.

Pēc lekcijas visi devās uz „Garšu 
laboratoriju”, kurā aizsietām acīm 
mēģināja pēc garšas pazīt dažādus 
augļus un dārzeņus, noteikt dažā-
das jogurta piedevas, kā arī veidoja 
garšīgāko ūdeņu sarakstu.

Vēlāk bija vairākas darbnīcas, 
kurās mācījāmies radoši izman-
tot dažādus atkārtoti izmanto-
jamus materiālus. Savukārt 10. 
klases skolnieces vadīja disku-
siju par Ekoskolas programmas 

nepieciešamību un par veselīgu 
dzīvesveidu.

Pēc vakariņām bija aktīva pa-
staiga ar uzdevumiem mežā, kā 
arī fotoorientēšanās skolā. Sadrau-
dzībai un komandas gara stiprinā-
šanai bija jāveic dažādi interesanti 
uzdevumi. Paldies 8. klases skol-
niecēm par interesantajiem uzde-
vumiem un aktīvu iesaistīšanos 
pasākuma organizēšanā.

Vakarā vēl notika veselīgu kok-
teiļu konkurss un labam gara-
stāvoklim improvizācijas teātra 
nodarbība ar smiekliem un iz-
kustēšanos.

Interesanta skolēniem arī šķita 
iespēja nakti pavadīt skolā. 

Foruma noslēgumā bija bro-
kastis un „rīta aplis”, kurā katrs 
izteica savu vērtējumu par pasā-
kumu un iegūtās atziņas. Prie-
cājamies, ka skolēniem patika 
pasākums un viņi ir gatavi aktīvi 
turpināt ekopadomes darbu.

Juta Bernāne,
ekopadomes pārstāve

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
apstiprinājis Ulbrokas Mūzi-
kas un mākslas skolas projek-
tu, piešķirot līdzekļus jaunas 
keramiskas virpas iegādei.

Skolas keramikas klases aprīko-
jums, kas jau nodrošināts ar jau-

dīgu krāsni (< T +1200 C, piemē-
rota māla, akmens masas, por-
celāna apdedzināšanai), tiks pa-
pildināts ar jaunu virpu. Vizuāli 
plastiskās nodaļas audzēkņi varēs 
veiksmīgāk apgūt priekšmetu 
„Darbs materiālā – keramika”. 

Ar virpošanas tehniku skolēni 

iepazīs keramikas apstrādes un iz-
mantošanas daudzveidīgās iespējas. 
Virpošana ir viena no tradicionāla-
jām podniecības tehnikām.

Valsts Kultūrkapitāla fonda 
piešķirtā summa – 1000 EUR.

Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada 
domes projektu vadītāja 

Ulbrokas vidusskolas ekopadomes forums

Apstiprināts projekts „Keramikas virpu iegāde Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai”

Fiksētie pārkāpumi martā

Informē pašvaldības policija
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Mēs, Stopiņu iedzīvotāji, 
esam nodrošināti ar iespējām 
uz visiem sevis izpausmes vei-
diem gan vizuāli plastiskajā, 
gan vizuālajā mākslā, gan 
muzikālajā izglītošanā, dzie-
dot un spēlējot daudzveidī-
gus instrumentus, gan virpu-
ļojot deju solī.

1., 2. un 3. aprīlī ļoti daudzi Sto-
piņu novada lielie un mazie iedzī-
votāji un arī interesenti no Rīgas, 
Ogres, Ķekavas un citām tuvām 
un tālām Latvijas apdzīvotām 
vietām varēja dalīties pieredzē 
un iegūt daudz jaunu un radošu 
amatu prasmju pasākumā „Satiec 
savu meistaru 2016”. Kopā pa vi-
sām trim Meistardienām TLMS 
„Ulbroka” viesojās 53 apmeklētāji.

Šīs dienas bija piedzīvojumu un 
kultūrsociālu notikumu piepildītas 
un daudziem ļoti laimīgas. Priecēja 
apziņa, ka dziedi korī un priecē sir-
di sev un klausītājiem, jo Ulbrokas 
koris svinēja savu 30 gadu pastāvē-
šanas un radošā darba jubileju. Ko-
ristes Baiba Ūķeniece, Alda Auziņa, 
Tatjana Vilciņa, Anda Višķere vien-
mēr ir paspējušas visu un ir čaklas 
rokdarbnieces. Viņas priecē mūs 
dziedot, adot, tamborējot, pērļojot, 
knipelējot, aužot, izšujot, apglez-
nojot zīdu, gatavojot rotas un citās 
radošās izpausmēs. Un pats galve-
nais – viņas paspēj būt arī izcilas 
māmiņas saviem bērniem, mīļas 
vecmāmiņas saviem mazbērniem 
un rūpīgas sievas saviem vīriem.

Daudzie interesenti bija gaidīti 
Tautas lietišķās mākslas studijā 
„Ulbroka” (Institūta ielā 22, Ul-
brokā). Ar novada domes labo un 
gādīgo vadītāju – priekšsēdētāja 
Jāņa Pumpura un vietnieces Vitas 
Paulānes – atbalstu izremontēts 
un ar visu nepieciešamo inventā-
ru un darba rīkiem aprīkots jauks 
namiņš Piķurgas upītes krastā. 
Piecās istabās klaudz stelles un 
jauki vedas valodas, daloties ama-
tu prasmēs un gudros padomos.

Apmeklētāju priekam namiņā 
bija skatāma neliela izstāde – Zen-
tas Bergas lakati, Baibas Kurzem-
nieces lakati, jostas, prievītes, ro-
tas, Līgas Kurzemnieces un Baibas 
Ūķenieces rokdarbi, Zentas Dīces 
dvieļi, Ingas Putānes šalles, grīdas 
celiņi un segas, Lidijas Gaiķenas, 
Aldas Auziņas un Zentas Dīces 
brunču audumi, Ārijas Vītoliņas 
mazo audzēkņu tekstilijas un dau-
dzi citi acij tīkami darinājumi.

Trīs dienas Tautas daiļamata 
meistares Baiba Kurzemniece, Zen-
ta Berga, Aldonija Auziņa, Zenta 
Dīce, Baiba Ūķeniece, kuras jau 
28 gadus darbojas Tautas lietišķās 
mākslas studijā, un studijas vadītāja 
Ārija Vītoliņa mācīja aušanas amata 
prasmes gan lieliem, gan maziem. 
Baiba Kurzemniece, kā vienmēr, vi-
sus ieinteresēja jostu aušanā ar sava 
vīra Haralda Kurzemnieka kons-
truētajām stellēm ar velkamo ierīci. 
Tajās aušanas prasmes izmēģināja 
gandrīz visi Meistardienu apmeklē-
tāji. Baibas mākslinieciskā vispusība 
ir apbrīnojama. Bija iespēja aust uz 
Baibas Kurzemnieces vīra Haralda 
gatavotā pērlīšu rokassprādžu au-
šanas rāmīša. Pērlīšu aušanas pras-
mes demonstrēja Inga Putāne un 
Tatjana Vilciņa. Viss dzīvē plūst un 
mainās. Jāmāk jostu rakstus aust ne 
tikai diegu salikumos, bet arī rotas-
lietās. Mājās palika Baibas gatavotās 
kakla rotas, auskari un batikotie 
un apgleznotie zīda audumi. Visu 
demonstrēt trīs dienās nebija iespē-
jams, būtu vajadzīga visa nedēļa.

Studijas vadītājas Ārijas Vī-
toliņas pamācīti, daudzi varēja 
apgūt auduma velku diegu bizes 
uzvilkšanas prasmi, pirmo reizi 
iegūstot izpratni par to, no kā sā-
kas audums un cik nozīmīgs ir šis 
auduma uzvilkšanas process. Va-
dītāja katram individuāli izskaid-
roja brunču aušanas iespējas un 
pamatoja to nepieciešamību kat-
ras ģimenes sievietes garderobē, 
lai tie kalpotu Līgo svētkos un  
ģimenes godos. Izskaidroja citu 

tekstiliju pielietojumu mājokļa  
rotāšanā un praktiskajā pielieto-
jumā. Deva informāciju par da-
žādu austu aksesuāru iespējām 
un nepieciešamību katras sievie-
tes garderobē.

Ar lielu sapratni un mīlestību 
pret aust gribētājiem dvieļu auša-
nas prasmes un musturu daudz-
veidību demonstrēja Alda Auzi-
ņa, ieaicinot stellēs un mācot aust 
visus, kuri bija tik drosmīgi, lai 
mītu paminas un slidinātu atspoles 
cauri simtiem velku diegu un dau-
dzajiem šķīrieniem. Dvieļu stelles 
greznoja Zentas Dīces austie dvieļi 
un galda celiņi. Tajos jau bija jauša-
mas pavasara zaļo bērzu pumpuru 
krāsas un saulītes siltums.

Skatītājus un darboties gribētā-
jus labprāt sagaidīja Zenta Dīce, 
aužot lielo Vidzemes krāsu daudz-
veidību piepildīto šatiersegu. Pats 
galvenais Zentas piedāvājums bija 
sen senā un pieredzējušā vērpjamā 
un spolējamā ratiņa izmēģināšana. 
Tas nebūt nebija tik vienkārši – ar 
kāju mīt ratiņa paminu un ar roku 
spolēt diegu spolītes. Zenta prata 
iemācīt šo jauko un seno nodarbi 
auduma tapšanas procesā.

Zenta Berga mācīja aust raks-
tus stellītēs bez velkamās ierīces, 
kad pirkstiņiem jābūt ļoti veik-
liem un darbs ir daudz ķime-
rīgāks nekā ar velkamo ierīci. 
Izskaidroja visas jostu aušanas 
iespējas un paņēmienus.

Mazajiem bija iespēja apgūt 

šalles adīšanu tikai ar savu pirk-
stiņu palīdzību, bez adatām, 
pērlīšu vēršanu sagatavošanas 
darbos pulsa sildītāju adīšanai, 
tamborēšanas un adīšanas pa-
matprasmes.

Vija Neimane ar lielu aizrautību 
un prieku kopā ar mazajiem ap-
meklētājiem veidoja dzijas putni-
ņus. Vijas ikdiena ir saistīta ar māj-
turības un rokdarbu prasmju mācī-
šanu bērniem skolā. Tas ļoti labi bija 
jūtams viņas prasmēs pamācīt un 
ieinteresēt mazos apmeklētājus.

Ārijas Vītoliņas un Lidijas Gai-
ķenas pamācītiem, apmeklētājiem 
bija interesanti aust prievītes šķieti-
ņos un celu apaudos, veidot pirmos 
audumiņus un gleznu gobelēnus 
mazajās galda stellītēs un aužama-
jos rāmīšos. Mazo formu tekstilijas 
interesēja gan bērnus, gan viņu ve-
cākus. Ļoti iepriecināta bija Ārija, 
kad apmeklētāju vidū sastapa divas 
jaunās māmiņas ar mazuļiem uz 
rokām un sadzirdēja vārdus: „Lab-
dien, skolotāj, vai atceraties mūs? 
Mēs pie jums mācījāmies aust Ul-
brokas vidusskolas pirmajā klasē... 
Un tagad gribam iestāties studijā 
un turpināt aust.” Kas var būt ieprie-
cinošāks par šādiem vārdiem. Tas 
nozīmē, ka 28 gadus ilgais aušanas 
prasmju mācīšanas laiks Ulbrokas 
studijā, 12 gadus Ulbrokas vidus-
skolā, 23 gadus pamatskolā „Rīdze” 
un tagad arī Gaismas internātpa-
matskolā nav bijis veltīgs. Aušana ir 
sasildījusi sirsniņas un radījusi gan-

darījumu gan lieliem, gan maziem 
un turpina interesēt, diegu pinu-
mos, krāsu daudzveidībā un plašā 
pielietojumā darinot tekstilijas.

Līga Kurzemniece mācīja tam-
borēt ļoti skaistus plastiskas for-
mas ziedus un apmeklētājiem par 
prieku bija izstādījusi visu apska-
tei savus tamborētos lakatus. To 
vijīgās rakstu formas un diegu 
smalkums sajūsmināja ikvienu 
apmeklētāju.

Jaunās audējas Inita Budenco-
va un Inese Skrastiņa demons-
trēja šaļļu un rūtaino vilnas segu 
aušanas iespējas. Inesei bija jā-
paspēj viss. Viņa ne tikai auda 
un stāstīja, bet arī fotografēja šos 
skaistos mirkļus, kad visiem bija 
līksmības un prieka pilnas sirdis, 
redzot, darot un klausoties Stopi-
ņu novada talantīgajos meistaros 
un baudot viņu radīto tekstildar-
bu izstarojošo gaišo enerģiju.

Meistardiena fotogrāfijās: www.
stopini.lv/lv/galerijas/satiec-savu-
meistaru-2016-ulbroka-317. 

Liels paldies studijas dalībnie-
cēm par izturību, možu garu un 
prasmi ierādīt amatu noslēpu-
mus un prasmes. Paldies Stopiņu 
novada domei par sapratni un 
atbalstu, dodot iespēju darboties 
audēju un rokdarbnieku namiņā. 
Paldies daudzajiem apmeklētā-
jiem par atsaucību un ieinteresē-
tību senajos un mūsdienu amatos 
un vēlmi arī turpmāk nodarbo-
ties ar tekstilmākslu un citiem 
rokdarbu veidiem.

Daudzi apmeklētāji izteica vēlmi 
nākt un darboties Tautas lietišķās 
mākslas studijā „Ulbroka”. Tas viss 
ir iespējams. Gaidām katru otrdie-
nu no plkst. 19.00 studijā Institūta 
ielā 22, Ulbrokā. Nodarbības no-
tiek otrdienās un piektdienās. Nā-
ciet, un būsim kopā!

Ārija Vītoliņa, 
tautas lietišķās mākslas studijas 

„Ulbroka” vadītāja, 
tekstilmāksliniece, tautas 

daiļamata meistare

Garīgi bagāti un dvēselē laimīgi 
„Satiec savu meistaru” pasākuma dalībnieki

22. martā un 24. martā Ceku-
les dienas centrā bija apska-
tāma starptautiska Lieldienas 
olu izstāde, kurā bija apska-
tāmas dažādas Lieldienu olas 
no dažādām valstīm un pri-
vātkolekcijām. 

Daļa izstādīto olu bija no dienas 
centra vadītājas Olgas Osipovas 
kolekcijas, bet pārējās olas bija 
vestas no tālākiem un tuvākiem 
Olgas draugiem, kas arī kolekcio-
nē Lieldienu olas.

Katru izstādes apmeklētāju sagai-
dīja un plaši un interesanti par 
katru izstādes objektu pastāstīja 
dienas centra apmeklētājas Milā-
na Karvažinska, Jekaterina Frei-
sa, Eļmīra Gulijeva un Kristīne 
Korobejnikova. Bērni bija saga-
tavojuši Lieldienu apsveikumu, 
kuru dāvināja izstādes apmeklē-
tājiem.

Izstādē apskatāmās olas pār-
steidza ar savu vienreizību, māk-
sliniecisko izpildījumu un rūpību. 
Olas ir atvestas no Āfrikas, Ķīnas, 

Vjetnamas, Ēģiptes, Beļģijas, Uk-
rainas, Krievijas, Baltkrievijas, 
Holandes, Monako, Itālijas, Aus-
trijas, Anglijas, Grieķijas, Holan-
des, Turcijas un arī Latvijas. 

Izstādes fotogalerija: http://sto-
pini.lv/lv/kultura/dienas-centri/
dienas-centrs-cekule. 

Paldies Cekules dienas centra 
vadītājai par interesanto izstādi 
un gidēm par aizraujošo stāstī-
jumu!

izstādi apmeklēja 
Inese Skrastiņa

Starptautiska Lieldienu olu izstāde Cekules dienas centrā
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Es brīnos par debesīm Latvijā,
Cik dzidri tās staro un silti
Un ietver tik dīvainā atspulgā
Ir dzimtenes pelēko smilti!

Tās ir dzejas rindas no Upesle-
ju dienas centra sagatavotā 
apsveikuma represētajiem 
novadniekiem.

19. martā Upesleju dienas centra 
zālē notika Stopiņu novada Poli-
tiski represēto biedrības sapulce, 
kurā atskatījāmies uz iepriekšējā 
gadā paveikto un apspriedām šā 
gada plānus. 2015. gadā Okupāci-
jas muzejs izveidoja tūrisma ceļ-
vedi, kurā ir apkopotas piemiņas 
vietas represijās cietušajiem visā 

Latvijā. Ceļveža tapšanā ar atbal-
stu piedalījās arī Stopiņu novada 
Politiski represēto biedrība. Ko-
pumā ceļvedī iekļauti 260 objekti, 
tajā skaitā trīs objekti Stopiņu no-
vadā – piemiņas vietas „Okupāci-
jas upuriem 1940–1991”, Baltais 
krusts un „Barikāde”.

Kā katru gadu, arī šogad repre-
sēto biedrība dosies ekskursijā 
uz Likteņdārzu apraudzīt savus 
stādītos kociņus un arī pagājuša-
jā gadā iestādīto ozoliņu. 27. au-
gustā biedrības biedri piedalīsies 
ikgadējā represēto salidojumā 
Ikšķilē.

Represēto biedrības vārdā iz-
sakām lielu pateicību Upesleju 
dienas centra vadītājai par jauko 

uzņemšanu, un īpaša pateicība 
dienas centra apmeklētājam Ser-
gejam, kas palīdzēja tikt galā ar 
tehnoloģiju uzstādīšanu.

25. martā Ulbrokas Meža ka-
pos pie pieminekļa represētajiem 
notika ikgadējais piemiņas brīdis, 
atceroties 1949. gada 25. marta 
represijās cietušos. Nolikām zie-
dus un ar klusuma brīdi piemi-
nējām visus, kuri nav atgriezušies 
dzimtenē. Paldies visiem, kuri 
bija kopā ar mums.

Politiski represēto biedrības 
biedriem 29. martā bija iespē-
ja apmeklēt koncertu Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, kas bija 
veltīts izstādes „Nevar nerakstīt” 
noslēguma pasākumam. Izstādē 

bija apskatāmas Sibīrijā rakstītas 
vēstules uz bērza tāsīm. Okupā-
cijas muzejā ir saglabājušās 47 
uz bērza tāss rakstītas vēstules. 
Koncertā vēstules lasīja aktieri 

Mārtiņš Počs un Laura Stūrīte 
pianista Venta Zilberta izpildīto 
melodiju pavadījumā.

Māra Zebauere, 
biedrības vadītāja

Latvijā jau septīto reizi nori-
sinājās E-prasmju nedēļa. Tās 
ietvaros Sauriešu bibliotēkā 
novada iedzīvotājiem semi-
nārā „Latvija.lv – e-pakalpo-
jumi iedzīvotāju ērtībai” tika 
piedāvāta iespēja uzzināt par 
iespējām attālinātai saziņai ar 
valsts un pašvaldības iestā-
dēm, ko piedāvā portāls „Lat-
vija.lv”. 

Par portālā piedāvātajām iespējām 
vienkāršotai saziņai, par portāla 
izmantošanu stāstīja speciālisti no 
Valsts reģionālās attīstības aģentū-
ras (VRAA). Portāls izveidots ie-
dzīvotāju ērtībām, piemēram, at-
tālināti iespējams izmantot sadaļu 
„Iesniegums iestādei”, kas nozīmē, 
ka cilvēkam nav jādodas uz no-
teikto iestādi klātienē. Lai iespē-
jami ātrāk un vieglāk iedzīvotāji 
varētu atrast nepieciešamo pakal-
pojumu, izveidots katalogs, mek-
lēšanas logs, iespējams izmantot 
dažādus filtrus. Gada sākumā 
daudziem aktuāls kļūst jautājums 
par nekustamā īpašuma nodok-
ļa (NĪN) apmēru un apmaksu. 
VRAA speciālists parādīja gan to, 
kā var skatīt aprēķināto NĪN, ap-
maksas termiņus, gan kā apmak-
sāt, izmantojot „Latvija.lv” snieg-
tās iespējas. Portālā informācija 
pieejama ikvienam, tomēr, lai uz-
sāktu izmantot noteiktu pakalpo-
jumu, nepieciešams autorizēties. 
Kā to darīt, ar kādiem līdzekļiem 
tas iespējams, VRAA pārstāve 
gan pastāstīja, gan demonstrēja. 
Populārākais un vienkāršākais au-
torizēšanās veids, ko parasti iedzī-
votāji izmanto kā autentificēšanās 
līdzekli, ir internetbanka.

VRAA portāla lietotājiem un 
pakalpojumu izstrādātājiem iz-
veidojusi izglītojošu materiālu 
sēriju, no kuras seminārā de-
monstrēja nelielu video „Kas ir 

„Latvija.lv”?”: https://www.latvi-
ja.lv/lv/Aktualitates/2015/Video.

Stopiņu iedzīvotājiem ļoti sva-
rīga ir saziņa ar novada pašval-
dību. Stopiņu novada pašvaldībā 
darbojas Valsts un pašvaldību 
vienotais klientu apkalpošanas 
centrs, kur iespējams saņemt gan 
konsultāciju par septiņu valsts 
iestāžu e-pakalpojumiem, kā arī 
praktisku palīdzību datoru un in-
terneta izmantošanā.

Par attālinātu saziņu ar Stopiņu 
novada pašvaldību gan ar portāla 
„Latvija.lv” (https://www.latvija.
lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssi-
tuacija/p3449.s2243.t547/Procesa-
Apraksts), gan novada mājaslapas 
(http://stopini.lv/lv/pakalpojumi) 
starpniecību – iesniegumu iesnieg-
šanu, informāciju par e-pakalpo-
jumiem stāstīja domes sekretāre, 

personāla speciāliste Gunta Ozola, 
kura ikdienā sniedz iedzīvotājiem 
nepieciešamo palīdzību Valsts un 
pašvaldību vienotajā klientu apkal-
pošanas centrā, savukārt, kā nova-
da mājaslapā atrast nepieciešamo 
informāciju attālinātai saziņai, 
stāstīja un rādīja sabiedrisko attie-
cību speciāliste Inese Skrastiņa.

Paldies VRAA un Stopiņu no-
vada domes pārstāvjiem par at-
saucību un līdzdalību iedzīvotāju 
informēšanā par attālinātās sazi-
ņas iespējām ar valsts un pašval-
dību iestādēm!

Seminārs fotogrāfijās: http://
stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-bib-
lioteka/galerijas. 

Kaut arī mūsu ikdienā ienāku-
šās tehnoloģijas ieņem nozīmīgu 
vietu, ne mazāk arī grāmatas saista 
novada iedzīvotāju interesi, par ko 

liecina bibliotēkas lasītāju iesaistī-
šanās Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas (LNB) lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”. Šogad Sauriešu bib-
liotēkas lasītāji programmā iesais-
tījās jau trešo reizi, lasot un vērtējot 
2015. gada kolekcijā iekļautās grā-
matas piecās vecuma grupās (5+, 
9+, 11+, 15+ un vecāku žūrija). 
2015. gadā no jūnija līdz decem-
brim iesaistījās 28 Sauriešu biblio-
tēkas lasītāji, no kuriem 23 sniedza 
savu vērtējumu anketās līdz 2016. 
gada februārim. Šī programma 
īpaši nozīmīga ir bērnu un jaunie-
šu lasīšanas veicināšanā, kur liela 
nozīme ir ģimenes atbalstam.

Stopiņu novadā šajā pro-
grammā iesaistījušās arī Upesleju 
internātpamatskolas–rehabili-
tācijas centra un Ulbrokas vi-
dusskolas bibliotēkas. Lai kopīgi 
atskatītos uz lasīto, par to disku-
tētu, kā lasītāji novadā un Latvijā 
kopumā vērtējuši kolekcijā ie-
kļautās grāmatas, otro reizi tika 
rīkoti „Stopiņu novada Salasīša-
nās svētki”. Mājīgajā, saulainajā 
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas 
izglītības iestādes aktu zālē, kur 
mūs laipni uzņēma un sirsnīgi 
uzrunāja direktore Valērija Mi-
kute, bija sanākuši „Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrijā” iesaistītie 
lasītāji un viesi. Patiess prieks par 
novada domes atbalstu gan ikdie-
nas darbā, gan līdzdalību svētku 
reizēs, un lai piepildās priekšsē-
dētāja vietnieces Vitas Paulānes 
vēlējums – „Salasīšanās svētkus” 
izveidot kā tradīciju, kas sniedz 
iespēju kopīgi pārrunāt lasīto, 
satikties novada bibliotēku lasī-
tājiem, priecāties par paveikto. 
Bibliotēkas aktivitāti ar klātbūtni 
atbalstīja arī Upesleju internātpa-
matskolas–rehabilitācijas centra 
bibliotekāre Gunta Bruģētāja ar 
kolēģi un audzēkņiem, Stopiņu 

pamatskolas skolotāja Valentīna 
Greiškāne ar saviem audzēkņiem 
un Ulbrokas bibliotēkas kolēģes.

Svētku ietvaros, izmantojot 
LNB datus par „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūriju 2015”, apko-
potā veidā skatījāmies statistiku 
par iesaistītajām bibliotēkām 
Latvijā un diasporu centriem 
pasaulē, par to, kā kopā un arī 
Stopiņu novada iesaistīto biblio-
tēku lasītāji vērtējuši 2015. gada 
kolekciju. Visi rezultāti apko-
poti šeit: https://public.tableau.
com/views/Brnurija2015rezult-
ti/Story1?:embed=y&:display_
count=yes&:showTabs=y.

Ikvienam lasītājam un viesim bija 
iespēja piedalīties spēlē par izlasī-
tajām grāmatām atbilstošā vecuma 
grupā. Prieks par tik atsaucīgiem 
un veikliem lasītājiem, jo ar uzde-
vumiem galā tika visi – visveiklākie 
izrādījās divi puiši no 9+ grupas, 
viscentīgākie bija paši mazākie lasī-
tāji. Klātesošos ieinteresēja arī lasī-
tāju stāstītais par kādu no kolekcijas 
grāmatām, tas rosināja to izlasīt.

Visi svētku dalībnieki saņēma 
dāvanā īpašu kalendāru – „Mans 
lasīšanas kalendārs 2016–2017” –  
kā iedvesmu „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2016” startam. 
Paldies Džesikai Himenesai par 
atbalstu Sauriešu bibliotēkai, iz-
veidojot kalendāra dizainu!

Kopīgi baudot svētku kliņģeri, 
lasītāji apliecināja, ka jau gatavi 
uzsākt lasīt nākamo programmas 
kolekciju.

Paldies visiem lasītājiem par 
atbalstu, ikdienā izmantojot bib-
liotēkas pakalpojumus, un uz tik-
šanos „Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrijā 2016”!

Pasākuma foto skatāmi šeit: 
http://stopini.lv/lv/kultura/sau-
riesu-biblioteka/galerijas. 

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Tradicionālie un modernie pakalpojumi bibliotēkā – 
vienlīdz aktuāli un nepieciešami

Stopiņu novada Politiski represēto biedrības aktualitātes

Aprīlī apritēs pirmais gads, kopš Sauriešu bibliotēka uzsāka pilnīgu auto-
matizēto lasītāju apkalpošanu. Līdz ar pilnīgu informācijas par bibliotē-
kas krājumu iekļaušanu pierīgas elektroniskajā katalogā un automatizē-
to apkalpošanu lasītājiem iespējams attālināti meklēt, pasūtīt noteiktus 
izdevumus no bibliotēkas krājuma, skatīties informāciju par izsniegta-
jiem izdevumiem, kā arī daudz ko citu.

Bibliotēku nedēļā no 18. līdz 23. aprīlim Sauriešu bibliotēka piedāvā 
praktiskas apmācības bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanā. 
Apmācības notiks 18., 20., 21. un 23. aprīlī vairākās grupās.

informācija par apmācību laikiem un pieteikšanās Sauriešu bibliotēkā 
vai pa tālruni 25638225, vai e-pastā: sauriesu.biblioteka@stopini.lv.

APMĀCĪBAS BIBLIOTĒKAS ELEKTRONISKĀ KATALOGA IZMANTOŠANĀ
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„Vecos laikos Dievs dzīvo-
ja ļaužu vidū un visiem bija 
daudz tuvāks un mīļāks nekā 
tagad. Katris gans vai arājs, 
kas agrāk izgāja uz lauka, va-
rēja redzēt, kā viņš rīta klusu-
mā staigāja pa ežām, pastiep-
dams vārpas: elpodams līdzi 
ar ziedošo lauku un, slēpda-
mies viņā, tā ka tikai rudzu 
roku cepurīti varēja pamanīt 
caur vārpām aizviznām. Bet 
Jāņu vakarā viņš iznāca uz 
dziesmotiem kalniem un pa-
galmiem, baltu bārdu, baltā 
kreklā, baltu spieķīti rokā, 
svētīdams puķes un zāles, un 
Jāņu tēvs ar ozolzariem apvī-
tu alus kannu viņu sveicināja. 
Tad viņš bija visiem tuvu. Nu 
uzceltas ir priekš viņa lepnas 
baznīcas, nu rāpo priekš viņa 
uz ceļiem un skaita lūgšanas, 
bet ļaužu vidū es viņu vairs 
neesmu redzējis staigājam” – 
tā Kārlis Skalbe. 

Tik vienkārši un saprotami. Ta-
gad mēs atkal no jauna mācā-
mies atrast to vienīgo patiesī-
bu, ko Māra, Laima un Dieviņš 
katram mums šūpulī ir ielikuši, 
bet mēs paši, bieži vien ietērpu-
šies savā lepnībā, esam atstājuši 
novārtā, nesaprazdami, iespē-

jams pat baidīdamies atpazīt 
sevī šo sajūtu pēc vienīgās Pa-
tiesības, un maldāmies, maldā-
mies, tad meklējam un mācā-
mies, un, manuprāt, arī beidzot  
atrodam.

     Kādam šis Patiesības meklē-
šanas ceļ ir īsāks, citam – garāks. 
Kāds iet caur dzīvi ar atvērtu sirdi 
un atrod to ikvienā mārītē, vēja 
plūsmiņā, nošu skaņā vai drauga 
pieskārienā, cits baidīdamies, bet 
meklē citus ceļus. Viens no šādu 
meklējumu ceļiem ir zīmes un 
simboli – tie rāda ceļu, bet vienīgi 
no mums pašiem ir atkarīgs, vai 
virzība pa to notiks. Reizēm vajag 
arī skolotāju vai kādu, kas parāda 
taciņu, pa kuru iet, lai savus mek-
lējumus sasniegtu ātrāk, tāpēc trīs 
vakarus Ulbrokas bibliotēkā caur 
zīmēm un simboliem, latviešu 
tautas pasaku „Lāčausis” stāstīja 
dzīvesziņas uzturētāja, stāstniece 
Anita Vīksna. Mēs jau katrs zinām 
šo stāstu un atrodam tajā ko pa-
mācošu un nepieciešamu, tomēr 
Anitas stāstījums  caur simboliem 
ieved mūs pašus sevī.  Caur sevi 
mēs izdzīvojam gan Lāčplēsi, gan 
Kangaru, gan Spīdolu un, izdzīvo-
jot patiesu pazemību, nonākam 
augstākajā virsotnē. Kas ir šī vir-
sotne katram no mums? Kas tas 
ir par garaspēku, ko dižie latvju 

stāstnieki ir pierakstījuši un at-
stājuši mums līdzībās? Kā tas nā-
kas, ka pēc tik daudziem gadiem 
mēs, lasot savas tautas pasakas un 
teikas, saprotam šo mums veltī-
to vēstījumu, ko šodien sauc par 
kodu? Kā attīrīt sevi no bailēm 
un uzdrīkstēties? Vai piedzīvo-
sim Zelta laikmetu? Varbūt mēs 
jau dzīvojam Mīlestības laikme-
tā? Kā atklāt sevī svētnīcu un kas 

tanī mājo? Jo ilgāk dzīvoju, jo 
vairāk jautājumu manī rodas un 
ātrāk vēlos rast atbildes uz tiem, 
tāpēc paldies, Daiga, par iespēju 
satikties ar Anitu Vīksnu, sievieti, 
kura, protams, nevar atbildēt uz 
katru jautājumu, bet ceļu parādīt 
var. 

Ir pavasaris. Putni pievītero 
āru, pumpuri raisās, un saulīte 
iespīd ikkatrā lodziņā, tikai atvērt 

vajag, bet būs atkal rudens – pār-
domu laiks, kad katrs jautājums 
urdīsies pēc atbildes. Varbūt Ani-
tai būs vēl kāds brīdis atskriet pie 
mums un pastāstīt kādu zināmu, 
bet ne līdz saknēm izprastu dzī-
ves stāstu?

Ar pateicību Ulbrokas bibliotēkas 
darbiniecēm par sirsnīgi
 sarīkotajiem vakariem –

 Ingrīda Balode

Jau tradicionāli šī gada sāku-
mā visā Latvijā no 7. līdz 12. 
martam norisinās E-prasmju 
nedēļas pasākumi. Atbildīgi 
ieguldot arī savu devumu, iz-
klāstām veiktās aktivitātes. 

Stopiņu novada Ulbrokas biblio-
tēka pieaicinājusi speciālistus no 
Valsts reģionālās attīstības aģen-
tūras, kuri ir atbildīgi par portāla 
„Latvija.lv” darbību. Semināra 
darbā iesaistījās valsts pārvaldes 
darbinieki, kas labas pārvaldības 
praksē demonstrē solidaritātes 
un sadarbības principu lietotāju 
prasmēm un nepieciešamajām 
kompetencēm. Interaktīva pieeja 
valsts un pašvaldības publisko 
pakalpojumu katalogam, e-pa-
kalpojumu piedāvājums un iz-
mantošana ir veiksmīgs piemērs 
nepieciešamo dokumentu virzī-
bai un klienta ērtībai. Nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksa tieš-
saistē un „Iesniegums iestādei” 
piemēri ir apliecinājums e-pa-
kalpojumu veiksmīgai izmanto-
šanai. 

Bibliotēkā ikdienā ar šo portālu 
vistiešāk saskaras projekta 3TD 

datoru lietotāji, jo tieši šajā portā-
lā pieejamais attēlojas kā tiešsais-
tes sākumlapa lietotāju datoros. 
Šoreiz kā lietotājiem, tā arī biblio-
tekāriem bija interesanti dzirdēt 
un skatīt, kā efektīvi lietot šos da-
torus dažādu e-pakalpojumu iz-
mantošanai. Kā rakstīts portālā – 
 šī „ir saziņas vietne ar pašvaldību 
un valsts institūcijām”. 

Portālā informācija ir izvieto-
ta kataloga formā, lai būtu vieg-
lāk apzināt piedāvātās iespējas. 
Kopumā portālā pieejami 466 
e-pakalpojumi. Lai izmantotu 
šos elektroniskos pakalpojumus, 
nepieciešams reģistrēties sadaļā 

„Mana darbavieta” ar e-parakstu, 
elektronisko ID vai, šķiet, visbie-
žāk izmantoto līdzekli – saviem 
bankas autentifikācijas rekvi-
zītiem. Visaktuālākie „Latvija.
lv” pakalpojumi šobrīd ir dzīves 
notikumi, parakstīšanās par vē-
lētāju iniciatīvām, dzīvesvietas 
deklarēšana, nekustamā īpašu-
ma nodokļa apmaksa tiešsaistē. 
Lai vienkāršāk apzinātu portāla 
iespējas, lietotāju ērtībai tiek pie-
dāvāta sadaļa „Palīdzība”. Pakal-
pojumu katalogā pieejamas šādas 
tēmas – Sociālie pakalpojumi, 
nodarbinātība; Ģimene; Uzņē-
mējdarbība; Nauda un nodokļi; 

Māja un vide; Kultūra, sports, 
tūrisms; Tiesību aizsardzība; Iz-
glītība; Konsulārie pakalpojumi; 
Transports; Veselība; Pārrobežu 
pakalpojumu sniegšana.

Arī Stopiņu novada dome ta-
gad piedāvā pakalpojumu „Ie-
sniegumu pieņemšana un izska-
tīšana pašvaldībās”, kurš pie ejams 
tīmekļa vietnē https://www.lat-
vija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/
apakssituacija/p3449.s2243.t547/
ProcesaApraksts. 

Lai iepazītos ar portālā „Latvi-
ja.lv” izveidotajiem e-pakalpoju-
miem, varam izmantot arī saites 
uz infografikām http://www.vraa.
gov.lv/lv/latvijalv/ka_lietot_lat-
vijalv/infografikas_latvijalv/ un 
apmācību video 

http://www.vraa.gov.lv/lv/lat-
vijalv/ka_lietot_latvijalv/apmaci-
bu_video_latvijalv/. 

Paldies Valsts reģionālās attīs-
tības aģentūras darbiniekiem par 
sniegto informāciju un semināra 
apmeklētājiem par izrādīto inte-
resi e-pārvaldes apmācībā, lieto-
jot „Latvija.lv”. 

Savukārt 10. marta rītā un va-
karā Ulbrokas bibliotēkas dator-

zālē pulcējās interesenti, lai apgūtu 
prasmes, kas atvieglo katra dator-
lietotāja ikdienas darbu. E-pratība 
efektīvai datora izmantošanai ik-
dienā, darbojoties jebkurās inter-
neta pārlūkprogrammās, izmanto-
jot klaviatūras taustiņu kombinā-
cijas, darbības ar tekstu tiek veik-
tas bez peles.  Ulbrokas bibliotēkas 
sistēmbibliotekāre Ivita stāstīja 
un rādīja dažādus uz datora kla-
viatūras pieejamus saīsinājumus 
jeb taustiņu kombinācijas, kuras 
nospiežot var efektīvāk un ātrāk 
darbināt datora operētājsistēmu, 
programmatūru un interneta viet-
nes. Tās atvērt, samazināt, aizvērt, 
pārvietoties pa tiešsaistes lapām. 
Visnoderīgākais šajā apmācībā 
bija individuālā pieeja un atziņa 
„kā var iztikt bez peles lietošanas”, 
darbs ar klaviatūru. Apzinot lieto-
tāju izteiktās vēlmes un vajadzības, 
pārdomājām arī nākamo datorap-
mācību tēmas. Sekojiet informā-
cijai un vēlmei turpināt darboties, 
pilnveidoties un izglītoties e-vidē. 
Arvien aicināti izmantot Ulbrokas 
bibliotēkas datorus un bibliotekā-
ru sniegto palīdzību!

Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs

E-prasmju nedēļa Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā

Kur slēpjas latviskās dzīvesziņas kods jeb 
Trīs vakari ar Anitu Vīksnu 
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Pirms skolēnu pavasara brīv-
dienām Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā norisinā-
jās ceturtais Jāzepa Vītola Bēr-
nu un jauniešu koru un vokālo 
ansambļu konkurss „Lai skan!”. 

Konkurss bija veltīts Jēkaba 
Graubiņa 130. jubilejas gadadie-

nai. Lai godinātu  dižā latviešu 
komponista piemiņu, katrs kora 
kolektīvs izpildīja vismaz vienu 
Jēkaba Graubiņa skaņdarbu a 
cappella. Konkursa veidotāju – 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Mūzikas skolotāju 
katedras – mērķis ir veicināt ko-
lektīvās muzicēšanas prasmes, 

iemīlēt vokālās daudzbalsības 
mākslu, audzinot jauno klau-
sītāju un mākslinieku paaudzi. 
Konkursā piedalījās 53 kolektīvi 
un vairāk nekā 1600 dalībnieku 
no visas Latvijas. Arī Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas vo-
kālais ansamblis un koris bija 
plašo dalībnieku skaitā. Skolotāja 

Ina Ekarte un koncertmeistare 
Inga Sarkane lepojas ar saviem 
audzēkņiem un ir gandarītas par 
augsto sasniegumu – Sudraba 
diplomu – ansambļu un koru ka-
tegorijās. Abas konkursa dienas 
kolektīvus vērtēja kormūzikas 
un vokālo ansambļu lietpratēji: 
diriģents, asoc. prof. Māris Sir-

mais, diriģents, asoc. prof. Arvīds 
Platpers, muzikologs, asoc. prof. 
Guntars Prānis, komponiste, lek-
tore Ilze Arne, metodiķe lektore 
Irēna Nelsone, metodiķe docētā-
ja Ilze Vilde, kā arī diriģenti Jānis 
Erenštreits un Jānis Ozols.

Vita Pinne, 
UMMS direktore

UMMS vokālais ansamblis un koris iegūst Sudraba diplomus 
Jāzepa Vītola Bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursā „LAI SKAN”!

Dienu pirms lielajiem Lieldie-
nu svētkiem, kas tika svinēti 
mūsu novada skaistajā Līgo 
parkā, dienas centrā „Līči” 
norisinājās Lieldienu sagaidī-
šanas svētki ar dažādām jaut-
rām un aktīvām darbībām. 

Ierodoties dienas centrā, bēr-
ni kopā ar brīvprātīgo jaunieti 
Gonsalo veidoja papīra ausis, lai 
nedaudz līdzinātos Lieldienu za-
ķim.
Bērni kopā ar vecākiem krāso-
ja olas ar ārā atrodamiem dabas 
materiāliem. Kamēr olas vārījās 
sīpolu mizu ūdenī, notika dažā-
das fiziskas aktivitātes. Piemē-
ram, lēkšanas stafetes kā Lieldie-
nu zaķim, olu iznēsāšanas stafe-
tes kā Lieldienu zaķim, jautrības 
stafetes kā Lieldienu zaķim.
Pēc aktīvas izkustēšanās bērniem 
un pieaugušajiem bija atsevišķs 
uzdevums. Bērni gatavoja priekš-
nesumu pieaugušajiem, bet pie-
augušie gatavoja priekšnesumu 
bērniem. Katra komanda citā tel-
pā aktīvi darbojās, lai vēlāk vieni 
otrus iepriecinātu. Bērni sagata-
voja dziesmu par Lieldienu zaķi, 
bet pieaugušie sacerēja dzejoli:

Katru gadu Lieldienās
Zaķu olas ripinās.

Līču bērniem lieli prieki,
Ausis salst, bet tie ir nieki!

Pēc radošām un fiziskām aktivi-
tātēm, kad olas bija gatavas un 
izņemtas no katla, varēja sākties 
olu ripināšanas un olu cīņu iemē-
ģināšana, lai katrs būtu gatavs sa-
gaidīt Lieldienas. Pārrunājot Liel-
dienu tradīcijas, to simbolisko 
nozīmi, dienas centra pagalmā 
norisinājās olu ripināšanas spēle 
un olu kaujas. Noslēgumā, pro-
tams, dalībnieki mielojās ar pašu 
vārītajām un izspēlētajām olām.
Paldies dienas centra apmeklē-
tājiem par lielisko Lieldienu no-
skaņas radīšanu un līdzdalību 
aktivitātēs!

Zanda Pelše, 
dienas centra „Līči” vadītāja

Lieldienu 
sagaidīšana 
dienas centrā 
„Līči”

Viena no interesantākajām 
bija pirkstiņgrāmatas tapša-
na, kuru pagatavoja brīvprā-
tīgā jauniete no Spānijas Dže-
sika Himenesa.

Šī grāmata tika darināta ar ro-
kām, izmantojot filcu un citus 
dekoratīvos materiālus. Pro-
jekta „Volunteer 4 DC” „Eras-
mus+” programmas ietvaros šī 
grāmata  izstrādāta laika posmā  
no  februāra līdz  martam. Šīs 
prasmes ļoti noderēs jaunajām 

māmiņām, kuras vēlas to paga-
tavot saviem bērniem. Grāmatas 
mērķis ir bērniem no trīs gadu 
vecuma attīstīt radošumu, iztēli 
un atbildību. Pārsteidzoši, ka arī 
jaunieši un pusaudži ar ziņkā-
ri apskata un pat spēlējas ar šo 
grāmatu. Mēs ceram, ka jums 
iepatiksies šī grāmata, to var ap-
skatīt: https://www.youtube.com/
watch?v=IV9TYl7wdiA.
Bērni un pusaudži labprāt ga-
tavoja dekoratīvus Lieldienu 
groziņus, pītas kaklarotas un ro-

kassprādzes, no smiltīm veidoja 
figūriņas, darināja dekoratīvas 
grāmatzīmes ar caurduru palī-
dzību, noformēja glezniņas ar 
pūšamajiem flomāsteriem. Aktī-
vi darbojās kopā ar bērniem arī 
jaunās māmiņas Nataša un Irina, 

paldies par līdzdarbošanos visās 
aktivitātēs un kopīgu radošumu! 

Aija Šibajeva, Sauriešu dienas 
centra vadītāja

Martā dienas centrā 
„Saurieši” noritēja dažādi 
pasākumi un aktivitātes

Pagājušā gada 21. maijā PII 
„Pienenīte” notika Tautas 
deju pēcpusdiena, kurā pie-
dalījās Latvijas Sieviešu in-
valīdu asociācijas „Aspazija” 
dejotājas. 

Pirms Ziemassvētkiem PII „Pie-
nenīte” telpās tika noorganizēts 
Ziemassvētku labdarības tir-
dziņš. Tirdziņā savus rokdarbus 
piedāvāja iegādāties daiļamatnie-
ces no Latvijas Sieviešu invalīdu 
asociācijas „Aspazija”. Turpinot 
jau pagājušajā mācību gadā uz-
sākto tradīciju, aicinājām bied-
rības LSIA „Aspazija” čaklās 
rokdarbnieces īsi pirms Lieldie-
nām iestādē divu dienu garumā 
noorganizēt labdarības tirdziņu. 
Iestādes foajē audzēkņu vecāki 
un darbinieki varēja priecāties 
par dažādiem daiļamatnieku dar-
biem, kurus ar mīlestību radījuši 
cilvēki ar invaliditāti. LSIA „As-
pazija” rokdarbnieces piekrita 
nelielai intervijai.

Es jautāju: „Kādas sajūtas un 
iespaidus guvāt, atrodoties mūsu 
PII „Pienenīte”?”

Atbildes bija dažādas: „Iespaidi 
vislabākie. Visos līmeņos bija lie-
la pretimnākšana. Sākot ar apsar-

gu, kurš sagaidīja smaidošs, izpa-
līdzīgs, atsaucīgs. Viss kolektīvs 
ir jauks! Priecē, ka iestādē viss ir 
sakopts! Katrā gaitenī, katrā telpā 
jūtams radošums un gaume. Tel-
pas plašas un saulainas. Daudz 
ideju smēlāmies, kuras realizē-
sim savas biedrības telpās. Prieks, 
ka jūsu iestādei ir laba sadarbība 
ar vecākiem. Var redzēt, ka jūsu 
bērnu vecāki ir radoši un ar izdo-
mu. Te daudzi darbiņi ir tapuši ar 
vecāku līdzdalību.” 

Vēlējos uzzināt: „ Kā jūsu darbi-

ņus pērk mūsu iestādē?” Atbildes: 
„Pirmā diena bija mazaktīva. Vai-
rāk nāca, apskatīja, parunājās. Ot-
rajā dienā jau nāca ar mērķi pirkt.”

Pajautāju: „Vai jūtat kādu gan-
darījumu par pavadīto laiku 
mūsu iestādē?”

Atbilde: „Prieks te satikties 
savā starpā, mainīties pieredzē. 
Cita no citas arī nopērkam da-
rinājumus. Ir prieks satikties te 
tirdziņā, savā starpā mainīties ar 
pozitīvajām emocijām, iespai-
diem. Skolotāju istabā, malkojot 

kafiju, varējām pārrunāt intere-
sējošās tēmas, redzēto jūsu iestā-
dē. Ikdienā mēs reti tiekamies, jo 
nākam no dažādām Latvijas vie-
tām. Mūsu biedrībai ir 12 filiāļu 
pa visu Latviju. Redzam, ka dar-
binieki šeit ir atsaucīgi un esam 
mīļi gaidītas.”

Vēl pajautāju: „Vai ir vēlme sa-
darboties arī turpmāk ar mūsu 
iestādi?”

Un saņēmu atbildes: „Protams, 
kad vien mūs aicināsiet, būsim 
klāt. Mums ļoti patīk pie jums! 
Prieks bija dzirdēt no jūsu sko-
lotājām, ka, paraugoties uz mūsu 
stūrīti, kur tirgojāmies, jūtama 
mājīguma sajūta, laba aura. Pal-
dies jūsu vadībai, skolotājām, 
visiem darbiniekiem par sirds 
siltumu, par iespēju redzēt jūsu 
pirmsskolas iestādi. Augstu no-
vērtējam to, ka jūsu iestāde ir ļoti 
liela, bet mājīga un gaumīga.”

Mūsu PII „Pienenīte” kolektīvs 
novērtē sadarbību ar LSIA „As-
pazija”. Liels paldies par atsaucī-
bu, par labajiem vārdiem, kurus 
veltījāt mūsu iestādei!

Arī nākamajā mācību gadā sa-
darbību turpināsim.

Lauma Zandere, pii „pienenīte” 
„Zvaigznīšu” grupas skolotāja

Sadarbība ar biedrību LSIA „Aspazija” turpinās
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Upeslejās martā sporta aktivi-
tātes sita augstu vilni. Skolē-
nu pavasara brīvdienu nedēļā 
piecu dienu garumā Upesleju 
bērni un jaunieši rādīja savu 
veiklību un sacensību garu. 

Neskatoties uz aizejošās ziemas 
untumiem, futbols, basketbols un 
tautas bumba bija ikdienas topā. 
Tāpat spēka un izturības vingro-
jumi. Brīžiem pašiem dalībnie-
kiem bija pārsteigums par savu 
izturību, labajiem rezultātiem 
un, protams, pacilāto noskaņoju-
mu. Jautrās stafetes lika sarosīties 
pat citu nodarbību dalībniekiem, 
jo aktivitāte un azarts bija tālu 
dzirdami. Katras dienas dalībnie-
ki saņēma diplomu – apliecināju-
mu tam, ka ir sportots uz nebēdu, 
ka tik iecienītās datorspēles rāmi 

atpūtās, velti gaidot savu uzvaras 
gājienu. Un tādu diplomu bija 
pāri 100! Par šīs interesantās un 
kustīgās nedēļas norisi jāpateicas 
mūsu dienas centra brīvprātīga-
jam jaunietim Aresam Meridam 
un viņa uzticamajiem palīgiem 
Robertam un Gonsalo. Noslē-
gumā visiem dalībniekiem tika 

gardas un veselīgas balvas, kas 
dos spēku un prieku nākamajās 
dienas centra aktivitātēs.

Sandra Briška, 
dienas centra „Upeslejas” vadītāja

Pašā marta vidū, kad šķiet, 
ka saulīte jau pagriezusi savu 
silto vaigu pret zemi un pir-
mie pumpuri laužas laukā no 
savām kūniņām, pie mums, 
Stopiņu pamatskolas pirms-
skolas izglītības iestādē, nori-
sinājās Pierīgas mazākumtau-
tību ansambļu sadziedāšanās 
svētki. 

Mazo bērnu balstiņas ieskandi-
nāja pavasari, kuru tik ļoti gai-
dām! No miega bija pamodies 
Lācis, kuram medus trauks bija 
jau tukšs un miegs vairs arī nenā-
ca, suns Pifs nedaudzajās sniega 
kupenās meklēja savu pazudušo 
kaulu, kuru pagrauzt, un dikti 
nobēdājās, ka nevar to atrast, jo 
viss sniegs vēl nav izkusis. Cie-
mos ieradās arī pingvīns, kuram 
ziema tomēr patika. Tad nu kopā 

ar bērniem dziedājām, dejojām, 
gājām rotaļās un sportojām, lai 
Pingvīnam parādītu, cik jauki, ka 
pēc ziemas nāk siltais, saulainais 
un aktīvais pavasaris! Bērnudār-
za zālē uzstājās trīs bērnu ansam-
blīši no Stopiņu pamatskolas PII, 
no Skultes sākumskolas pirms-
skolas grupām un ansamblis no 
Stopiņu pamatskolas. Visi bēr-
ni uzstājās ar savām mīļākajām 
dziesmām. Visi bija radoši uzpo-
sušies un, protams, ar labu gara-
stāvokli, jo tas taču mazajiem ir 
liels piedzīvojums – kopā drau-
dzēties un sadziedāties un kopā 
gaidīt pavasari. Pasākumā tika 
izdziedātas dziesmas par saules 
zaķēniem, vecmāmiņu un mā-
miņu un nošu pasauli, rotaļīgas 
dziesmas par kaziņu un rūķiem. 
Starp dziesmām Lācis, Pingvīns 
un Suns aicināja bērnus un sko-

lotājus kopā dejot, kopā rotaļā-
ties un spēlēt dažādas muzikālas 
spēles, bet pēc sadziedāšanās pa-
sākuma norisinājās sadraudzības 
ballīte ar cienastu mazajiem dzie-
dātājiem!  Kamēr bērni dancoja, 
pedagogi apskatīja iestādi, dalījās 
pieredzē un norunāja nākamajā 
mācību gadā ciemoties Skultes 
sākumskolas pirmsskolas iestā-
dē, lai atkal kopā sadziedātos un 
veidotu starpnovadu draudzīgo 
saikni. Paldies mūzikas skolotā-
jiem, kolēģiem, iestāžu vadītā-
jiem un darbiniekiem no Stopiņu 
pamatskolas, Skultes sākumsko-
las par radošo gatavošanos un 
veiksmīgu pasākuma īstenošanu! 
Ar bērnu smaidiem un dzies-
mām sūtām sveicienu pavasarim, 
un uz sadziedāšanos nākamgad!

Kristīne Stulberga, Stopiņu 
pamatskolas pii mūzikas skolotāja

Ieskandinot pavasari…
Februārī blakus tiešajam 
mācību procesam notika arī 
profesionālās ievirzes un 
profesionālās vidējās mūzi-
kas izglītības iestāžu Valsts 
konkursi akordeona, kokles 
un ģitāras spēlē. Lai tiktu līdz 
Valsts konkursam, ejams garš 
ceļš. I kārta – konkursa nori-
ses posms izglītības iestādes 
līmenī, kurā obligāti jāpieda-
lās visiem attiecīgās izglītības 
programmas audzēkņiem, 
II kārta – konkursa norises 
posms reģionālajā līmenī, 
kurā katru reģiona skolu pār-
stāv ne mazāk kā viens au-
dzēknis, III kārta – konkursa 
norises posms valsts līmenī, 
kur piedalās paši labākie un 
talantīgākie reģionu skolu 
audzēkņi (parasti reģiona 
konkursa laureāti). Konkursu 
vērtē profesionāla žūrija.

Valsts konkurss akordeona spēlē 
notika mūsu Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolā. Divas dienas 
no agra rīta līdz vēlam vakaram 
akordeona skaņas piepildīja Ul-
brokas kultūras nama un skolas 
telpas. Viesmīlīgi uzņēmām mū-
zikas skolu un mūzikas vidussko-
lu akordeona spēles pedagogus 
un audzēkņus no visas Latvijas. 
Protams, arī paši iesaistījāmies 
veiksmīgā darba organizēšanā. 
Bet pats galvenais – mūsu skolas 
audzēkņi Iļja Talatins (5. klase) 
un Taisija Kožarina (7. klase) 
piedalījās Valsts konkursa finālā. 
Ļoti lepojamies ar saviem au-
dzēkņiem – Iļjam I vieta, Taisijai 
II vieta. Tie ir ļoti augsti sasnie-
gumi Valsts konkursā. Paldies 
skolotājai Anitai par ieguldīto 
darbu, un novēlam veiksmi arī 
turpmākajos konkursos!

Valsts konkurss ģitāras un kok-
les spēlē notika Augusta Dom-
brovska mūzikas skolā. Kokles 
klases audzēkņi un skolotājas 
brauca klausīties konkursa finā-
listus, lai gūtu priekšstatu, kādi 
ir paši labākie Latvijas koklētāji. 
Bet ģitāras klases audzēkņi Artis 
Grunde (3. klase), Reinis Salaks 
(4. klase) un Baiba Ance Barkā-
ne (5. klase) piedalījās konkursa 
finālā. Atzinības rakstu par tei-
camu sniegumu saņēma Artis 
Grunde, viņš bija ceturtais labā-
kais savā grupā, pietrūka tikai 
dažu kopvērtējuma simtdaļu līdz 
laureāta titulam. Paldies par ie-
guldīto darbu un pacietību sko-
lotājai Terēzai Šeferei, galvenais 
ir noticēt sev un savām darba 
spējām!

Februāra pēdējā dienā uz 
Valsts konkursa II kārtu aizceļoja 

Mākslas nodaļas audzēkņu Lūci-
jas Balodes, Arta Renāra Dambja, 
Lauras Karakonas un Diānas Zu-
kules darbi par tēmu „No tēla līdz 
dizainam”, skolotāja Monta Berg-
mane. Gaidīsim rezultātus! Savu-
kārt uz Čehiju, 44. Starptautisko 
bērnu mākslas izstādi–konkursu 
„Lidice 2016”, veltītu tēmai „Sko-
la? Izglītība!”, aizceļoja Sigitas 
Urlovskas, Magdalēnas Strautas, 
Anastasijas Koposovas, Nadež-
das Jurevičas, Anetes Irbes, Pau-
las Trokšas un Lindas Senkānes 
zīmējumi, skolotāja Dace Balode.

No vienkāršu līniju saskatīšanas 
un pētīšanas apkārtējā vidē līdz 
dažādu formu uzbūvei un to tel-
piskam attēlojumam zīmējumā –  
tas ir ceļš, ko septiņu gadu garu-
mā izstaigā katrs Mākslas noda-
ļas audzēknis. 

Visu februāri izstāžu zālē bija 
aplūkojami veiksmīgākie mūsu 
skolas Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas audzēkņu 7. kursa mā-
cību un eksāmenu darbi zīmē-
šanā, kas tapuši laikā no 2005. 
līdz 2016. gadam pie skolotājas 
Daces Balodes. Stopiņu novada 
domes telpās bija apskatāma arī 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu darbu izstāde 
„Es plānoju savu dzīves telpu”. 
Darbi tapa mācību priekšmetā 
„Grafika” 2014./2015. mācību 
gadā pie skolotājas Daces Balo-
des. Katram plānam par pama-
tu ņemts kāda dzīvnieka siluets, 
kas radoši stilizēts un pārvei-
dots par teritoriālā plānojuma  
karti.

Visu februāri Mūzikas nodaļas 
audzēkņi īpašu nozīmi pievērsa 
mūzikas teorētiskajiem priekš-
metiem, jo skolā jau otro reizi 
notika „Mūzikas teorijas vikto-
rīna” vecāko klašu audzēkņiem 
un „Muzikālais riču-račs” jau-
nāko klašu audzēkņiem, idejas 
autore un šo pasākumu vadītā-
ja ir solfedžo skolotāja Žanna  
Stankeviča.

Februārī skolas pūšaminstru-
mentu un sitaminstrumentu no-
daļas audzēkņi un skolotāji mūs 
iepriecināja ar jauku pasākumu 
„Saint Valentin”. Audzēkņi atska-
ņoja „saldas” melodijas, bet vecā-
ki lasīja dzejoļus un prozas citā-
tus par mīlestību. Paldies visiem 
atsaucīgajiem vecākiem, paldies, 
ka nenobijāties un atbalstījāt sa-
vus bērnus, bijāt kopā ar mums. 
Paldies skolotājai Dainai Treima-
nei par ideju radīšanu, sapņu pie-
pildīšanu un jauko noskaņojumu 
pasākuma laikā!

Vita Pinne, 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas direktore

Bagātais februāris 
UMMS

Ar sportu 
uz tu!
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Ulbrokas sporta komplek-
sā 2016. gada 9. aprīlī plkst. 
10.30 norisināsies sporta 
un veselīga dzīvesveida ak-
tīvistu izveidotās biedrības 
„Spartietis” organizēts futbo-
la kausa izcīņas turnīrs 2009. 
un 2010. gadā dzimušajiem  
bērniem.

Labākajām trijām komandām 
tiks pasniegti biedrības „Spar-
tietis” sagādāti futbola turnīra 
izcīņas kausi, kā arī sacensību da-
lībnieki tiks apbalvoti ar medaļu 
un diplomu, bet biedrības „Spar-
tietis” favorītiem tiks pasniegti 
sacensību piemiņas kausi.

Biedrības „Spartietis” futbola 

kausa izcīņas uzvarētājiem biedrība 
ir sagādājusi galveno balvu – „Līvu 
akvaparka” apmeklējumu visai uz-
varētāju komandai un treneriem.

Futbola turnīra ietvaros notiks arī 
dziedāšanas studijas „Tamara Mu-
sic Studio” audzēkņu koncerts, kā 
arī sacensību apmeklētājus priecēs 
deju studijas „Courage” audzēkņu 

priekšnesums pirms „Spartieša” 
kausa izcīņas turnīra fināla.

Laipni gaidīti visi mazo futbo-
listu vecāki un atbalstītāji, kā arī 
citi veselīga un sportiska dzīves-
veida piekritēji, kuriem rūp mūsu 
nākamo paaudžu sportiskums un 
sacensības gars.

Biedrība „Spartietis”

9. aprīlī biedrības „Spartietis” kausa izcīņas turnīrs futbolā 
2009. gadā un 2010. gadā dzimušajiem bērniem

19. martā Siguldas bobsleja 
un kamaniņu trasē norisinājās 
Stopiņu novada iestāžu darbi-
nieku, iedzīvotāju un ģimeņu 
komandu starti ziemas sporta 
disciplīnā „Vučko”. Kopskaitā 
piedalījās 12 komandas.

Komandām līdzi bija ieradušies 
aktīvi līdzjutēji, kuri savu ko-
mandu startus atbalstīja ar ska-
ļām ovācijām un speciāli saga-
tavotiem lozungiem. Sacensības 
noritēja īsti sportiskā un drau-
dzīgā gaisotnē. Dažas komandas 
bija padomājušas arī par vienojo-
šu noformējumu. Katra koman-
da veica divus nobraucienus, un 
rezultātu veidoja abu braucienu 
summa. Sacensību noslēgumā 

komandas tika apbalvotas ar 
diplomiem, un, sākot ar 6. vietu, 
komandas apbalvoja ar kausiem. 
Komandas, kuras ieguva trīs god-
algotās vietas, apbalvoja ar kau-
siem, diplomiem un medaļām. 
Visas komandas balvā saņēma 
tikko ceptu kliņģeri. 

Sacensību rezultāti:
1. vieta komandai „Policija”
2. vieta komandai „DC Saurieši”
3. vieta komandai „DC Līči”
4. vieta komandai „Jauktie”
5. vieta komandai „URIKI”
6. vieta komandai „Saimnieks 
Auto”
7. vieta komandai „DC Ulbroka”
8. vieta komandai „DC Cekule”
9. vieta komandai „Dome”

10. vieta komandai „Pienenīte”
11. vieta komandai „DC Upesle-
jas”
12. vieta komandai „Mazuļi”

Ar katru gadu uz šo sporta 
pasākumu piesakās arvien vai-
rāk interesentu. Paldies visām 

komandām, kuras piedalījās, un 
gaidīsim nākamajā gadā jau pa-
stāvīgās komandas un jaunus da-
lībniekus!

Aelita Veipa, 
Ulbrokas sporta kompleksa 

direktore

12. martā Inčukalna peldba-
seinā norisinājās peldēšanas 
sacensības „Zelta zivtiņa”, kas 
pulcēja vairākas peldēšanas 
komandas. Stopiņu novadu 
pārstāvēja 11 dalībnieku. 

Mūsu dalībnieku 
labākie izcīnītie 
rezultāti 
pa vecuma grupām:

2007.–2008. g.dz.:
• Evelīna Loiteršteine – 3. vieta 

50 m uz muguras;
• Tomass Matusevičs – 3. vieta 

50 m brīvajā stilā un 2. vieta 50 m 
uz muguras.

2005.–2006. g.dz.:
• Eva Evelīna Kļaviņa – 2. vieta 

50 m brīvajā stilā un 2. vieta 50 m 
uz muguras.

2003.–2004. g.dz.:
• Ralfs Vuškāns – 1. vieta 50 m 

brīvajā stilā un 3. vieta 50 m uz 
muguras;

• Arts Renārs Dambis – 2. vieta 
50 m uz muguras;

• Jevgenijs Lazebniks – 3. vieta 
50 m brīvajā stilā.

2000.–2002. g.dz.:
• Kirils Kopiks – 2. vieta 50 m 

brīvajā stilā un 2. vieta 50 m uz 
muguras;

• Pāvels Kopiks – 3. vieta 50 m 
brīvajā stilā un 3. vieta 50 m uz 
muguras.

16. martā notika ikgadējās 
peldēšanas sacensības „Jautrais 
Bebrs” Zolitūdes ģimnāzijas 
peldbaseinā, kas katru gadu pul-
cē stiprākos 11, 12 un 13 gadu 
vecus peldētājus no visas Latvi- 
jas.

Stopiņu peldbaseinu pārstāvēja 
10 peldētāji. Divas medaļas izcī-
nīja Eva Evelīna Kļaviņa 2005. 
g.dz. meiteņu konkurencē, ieņe-
mot 2. vietu no 7 dalībniecēm 
100 m kompleksa distancē un 
3. vietu no 11 dalībniecēm 50 m 
brasa distancē. 

Labus rezultātus uzrādīja arī 
Arts Renārs Dambis (2004. g.dz.), 
ieņemot 4. vietu 12 puišu konku-
rencē 100 m kompleksa distancē, 
un Nikita Novikovs (2003. g.dz.), 
ieņemot 4. vietu 13 puišu konku-
rencē 50 m uz muguras.

Stopiņu komanda piedalījās 
arī 6x50 m brīvā stila stafetē, ie-
ņemot 8. vietu 9 komandu kon-
kurencē. Stafetē Stopiņu novadu 
pārstāvēja: Eva Evelīna Kļaviņa, 
Ivans Ivo Novikovs, Alla Kozlov-
ska, Arts Renārs Dambis, Nikita 
Novikovs, Aleksandra Žarkovs-
ka.

Pāvels Murāns, 
Stopiņu peldbaseina 

peldēšanas treneris

5. martā Jelgavā norisinājās 
ikgadējās master peldētāju 
sacensības. Sacensībās pieda-
lījās komandas no visiem Lat-
vijas reģioniem. 

Individuāli katram komandas da-
lībniekam bija jāstartē divās dis-
ciplīnās – 50 m brīvajā stilā un 50 
m uz muguras. Komandas startēja 
jauktajā brīvā stila stafetē 4x50 m ar 
vecuma gadu skaita summu 160+ 
un 250+ variācijā 2 dāmas +2 kungi.

Stopiņu novada komanda pār-
liecinoši uzvarēja ar maksimālo 
punktu skaitu 180 gan individu-
ālajās distancēs, gan abās koman-
du stafetēs.

Rezultāti: Līga Libere – 1. vieta 
abās disciplīnās, Ilze Aigare – 1. 

vieta abās disciplīnās, Jānis Plot-
nieks – 1. vieta abās disciplīnās, 
Vladimirs Lobanovs – 1. vieta abās 

disciplīnās, Juris Reinhards – 1. 
vieta uz muguras, Vitālijs Barnolic-
kis – 1. vieta brīvajā stilā, Dmitrijs 

Žarkovskis – 2. vieta brīvajā stilā, 3. 
vieta uz muguras, Jekaterina Ga-
luško – 2. vieta uz muguras, Antra 
Roga – 1. vieta uz muguras, Jūlija 
Naumova – 2. vieta brīvajā stilā, 
Igors Bulkins – 2. vieta brīvajā stilā, 
3. vieta uz muguras.

Pirmā stafetes komanda – Līga 
Libere, Julija Naumova, Jānis 
Plotnieks, Dmitrijs Žarkovskis.

Otrā stafetes komanda – Juris 
Reinhards, Vitālijs Barnolickis, 
Ilze Aigare, Indra Freimane.

Vislielākais paldies komandas 
kapteiņiem Ilzei Aigarei un Vikto-
ram Komarovam par veiksmīgas 
komandas sastāva izveidošanu un 
komandas dalību sacensībās!

A.Veipa, Ulbrokas 
sporta kompleksa direktore

5. martā Ulbrokas sporta 
kompleksā notika ikgadējās 
Stopiņu novada sacensības 
galda tenisā un novusā, kurās 
tikās novada aktīvākie galda 
tenisa un novusa spēlētāji.

Sacensības notika trīs grupās. Sa-
censību rezultāti:
Novusā: 
1) Vīrieši – 1. vieta Ričardam 
Kornam, 2. vieta Eduardam Vil-
kam, 3. vieta Ilgvaram Uzulim.
2) Veterāni – 1. vieta Jānim Kusiņam, 

2. vieta Vladimiram Prohoremkam, 
3. vieta Albertam Miglānam.
3) Jaunieši – 1. vieta Eduardam 

Vilkam, 2. vieta Ričardam Piku-
lim, 3. vieta Lienei Avotiņai.
Galda tenisā:

1) Veterāni – 1. vieta Vjačislavam 
Postnovam, 2. vieta Miervaldim 
Šķipsnam, 3. vieta Teodoram 
Akermanim.
2) Vīrieši – 1. vieta Sergejam 
Medvedjevam, 2. vieta Ilgvaram 
Uzulim, 3. vieta Vjačislavam Du-
bovskim.
3) Jaunieši – 1. vieta Konstantī-
nam Buglakam, 2. vieta Ričar-
dam Kornam, 3. vieta Ričardam 
Sakovičam.

Apsveicam visus spēlētājus! 
A.Vaičulens, sporta organizators

Ātrākie braucēji ar vučko – pašvaldības policijas komanda

Vīri un jaunieši sacentās galda tenisā un novusā

Stopiņu peldētāji pārliecinoši notur čempionu titulu JelgavāPeldēšanas 
sacensību 
rezultāti
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 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Pēc Baltas ziemas Baltiem ziediem Pavasaris nāk… 

Kāds Pirmo reizi Basām kājām Baltā ābeļdārzā nāk…
No baltām Debesīm Kāds te, uz Zemes, 

savu pirmo pavasari Dzīvot nāk. 
/Livars Jankovskis/

Sveicam Jāni, Kristianu, Juri, Samantu, Annu un viņu 
vecākus. Lai mīlestība un mūžīgs pavasaris jūsu mājās!

SVEICAM JUBILEJĀ! 
Ar sniegpulksteni, ar pūpolzaru marts iesviež sirdī gaišu staru, 

Un sirds tev izdzen zaļu zaru 
Pār saules veikto ziemas varu. 

Dveš zemes plaukums līksmi sejā, 
Tas sveiciens tavā jubilejā.

Sarmu Gibzi, Larisu Kopiku, Irēnu Lasi, Ritu Putāni, 
Nataļju Tkačenko, Annu Žuņu, Zaigu Alksniņu, 
Veru Britāli, Lidiju Lovinu, Lidiju Martinovu, 

Jāni Piebalgu, Vitāliju Umbraško, Modrīti Upmali, 
Intu Auzarēju-Auzeri, Juri Bergu, Virginu Ivanovu, 

Dailu Ozolu, Maigu Ozolu, Elgu Rēvaldi, 
Afanaseju Stepurko, Augustu Studentu, Ritu Vasiļjevu, 

vēlam jums sauli sirdī un daudzus skaistus gadus!

2016. gada gada martā 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta viena laulība.

Sveicam jauno ģimeni!  

Stopiņu novada pašvaldība izsaka pateicību 
zvērinātam advokātam Aināram Lezdiņam, 

kurš šā gada 17. martā sniedza 
bezmaksas konsultācijas civiltiesību, krimināltiesību un 

administratīvo tiesību jautājumos 
Stopiņu novada iedzīvotājiem.

 Iedzīvotāju atsaucība bija liela, un konsultācijas – 
ļoti būtiskas. 

Bezmaksas juridiskās konsultācijas notika  
Latvijas advokatūras

95. jubilejas ietvaros daudzviet Latvijā. 

9. aprīlī plkst. 11.00 Ulbrokas kultūras 
namā izrāde ar lellēm visai ģimenei „KAS 
ZAĶĪTI PASARGĀS”. Izrādē darbojas aktieri –  
leļļu žanra profesionāļi: Laila Kirmuška, Edgars 
Lipors, Jānis Kirmuška. 
Ieeja uz pasākumu bērniem un pieaugušajiem:  
2,00 EUR. Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bēr-
niem, daudzbērnu ģimeņu un aizbildnībā esošiem 
bērniem, bērniem invalīdiem ieeja bez maksas! Biļe-
tes būs nopērkamas pasākuma dienā.

23. aprīlī plkst. 17.00 Ulbrokas kultūras 
namā koru sadziedāšanās koncerts „Gandrīz 
tautasdziesma”.  Piedalās: sieviešu koris „Mada-
ra”, vīru koris „Dziedonis”, jauktie kori „Senais 
kalns” un „Medera”. Ieeja brīva! 

4. maijā plkst. 11.30 Ulbrokas kultūras 
namā TLMS „ULBROKA” 55 GADU JUBILE-
JAS IZSTĀDES ATKLĀŠANA un Latvijas valsts 
simtgades svinību ieskaņās rīkotie BALTĀ 
GALDAUTA SVĒTKI – Stopiņu novada pašdar-
bības kolektīvu kultūrvēsturiskā mantojuma vēr-
tības šodienas skatījumā;
plkst. 12.00 Latvijas Nacionālā teātra ak-
trises Zanes Jančevskas koncertuzvedums 
„DZIESMU DANCE”. Dziesmas un nostāsti. 
Jautri un nopietni. Mūsējie. Piedalās: Zane Jan-
čevska, Lauma Bērza (vijole), Jēkabs Jančevskis 
(akordeons), Ansis Jansons (kokle, klarnete).
Koncerta noslēgumā TLMS „Ulbroka” svinīgā 
sveikšana 55 gadu jubilejā. Ieeja brīva!

7. maijā plkst. 14.00 Ulbrokas kultūras 
namā Māmiņdienas koncerts „Kad saulīte ro-
tājās”. Piedalās Stopiņu novada izglītības iestāžu 
audzēkņi un Ulbrokas teātra studijas dalībnieki. 
Ieeja brīva!
29. maijā plkst. 14.00 Līgo parkā koncerts 
„Danco lieli, danco mazi”. Latvju rakstu zīmes 
izdejos Stopiņu novada izglītības iestāžu deju 
kolektīvi un viņu draugi. Ieeja brīva! No plkst. 
12.00 līdz 18.00 darbosies kafejnīca un piepūša-
mās atrakcijas bērniem.

BIBLIOTĒKĀS
9. aprīlī plkst. 18.00 „Lielais dzintars”, Liepāja. 
MELO-M jubilejas koncerta kolektīvs apmeklē-
jums un gida vadībā ekskursija pa multifunkcio-
nālo centru „Lielais dzintars”. Kontaktinformācija: 

Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālruni 67910503.

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA 2016. gada 
18.–24. aprīlis. Pasākumu vienojošais vad-
motīvs „ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIE-
NA!”. 22. aprīlī plkst. 12.00 pavasara talka un 
bibliotekāru darba svētki dzejnieka un tulko-
tāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās „Kalēji”, 
„Līči”, Stopiņu novads. Viesos Valkas novada 
Centrālās bibliotēkas darbinieki.

Ik pavasari makulatūras nodošanas  
akcija, kas novada iedzīvotājiem sniedz iespēju 
nodot novecojušu, mazvērtīgu un gadu gaitā uz-
krātu literatūru – grāmatas, periodikas izdevu-
mus un papīra izstrādājumus. Ikvienam ir iespē-
ja Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā piecus 
mēnešus nodot makulatūru, kas paredzēta turp-
mākai nosūtīšanai un pārstrādei SIA „Juglas pa-
pīrs” vajadzībām. Akcijas darbības laiks aprīlis –  
augusts. Lūgums pirms ierašanās informēt bib-
liotēkas darbiniekus.  Kontaktinformācija: tālr. 
67910503 (Ulbrokas bibliotēka).

IZSTĀDES
29. aprīlī plkst. 11.00 ceļojošās izstādes 
„Mana novada pieturzīmes” atklāšana Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē. Izstādi 
veido Pierīgas novadu kultūras kanona un kultūr-
vēsturiskā mantojuma vērtību kopums, kas kon-
krētajā apvidū raksturīgs ar atšķirīgu un unikālu 
redzējumu. Izstrādātais resurss atrodas mainībā un 
attīstībā, rosina atpazīstamību un domu apmaiņu. 
Izstādi atbalsta Latvijas Nacionālā bibliotēka, 39 
Pierīgas novadu publiskās bibliotēkas. Izstāde Ul-
brokas Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē 
apskatāma no 29. aprīļa līdz 15. maijam.
• Tematiskā izstāde Ulbrokas bibliotēkā „Klu-
sā skatuves dīva – Astrīda Kairiša” veltīta aktri-
ses 75. jubilejai, kura dzimusi 1941. gada 8. aprīlī.
• Literāri tematiskā izstāde Ulbrokas biblio-
tēkā „Jāņa Ezeriņa laikmeta spēles dzejā un 
prozā” (1891. gada 9. aprīlis – 1924. gada 24. 
decembris).
• Sauriešu bibliotēka piedāvā litetratūras iz-
stādi „Viktoriāņu laika literatūras klasiķe”. Angļu 
rakstniecei Šarlotei Brontē – 200.
• Sauriešu bibliotēkā izstāde – latviešu aktierim 
un režisoram Aleksim Mierlaukam – 150. 

Stopiņu novada Ulbrokas bib-
liotēka savus lasītājus aicina 
lasīt Valsts Kultūrkapitāla fon-
da piedāvātās grāmatas, kas fi-
nansiāli atbalstītas un iegūtas 
kultūras projekta trešās kārtas 
konkursā „Augstvērtīga tulko-
tā un nozaru literatūra”. 

Grāmatas Ulbrokas bibliotēkā 
viesosies tikai aprīlī un maijā, iz-
mantojot bibliotēku sadarbību un 
rotējošās grāmatu kopas priekš-
rocības. Tāpēc rūpīgi izvērtējiet, 
kurus izdevumus no piedāvātā 
grāmatu klāsta jūs vēlētos lasīt. Jā-
piebilst, ka zināma daļa grāmatu, 
piemēram, Gerija Čepmena „Pie-
cas mīlestības valodas”, Romualda 
Granauska „Migla virs ielejām”, 
Janīnas Kursītes „Latvieša māja”, 
Zigmunda Freida „Sapņa inter-
pretācijas” un vairākas citas jau ir 

Ulbrokas bibliotēkas pastāvīgajā 
krājumā, un tās būs brīvi pieeja-
mas lasīšanai arī vēlāk.

Savukārt, ja esat Umberto Eko 
daiļrades cienītājs, tad ar rakst-
nieka septīto romānu „Pilotnu-
murs” varēsiet iepazīties, izman-
tojot doto iespēju. Piedāvājumā 
tikpat interesantas un aktuālas 
dažādu autoru grāmatas – „Tas ir 
Dalī”, „Tas ir Monē”, „Tas ir Van 
Gogs” vai arī Silvijas Geikinas 
„Daugavpils teātris”, Māra Branča 
„Jānis Roberts Tilbergs”, Andrea-
sa Krista „Krāsu mācība, krāsu 
maģija”. Aicinām izmantot iespē-
ju ērti un tuvu dzīves un darba 
vietai iepazīt ekspertu komisijas 
apzinātas, izvērtētas nozaru lite-
ratūras grāmatas, kas pieejamas 
Ulbrokas bibliotēkā. Pēc diviem 
mēnešiem kolekcijā iekļautie iz-
devumi dosies uz citām Pierīgas 

reģiona bibliotēkām. Atgādinām, 
ka Valsts Kultūrkapitāla fonds 
palīdz nākt klajā arī daudzām 
vērtīgām latviešu literatūras au-
toru grāmatām. Par to plašāk 
varat lasīt interneta vietnē http://
www.vkkf.lv/#2758. 

„Tik pašpaļāvīgi un nepārvarami 
plīst kokiem lapu pumpuri, zied māl-
lēpes un vizbules. Zeme vienmēr visu 
izlemj līdz galam un rīkojas. Neviens 
tai nelīdzinās, tai derīgas vien pašai 
savas plaukšanas mērauklas, vaja-
dzības un vēlmes, viņa ir savas dzīves 
centrs un nosaka, kas tai ir labs.” Iz-
jutīsim Evas Mārtužas poētisko no-
skaņojumu un iemantosim jaunas 
atklāsmes tulkotās literatūras pie-
dāvājumā. Uz tikšanos lasījumos! 

Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs

KULTŪRAS PASĀKUMI

Valsts Kultūrkapitāla fonda grāmatas ciemojas Ulbrokas bibliotēkā!
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„TĒVZEMĪTE” IZNĀK KATRA MĒNEŠA PIRMAJĀ NEDĒĻĀ un
 PIEEJAMA STOPIŅU NOVADĀ ŠĀDĀS VIETĀS:

Ulbrokā: Stopiņu novada domē, Ulbrokas bibliotēkā, Ulbrokas dienas centrā, Kultūras namā,
PA „Saimnieks”, PII „Pienenīte”, aptiekā pie Ogres pagrieziena, aptiekā 51. autobusa galapunktā,
Stopiņu ambulancē, kafejnīcā „Pie kamīna”, veikalos „LaTS”, „TOP”, „Certa”,
„Latvijas Balzams”, frizētavā Institūta ielā 1, 2. stāvā.
Rumbulā: Gaismas internātpamatskolā, SIA „Getliņi EKO”.
Dreiliņos: „Saulīšu” ciematos kastītēs pie ziņojumu dēļiem, Ozolu ielā pie ziņojumu dēļa.
Līčos: Līču dienas centrā, veikalā „Melnais suns”. Cekulē: Cekules dienas centrā.
Sauriešos: Sauriešu bibliotēkā, Sauriešu dienas centrā, aptiekā, veikalā „Mego”, SIA „Knauf”.
Upeslejās: Upesleju dienas centrā, veikalā „LaTS”, Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikā.
Dzidriņās: Jaunsišu ciematā kastītē pie ziņojumu dēļa.

LĪčU DIENAS CENTRĀ
Sestdienās: 
9. aprīlī plkst.15.00 Putnu diena 
dienas centrā „Līči”. Saruna par 
putnu ligzdošanu, putnu mājvie-
tām. Putnu būrīšu sagatavošana 
un novietošana kokos.
16. aprīlī plkst.14.00 Sportisko 
aktivitāšu diena kopā ar brīvprā-
tīgo jaunieti Gonsalo. 
23. aprīlī plkst. 9.00 Lielā talka.
30. aprīlī plkst.16.00 „Gardēžu 
klubiņš” – „Gardēži gatavojas 
valsts svētkiem”.
Pirmdienās plkst.18.00  radošās 
nodarbības bērniem:
4. aprīlī – „Putnu diena”;
11. aprīlī – „Pavasara ziedu vei-
došana”;
18. aprīlī – „Tīra vide, gatavojo-
ties Lielajai talkai”;
25. aprīlī – „Daba pavasarī”.
Otrdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.

ULBROKAS 
DIENAS CENTRĀ
No 5. līdz 9. aprīlim – origami 
locīšanas nodarbības bērniem. 
Putnu mēnesī locīsim dzērves!
No 12. līdz 16. aprīlim – kolāžu 
gatavošana no vecajiem žurnā-
liem „Putni pavasarī”.
No 19. līdz 23. aprīlim brīvprātī-
gais jaunietis Dinko aicina: Lielā 
talka arī dienas centra Ulbroka 
pagalmā. 
21. aprīlī, ceturtdien, pēc liela-
jiem darbiem – picu gatavošana 
un degustēšana. Glezniņu zīmē-
šana ar plevīškrāsām. 
28. aprīlī no 17.00 līdz 19.00  
„Katram savu vizītkarti” – gata-
vosim individuālu vizītkarti no 
krāsainiem papīriem. Nodarbību 
brīvprātīgi vadīs Oskars Miķel-
sons. 
Nūjošana otrdienās un ceturt-
dienās no 12.00 līdz 14.00.
Aicinām piedalīties „Sestdienu 
radošajos rītos” no 10.00 līdz 
14.00 – dažādu rokdarbu un rotu 

gatavošana no dažādiem ma-
teriāliem un dažādās tehnikās, 
pirkstiņgrāmatu elementu gata-
vošana. 

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
Senioriem iespēja dienas centrā 
apgūt datoriemaņas. Nodarbības 
otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 12.00 līdz 13.00. Sīkāka 
informācija un pieteikšanās pie 
nodarbību vadītājas Aļinas, tālr. 
22028076. 
8. aprīlī plkst. 16.00 „Zīmēsim 
ar prieku!”. Nodarbību vadīs 
brīvprātīgais Aress Merida.
9. aprīlī plkst. 13.00 „Zīmēsim 
ar prieku!”. Nodarbību vadīs 
brīvprātīgais Aress Merida.
15. aprīlī plkst. 18.00 Ulbrokas 
vidusskolas bērnu teātra izrāde.
16. aprīlī plkst. 13.00 „Zīmē-
sim ar prieku!”. Nodarbību vadīs 
brīvpratīgais Aress Merida.
23. aprīlī visi dodamies uz LIE-
LO TALKU! 
28. aprīlī plkst. 16.00 savos ie-
spaidos par Gvatemalu dalīsies 
Agnese Pumpure. 
Piektdienās, 1., 22. un 29. aprī-
lī, plkst. 16.00 sporta aktivitātes 
bērniem.
Sestdienās plkst. 11.00 „Filmiņu 
rīts bērniem”; plkst. 15.00 sporta 
aktivitātes bērniem.
Pulciņu un ikdienas nodarbību 
plāns: http://stopini.lv/lv/kultu-
ra/dienas-centri/dienas-centrs-
upeslejas/pulcini. 

CEKULES DIENAS CENTRĀ
8., 15., 22., 29. aprīlī no plkst. 
18.00 līdz 21.00 sporta kluba 
„Īkstīte” nodarbības.
9. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 
13.00 puķu dobes noformēšana 
pie dienas centra.
9. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 18.00 
bērnu dzimšanas dienas svinēša-
na ar animatoriem.
12. un 14. aprīlī no plkst. 16.00 
līdz 20.00 dienas centra telpu no-

formēšana.
16. aprīlī ekskursija uz Rīgas 
Zooloģisko dārzu (bērni no 12 
gadiem).
19. un 21. aprīlī no plkst. 16.00 
līdz 18.00 dienas centra teritori-
jas apstādīšana ar zaļumiem.
23. aprīlī no plkst. 9.00 Lielā tal-
ka.
26. aprīlī „Mans mīļākais dzīv-
nieks”. Projektus prezentēs bērni 
no 12 gadiem.
28. aprīlī no plkst. 17.00 līdz 
19.00 izstāde bērniem „Pūkainie 
dzīvnieki”. Mīklas par dzīvnie-
kiem, spēles.
30. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 
14.00 „Jautrie starti” bērniem 
dienas centra sporta laukumā, no 
plkst. 14.00 līdz 18.00 mēneša ju-
bilāru sveikšana.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
9. aprīlī plkst. 13.00 koka nazī-
šu, karotīšu, dakšiņu dekupāža, 
papīra šķīvīšu noformēšana.
9. aprīlī biljarda turnīra noslē-
gums. Uzvarētāju apbalvošana.
15. aprīlī plkst. 16.00 T kreklu 
apdruka ar speciālām krāsām. 
22. aprīlī plkst. 16.00 Pasaules 
grāmatu diena, pašdarinātu grā-
matiņu gatavošana bērniem.
23. aprīlī aicinām visus uz talkas 
dienu Sauriešos, noslēgumā sta-
fetes bērniem, saldumi un balvi-
ņas. 
16. aprīlī plkst. 10.00 lakatu au-
šana uz kartona rāmja vienkārtņa 
tehnikā. Līdzi jāņem 400 metru 
dzijas, ja vēlas dubultu lakatu, tad 
800 metru dzijas.
30. aprīlī plkst. 13.00 kociņi mo-
delēšanai – cilvēciņu gatavošana.
30. aprīlī plkst. 14.00 orientēša-
nās sacensības Sauriešu ciematā. 
Organizē brīvprātīgā jauniete 
Džesika Himenesa ar jauniešiem.
12., 19., 26. aprīlī plkst. 17.00 
šūšanas nodarbības pieauguša-
jiem: vienkāršu apģērbu un akse-
suāru šūšana. Vada Silvija Eriņa.

ULBROKAS SPORTA 
KOMPLEKSĀ
1. aprīlī plkst. 18.30 Latvijas 
čempionāta mājas spēle hand-
bolā sievietēm: Stopiņi NHK-SK 
Latgols
2. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas 
čempionāts mājas spēle handbo-
lā, 1. līga, vīrieši: Ulbrokas SK-
Skrīveri/Aizkraukle
9. aprīlī plkst. 10.00 Stopiņu no-
vada sacensības šahā 
9. aprīlī plkst. 10.30 biedrības 

„Spartietis” futbola kausa izcīņas 
turnīrs futbolā
16. aprīlī plkst. 12.00 Latvijas 
čempionāts mājas spēlē handbo-
lā, 1. līga, vīrieši: Stopiņi NHK-
Dobele/Tērvete
16. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas 
čempionāts mājas spēlē handbo-
lā, 1. līga, vīrieši: Ulbrokas SK-
Jūrmalas sports 2 
30. aprīlī plkst. 10.00 „Stopi-
ņu novada sacensības volejbolā 
2016”

Aizsaules dārzos
 Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras 

Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru! Klusu! 

Lai kamene ķimenēs dzied! 
Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras 

Aizsaules dārzos vēl gribētos rast… 

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI

Aleksandrs Bondarenko, Lidija Rodionova, Grigory Makarenko, 
Viktors Andrijenko, Genrihs Sarbantovičs, 
Aleksandrs Popelkovskis, Raitis Raudiņš.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem

Ir tikai pavasaris – smeldzīgs, gaišs un rāms,
Kā pati aiziešana – tikpat netverams...

/D.Dreika/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Ludmilai Danovskai, 
brāli mūžībā aizvadot.

Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

Tālu gāju grūtu mūžu, 
Daudz darbiņu padarīju; 

Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

PII „Pienenīte” kolektīva vārdā izsakām līdzjūtību 
Artim Laiveniekam, vectēvu smilšu kalniņā izvadot.

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.

Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.

PII „Pienenīte” kolektīva vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Marikai Zapoļskai, dzīves draugu pēdējā gaitā izvadot.

Sporta pasākumi aprīlī

Dienas centros aprīlī

4. maijā plkst. 11.30 
Ulbrokas kultūras namā

TLMS „ULBROKA” 55 GADU 
JUBILEJAS IZSTĀDES ATKLĀŠANA 

un
Latvijas valsts simtgades svinību ieskaņās rīkotie

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
Stopiņu novada pašdarbības kolektīvu 

kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības šodienas skatījumā

plkst. 12.00
Latvijas Nacionālā teātra aktrises Zanes Jančevskas

koncertuzvedums
„DZIESMU DANCE”

Dziesmas un nostāsti. Jautri un nopietni. Mūsējie
piedalās: Zane Jančevska, Lauma Bērza (vijole), 

Jēkabs Jančevskis (akordeons), Ansis Jansons (kokle, klarnete).
Koncerta noslēgumā TLMS „Ulbroka” 

svinīgā sveikšana 55 gadu jubilejā.
ieeja brīva!


