
Ulbroka, Saurieši ,  Upeslejas,  Līči ,  Vālodzes, Rumbula, Dreil iņi ,  Cekule, Dzidriņas

2016. gada 10. maijs (255)                                                                         “Tēvzemīte” internetā: www.stopini.lv

Sienāžiem ir pļava zaļa,
Vālodzēm ir dziesmu vaļa,

Man ir sava māmuliņa,
Es tai zelta atslēdziņa.

/E.Stērste/
Mīļās māmiņas, vecmāmiņas un krustmātes! Lai jūs arī turpmāk saviem 
lolojumiem būtu kā sargeņģeļi, kas pasargā, iedvesmo, sniedz padomu 
un noglauda galvu grūtā brīdī. Lai Mātes diena jums būtu saulaina un 
piepildīta ar labiem darbiem, mīļiem vārdiem un kopā būšanas prieku! Mēs 
Stopiņu novada pašvaldības vārdā sakām jums lielu paldies par mīlošo 
sirdi, sildošo glāstu un silto smaidu, ko ik brīdi veltāt saviem mīļajiem.

Stopiņu novada dome

Visā Latvijā jau vairākus ga-
dus gatavojamies Latvijas 
simtajai dzimšanas dienai. 
Šogad daudzviet tiek aizsāk-
ta skaista tradīcija – Baltā 
galdauta svētki, sanākot kopā 
pie balti klātiem galdiem. 

Latvijas valsts simtgades birojs 
par godu Latvijas valsts neatkarī-
bas atjaunošanai – vienai no bū-
tiskākajām pieturzīmēm Latvijas 
simts gados – aicina cilvēkus visā 
Latvijā svinēt Baltā galdauta svēt-
kus. Baltā galdauta svētku mērķis 
ir iedibināt un stiprināt tradīciju 
4. maijā cilvēkiem pulcēties pie 
viena galda ģimenes, draugu, 
kaimiņu vai kopienas lokā, apzi-
nāti svinot savas valsts esību un 
godinot tos, kuri palīdzējuši to 
radīt un nosargāt. Baltā galdau-
ta svētki atgādinās to, ka Latvijas 

Republikas neatkarības atjauno-
šana – Latvijas valsts otrā dzim-
šanas diena – bija rezultāts kon-
krētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai 
un drosmei. 

Stopiņu novada iedzīvotā-
jus 4. maijā aicinājām kopīgi sa-
nākt Ulbrokas kultūras namā un 
pulcēties pie balti klāta galda, 
lai iepazītos ar novada pašdarb-
nieku devumu, satiktu mūsu 
dziedātājus, dejotājus, audējus 
un rokdarbniekus un pārrunātu 
mums visiem būtiskus jautāju-
mus. Ikdienas ritmā katrs ejam 
savās gaitās, koncertos tiekamies, 
bet parunāties laika neatliek. 
Šādi svētki ir ļoti laba vieta, kur 
satikties visiem vienuviet, labāk 
iepazīt citam citu un radīt jaunas 
sadarbības idejas.  

Godinot Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienu un aizsākto 

tradīciju, Ulbrokas bibliotēka iz-
veidojusi tematisko izstādi  „Bal-
tais latviešu grāmatās”, ar kuru 
var iepazīties arī elektroniski: 
http://www.stopini.lv/lv/kultura/
ulbrokas-biblioteka. 

Izstāžu zālē no 29. aprīļa līdz 
10. maijam varējām skatīt ceļo-
jošo izstādi „Mana novada pie-
turzīmes”, kuru veidoja Salaspils 
novada bibliotēka sadarbībā ar 
39 Pierīgas reģiona publiskajām 
bibliotēkām, vadmotīvs – kultū-
ras kanons novadā.  Šajā izstādē  
lieliska iespēja iepazīt mūsu tu-
vākos kaimiņus – Pierīgas nova-
dus – un katra novada skatījumu 
uz vērtībām un kultūrvēsturisko 
mantojumu. Izstāde ceļos tālāk, 
tādēļ aicinām sekot līdzi infor-
mācijai un izmantot iespēju uz 
īsu brīdi „paviesoties” kaimiņu 
novados.

Šajā svētku reizē īpaši godi-
nājām mūsu novada Tautas lie-
tišķās mākslas studiju „Ulbroka” 
55 gadu jubilejas reizē. Kultūras 
nama Lielajā zālē bija skatāma stu-
dijas dalībnieču darbu izstāde –  
visdažādākajās tehnikās radītās 
krāšņās tekstilijas. Svētku reizē 
kopā pulcējās arī tautas daiļama-
ta meistares ar 55 gadu darbības 
stāžu, no kurām dažas jau sasnie-
gušas lielu gadu skaitu, kas snie-
dzas pāri 90 mūža gadiem.

Svētku reizei ļoti piederīgu un 
izjustu koncertu kultūras namā 
sniedza Zane Jančevska ar pava-

došo grupu. Koncertā izskanēja 
skaistas latviešu tautasdziesmas, 
dzīves laikā krāti vecvecāku stāsti 
un atziņas, kas lika aizdomāties 
par daudzām mūsu dzīvē svarī-
gām lietām.
Atskatoties uz saturīgi pavadīto 
dienu, gribas teikt – būsim ik-
dienā savas valsts, sava novada 
patrioti un kopīgi veidosim tādu 
valsti, kādā paši vēlamies dzīvot!

Stopiņu novada 
pašvaldība

n Svētku fotogalerija: 
http://www.stopini.lv/lv/galerijas. 

Baltie svētki Latvijai
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8. aprīlī Kolumbijas Goda kon-
sulam Latvijā Robertam Bin-
dem svinīgā ceremonijā tika 
piešķirts Kolumbijas valdības 
Svētā Karlosa ordenis. Ordeni 
pasniedza Kolumbijas vēstnie-
ce Latvijā Viktorija Gonsalesa-
Arisa un Kolumbijas Ārlietu 
ministrijas Eiropas departa-
menta direktors Huans Giljer-
mo Kastro. Svinīgo ceremoniju 
ar savu klātbūtni pagodināja 
arī Latvijas valsts augstākās 
amatpersonas Dzintars Ras-
načs, Sergejs Mirskis, Jānis  
Tutins un citi viesi.

Svētā Karlosa ordenis tiek pie-
šķirts Kolumbijas pilsoņiem un 
ārzemniekiem, kuri ir veltījuši 
savu darbu valsts tēla spodrinā-
šanai, īpaši starptautisko attiecī-
bu jomā. Kolumbijas Goda kon-
suls Latvijā Roberts Binde šajā 
goda amatā darbojas jau 10 gadu 
un visu šo gadu laikā ir sniedzis 
atbalstu Kolumbijas vēstniecī-
bai, palīdzot stiprināt politiskās, 
tirdzniecības un kultūras saites 
starp abām valstīm. 

Kolumbijas Republikas Goda 
konsulāts Latvijā tika atklāts 2005. 

gada 7. jūlijā ar Goda konsulu Ro-
bertu Bindi vadībā. Konsulāta atklā-
šana kļuva par nozīmīgu notikumu 
Latvijas un Kolumbijas divpusējās 
attiecībās. Īsi pēc tam oficiālā vizītē 
Latvijā ieradās Kolumbijas Republi-
kas ārlietu ministre Karolīna Barko, 
kuru oficiālajā delegācijā pavadīja 
citas augstas amatpersonas. Šī bija 
pirmā augsta līmeņa tikšanās ar 
Kolumbijas valdības amatpersonu 
Latvijas vēsturē. 

Kolumbijas Goda konsulāts 
Latvijā ir atbalstījis tirdzniecības 
saišu paplašināšanu, rīkojot Lat-
vijas uzņēmēju braucienu uz gal-
vaspilsētu Bogotu, kā arī atbalsta 

dažādus kultūras apmaiņas pa-
sākumus Latvijā un Kolumbijā, 
rīkojot Salsas festivālu Rīgā, dā-
vinot kolumbiešu autoru grāma-
tu krājumus Latvijas bibliotēkai, 
Latvijas Universitātei un Latvijas 
Kultūras akadēmijai. 

Elīna Dzenuško, 
Kolumbijas Goda konsulāta 

Latvijā biroja vadītāja

Stopiņu novada pašvaldība 
sveic Robertu Bindi, Kolumbi-
jas Goda konsulu Latvijā, SIA 
„Getliņi Eko” Projektu vadības 
nodaļas vadītāju, ar augsto ap-
balvojumu!

Kolumbijas Goda konsuls Latvijā 
Roberts Binde saņem Kolumbijas 
valdības apbalvojumu

Cienījamie novada iedzīvotāji 
un interesenti! Tuvojas Stopi-
ņu novada 130 gadu jubileja, 
kuru svinēsim 2017. gadā. 

Ieklausoties un atbalstot novadā 
dzīvojošā mākslinieka Ulda Ster-
ģa ideju izveidot Stopiņu novada 
tautastērpu, mēs esam iecerējuši 
uzdāvināt to mūsu novadam jubi-
lejā. Tautastērpu darināt apņēmu-
šās mūsu Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Ulbroka” rokdarbnieces 
un audējas. TLMS „Ulbroka”’ va-
dītāja Ārija Vītoliņa ir apkopoju-
si Vidzemes un Rīgas raksturīgās 
krāsas, tautastērpu darināšanas 
un valkāšanas tradīcijas, vainagu 
un sievu galvassegu iespējamos 

variantus. Ir tapuši dažādi krāsu 
salikumi vertikālu svītru saliku-
mam un rūtainiem brunčiem. 

Tautastērpa darināšanas pro-
cesā aicināsim iesaistīties novada 
iedzīvotājus, tā turpinot iedibinā-
to tradīciju, darinot novada 125 
gadu jubilejas jostu, kuras tapša-
nā dalību ņēma ieinteresētie no-
vada iedzīvotāji un viesi.

Lai realizētu brīnišķīgo ieceri 
par sava novada tautastērpu, ir 
nepieciešama jūsu palīdzība. Lai 
mūsu studijas audējas varētu uz-
sākt tautastērpa darināšanu, lū-
gums nobalsot par sev tīkamāko 
krāsu salikumu un vestes krāsu, 
kurai ir jābūt vienai no brunču 
auduma svītru krāsām.

Arī šogad Stopiņu novada do-
mes deputāti lēma par bērnu 
un jauniešu nodarbinātību un 
darba samaksu vasaras mēne-
šos, organizējot labiekārtoša-
nas darbus Stopiņu novada 
administratīvās teritorijas 
ciemos.

Ar darbu tiks nodrošināti bērni 
un jaunieši vecumā no 13 pil-
niem gadiem līdz 18 gadiem (ar 
nosacījumu, ja mācās vispāriz-
glītojošās mācību iestādēs dienas 
nodaļā), kuru dzīves vieta ir dek-
larēta Stopiņu novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā.

Bērniem un jauniešiem tiek 
piedāvāta labiekārtošanas darbu 
veikšana, tajā skaitā: zālienu ap-
maļu attīrīšana no smiltīm, krū-
mu attīrīšana no smiltīm, atvašu 
nogriešana ar dārza grieznēm, 
dārza celiņu slaucīšana (gājēju), 
solu vietu attīrīšana no smiltīm, 
nejaušu atkritumu savākšana zā-
lienos, pievestas augsnes izlīdzi-
nāšana, zāliena ravēšana, slaucī-
šana, nopļautās zāles sagrābšana, 
ūdenstilpju krastu sakopšana, 
dārza (gājēju) celiņu apmaļu izlī-
dzināšana, ravēšana, puķu dobju, 

koku un krūmu apdobju ravēša-
na, izlīdzināšana, augu laistīša-
na, augsnes uzrakšana, laukumu 
virsmu nolīdzināšana, neiesaiņo-
tas kravas pārvietošana ar maza 
tilpuma palīgierīcēm, dažādu 
kravu iekraušana un izkrauša-
na autotransportā, solu virsmu 
tīrīšana, krāsošana, malkas pār-
vietošana, kraušana, pašvaldības 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apsaimniekojamās teritorijas sa-
kārtošana, laukumu un skvēru, 
parku sakopšana, kantoru un citu 
līdzīgu telpu uzkopšana.

Stundas tarifa likme – 2,55 EUR.  
Darba algu izmaksās no Stopiņu 
novada pašvaldības pamatbudže-
ta. Bērniem no 13 līdz 18 gadiem 
darba devējs apņemas nodrošināt 
darbu četras darba stundas dienā. 
Darba tiesiskās attiecības uzsāk 
laika periodā no 2016. gada 1. jū-
nija  līdz 30. jūnijam, no 1. jūlija  
līdz 29. jūlijam ieskaitot, no 1. au-
gusta līdz 31. augustam  ieskaitot. 
Līgums tiek  slēgts tikai uz vienu 
periodu.

Pieteikumi personīgi jāie-
sniedz Stopiņu novada domē 
1. kabinetā  līdz 16. maijam ie-
skaitot.

PIESAKOTIES DARBĀ, OB-
LIGĀTI JĀIESNIEDZ:

1. Vecāku rakstisks iesniegums –  
piekrišana, pašvaldības sagatavo-
ta forma;

2. Medicīniskā izziņa;
3. Izziņa no skolas, izņemot 

Stopiņu novada pašvaldības vis-
pārizglītojošās izglītības iestādes;

4. Jāuzrāda derīgs personu ap-
liecinošs dokuments;

5. Iesniegums par kontu kredīt-
iestādē atlīdzības saņemšanai –  
pašvaldības sagatavota forma.

Algas nodokļu grāmatiņa ir 
jānoformē un jāiesniedz ne vē-
lāk kā divu darba dienu laikā pēc 
darba tiesisko attiecību uzsākša-
nas, veicot atzīmi LR Valsts ie-
ņēmumu dienesta elektroniskajā 
deklarācijas sistēmā, norādot 
ienākumu gūšanas vietu: Stopi-
ņu novada dome, reģistrācijas 
Nr.90000067986, un darba līgu-
mā norādīto darba laika periodu.

n Iesnieguma veidlapa, Darba 
instrukcija jauniešiem vecumā 
no 13 gadiem līdz 18 gadiem, 
labiekārtošanas darbu veicējiem, 
un Darba vides risku izvērtējums 
pieejami: http://bit.ly/1Sv56Ay. 

Jūsu ieteiktā vestes krāsa:

_________________________________________________
Aicinām izvēlēties savu krāsu variantu, ierakstīt vēlamo vestes krāsu, 
izgriezt un nogādāt paraugu novada domē pie sekretāres vai atsūtīt pa 
pastu: Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, LV-2130, vai arī 
atsūtīt savu izvēli uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Lai mums izdodas, un gaidām jūsu balsojumu līdz 1. jūnijam!
Stopiņu novada pašvaldība

1. 

2.

3.

4.

Aicinām kopīgi darināt 
Stopiņu novada tautastērpu

Izvēlieties vienu jums tīkamāko brunču auduma krāsu salikumu: 

Stopiņu novada pašvaldība aicina bērnus 
pieteikties darbam vasarā

Ordeņu kapituls 2016. gada 
7. aprīlī nolēma par sevišķiem 
nopelniem Latvijas valsts labā 
piešķirt Atzinības krusta III 
šķiru SIA „Augstceltne” valdes 
priekšsēdētājam, uzņēmējam 
un mecenātam Jurim Kursītim.

Valsts apbalvojumu pasniegšana 
notika 4. maijā svinīgā ceremo-
nijā Melngalvju namā.

Stopiņu novada pašvaldība 
sveic mūsu novada uzņēmēju 
Juri Kursīti ar augstā valsts 
apbalvojuma saņemšanu! 

Atzinības krusts (Croix de la 
reconnaissance), kas dibināts 
1710. gadā Liepājā, Latvijas Re-
publikā nodibināts 1938. gadā 
par piemiņu Kurzemes un Zem-
gales hercogistes slavas laikiem 
un atjaunots ar Valsts apbalvo-

jumu likumu 2004. gadā. Atzi-
nības krusta devīze ir: Pour les 
honnêtes gens – Godaprāta ļau-
dīm. Ar Atzinības krustu apbalvo 
par izcilu Tēvijas mīlestību un 
par sevišķiem nopelniem valsts, 
sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, 
sporta un izglītības darbā. Par 
nopelniem uzskatāma uzticīga 
un uzcītīga kalpošana valsts vai 
pašvaldības dienestā, priekšzīmī-
ga un godīga darba izpilde, ikvie-
na sabiedriska kalpošana, tautas 
gara, pašdarbības un saimniecis-
ko spēku attīstīšana.

Sveicam 
Juri Kursīti ar  
Atzinības krusta 
saņemšanu

Valsts prezidents pasniedz Atzinī-
bas krustu SIA „Augstceltne” val-
des priekšsēdētājam, uzņēmējam 
un mecenātam Jurim Kursītim
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No 2016. gada 1. maija līdz pat 
3. oktobrim norisināsies Dau-
gavas lejteces tūrisma reģio-
na apceļošanas akcija, kuras 
noslēgumā iespējams laimēt 
lidojumu gaisa balonā divām 
personām un citas balvas. 

Daugavas lejtece apvieno sešus 
novadus – Ikšķili, Ogri, Salaspili, 
Stopiņus, Baldoni un Ķekavu –, un 
2016. gadā ir uzsākta akcija „Ap-
ceļo Daugavas lejteci”, kuras laikā 

ikvienam interesentam ir iespēja 
apmeklēt dažādus tūrisma objek-
tus visā Daugavas lejteces tūrisma 
reģionā un iepazīt daudzveidīgas 
atpūtas un izklaides iespējas.

Saņemot akcijas bukletu, ir 
jāapmeklē 18 objektu, jāuzzina 
atbildes uz jautājumiem un jāaiz-
pilda krustvārdu mīkla. Aizpildīto 
akcijas bukletu jānogādā Ikšķiles, 
Ogres, Salaspils vai Ķekavas tū-
risma informācijas centrā. Pilns 
akcijas nolikums www.ikskile.lv/

turisms, www.visitogre.lv, visit.sa-
laspils.lv, www.parkulturu.lv, www.
baldone.lv, http://stopini.lv/lv/pa-
svaldiba/turisma-informacija. 

Šī ir lieliska iespēja kopā ar drau-
giem, radiem vai ģimenes lokā apce-
ļot savu un netālos novadus, iepazīt 
jaunas takas, redzēt iepriekš neredzē-
to un brīnišķīgi pavadīt laiku kopā. 

Akcijas bukletu var saņemt Ikšķi-
les, Ogres, Salaspils un Ķekavas tū-
risma informācijas centros, vairākos 
objektos (Nacionālais botāniskais 

dārzs, Daugavas muzejs, Ogres Vēs-
tures un mākslas muzejs un Sunta-
žu muiža, Suntažu muižas pils un 
muzejs, mini zoo „Brieži”, Ķekavas 
novadpētniecības muzejs, kempings 
„Zanzibāra”, Mercendarbes muiža, 
Baldones observatorija) vai elektro-
niski lejupielādēt augstāk norādītajās 
adresēs.

5. oktobrī Baldonē, Mercendar-
bes muižā, notiks izloze, kurā tiks 
noteikts galvenās balvas ieguvējs, 
kas dosies lidojumā ar gaisa balonu 

virs Daugavas lejteces. Balvu no-
drošina SIA „Airkargo”.  

Akciju atbalsta Ikšķiles, Ogres, 
Salaspils, Stopiņu, Ķekavas un 
Baldones pašvaldības, laivu noma 
„Jenču laivas”, www.kazaslaukos.
lv, Nacionālais botāniskais dārzs, 
Rāmavas Depkina muiža.

Tavs vasaras piedzīvojums sā-
kas tieši šeit!

Informāciju sagatavoja
 Laura Šīrante, Ikšķiles novada 

tūrisma informācijas centra vadītāja

Apceļo Daugavas lejteci un laimē lidojumu gaisa balonā divām personām un citas balvas

Stopiņu novada iedzīvotāju 
aptauja 2016. gadā norisinā-
jās no 8. marta līdz 5. aprīlim. 

Aptaujā aicinājām iedzīvotājus 
izteikt viedokli par dzīvi novadā 
un novērtēt pašvaldības darbu. 
Aptaujas anketas iedzīvotāji varē-
ja aizpildīt gan elektroniski, gan 
papīra veidā.

Jau tradicionāli aptaujā lielāko-
ties piedalījās sievietes. Aptaujas 
dalībnieku sadalījums salīdzinā-
jumā ar 2014. gadu ir mainījies 
par dažiem procentiem.

Lielākais vairākums aptaujas da-
lībnieku ir strādājoši, vecumā no 25 
līdz 45 gadiem, ar augstāko izglītību.

90% no respondentiem ir ap-
mierināti ar dzīvi Stopiņu novadā. 
Atbildot uz jautājumu par pašval-
dības sadarbību ar iedzīvotājiem, 
68% novērtējuši to kā labu, 10% kā 
teicamu un 22% kā nepietiekamu. 
Salīdzinot ar iepriekšējiem rezul-
tātiem, sadarbības novērtējums ir 
paaugstinājies par 5% un par 6% 
samazinājies nepietiekamas sadar-
bības vērtējums. 

Vērtējot apmeklētāju apkalpoša-
nas kvalitāti pašvaldības iestādēs, 
pozitīvi ir mainījies problēmu ri-
sināšanas savlaicīguma vērtējums 
– 2014. gadā kā neapmierinošu to 
vērtēja 26% respondentu, šogad 
vairs tikai 9%, samazinājies arī ie-
dzīvotāju skaits, kas bija neapmie-
rināti ar dokumentu iesniegšanu 
elektroniski, šogad to neapmieri-
noši vērtē vairs tikai 5% respon-
dentu (2014. – 14%). Samazinājies 
arī informācijas pieejamības neap-
mierinošais vērtējums – 2014. gadā 
kā neapmierinošu to vērtēja 20%, 
bet šogad 9% respondentu. Pārējie 
rādītāji praktiski nav mainījušies.

Informācijas avoti, kur iedzī-
votāji gūst informāciju par no-
risēm novadā, dominē tādi paši 
kā 2014. gada rezultātos, biežāk 
minētie ir: www.stopini.lv – 51% 
(2014.g. – 31%); „Tēvzemīte” – 
39% (2014.g. – 35%); pie sludinā-
jumu dēļa – 30% (2014.g. – 22%). 
Palielinājies iedzīvotāju skaits, 
kas ir pieteikušies jaunumu sa-
ņemšanai no pašvaldības mājas-
lapas, – 10% (2014. – 1%).

Tikai par dažiem procentiem 
ir mainījušies rādītāji attiecībā 

Stopiņu novada iedzīvotāju 2016. gada aptaujas rezultātu apkopojums

uz tēmām, par kādām iedzīvotāji 
vairāk vēlētos lasīt.

Praktiski nav mainījušies ie-
dzīvotāju paradumi, kādā veidā 
pašvaldība tiek informēta par 
problēmām un risināmajiem jautā-
jumiem. Paaugstinājies to respon-
dentu skaits, kas atzīmējuši atbildi –  
„vēršos personīgi pie attiecīgā spe-
ciālista” – 54% (2014.g. – 37%).

Salīdzinot ar 2014. gadu, ir sa-
mazinājies to iedzīvotāju skaits, 

kas ir neapmierināti ar ielu un 
ceļu uzturēšanu. Šobrīd kā neap-
mierinošu šo jomu atzīmēja 42%, 
2014.g. – 60%. Uz pusi samazi-
nājies neapmierināto iedzīvotāju 
skaits ar centralizēto ūdensap-
gādi un kanalizāciju. Namu ap-
saimniekošanas jomā iedzīvotāju 
vērtējums dalās. Pārējos rādītājos 
būtiskas izmaiņas nav notikušas.

Pirmo reizi aicinājām novērtēt 
bērnu un jauniešu vajadzību no-

drošinājumu novadā un jauniešu 
aktivitāti sabiedriskos un kultū-
ras pasākumos.

Lielākā puse respondentu ir at-
zīmējuši, ka visas vajadzības tiek 
nodrošinātas, bet nezina, kāda ir 
jauniešu aktivitāte sabiedriskos 
un kultūras pasākumos. 

Ar ieteikumiem, ko nepiecie-
šams uzlabot novada pasākumu 
norisē, lai motivētu jauniešus 
aktīvi piedalīties, dalījās 39% res-

pondentu. Biežākie ierosinājumi 
bija: vairāk izplatīt informāciju 
par pasākumiem; motivēt ar bal-
vām; iesaistīt jauniešu līderus, 
populāras personības. 

Atzīmējot, kādi ir pašvaldības 
paveiktie darbi, kā labākie visbie-
žāk ir minēti – gājēju celiņa un 
apgaismojuma izbūve līdz Ulbro-
kas vidusskolai. Šeit jāatzīmē, ka 
gājēju celiņa būvniecības darbus 
organizēja a/s „Latvijas Valsts ceļi”, 
pašvaldība izbūvēja apgaismoju-
mu. Iedzīvotāji ir apmierināti ar 
iekšpagalmu sakārtošanas dar-
biem, atkritumu laukumu izveidi, 
ceļu un ielu sakārtošanu, apgais-
mojuma izbūvi Sauriešos, ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukciju, sakārtoto Ulbrokas 
ezera malu, renovēto bērnudārzu, 
rekonstruēto tilu pār Mazo Juglu, 
brīvpusdienām novada skolās.

Izsakot viedokli par neveiksmīgi 
veiktajiem darbiem, daudzi iedzī-
votāji atzīmē, ka nav apmierināti 
ar pašvaldības policijas darbu; dau-
dzus neapmierina ceļu kvalitāte 
novadā un ceļu uzturēšana. Daudzi 
ir neapmierināti ar jaunā Ulbrokas 
apļa izbūvi un satiksmes organizā-
ciju, informējam, ka pārbūvēti tiek 
valsts autoceļi, kur pašvaldība ir iz-
teikusi savu viedokli par satiksmes 
organizāciju, un iespēju robežās tas 
ir ņemts vērā. 

Kādus darbus vajadzētu veikt ne-
kavējoties, iedzīvotāji ir uzrakstīju-
ši ļoti precīzi, un šī informācija tiks 
izvērtēta. Bet lielākoties iedzīvotāji 
vēlas, lai straujāk notiktu novada 
ielu un ceļu asfaltēšana, lai gājēju 
pārejas būtu labāk apgaismotas un 
regulējamas ar luksoforiem, tiktu 
veikta veloceliņu izbūve, aktīvāk 
strādātu pie māju siltināšanas jau-
tājumiem, daudzi iedzīvotāji ir ne-
apmierināti ar intensīvo satiksmi 
novadā, īpaši Ulbrokā.

Paldies visiem iedzīvotājiem, 
kuri piedalījās aptaujā un izteica 
savu viedokli! Tas mums palīdz 
strādāt un kopīgi uzlabot dzīvi 
mūsu novadā.

Aptaujas datus apkopoja 
I.Skrastiņa, sabiedrisko attiecību 
speciāliste. Aptaujas materiāli 
pieejami Stopiņu novada domē 2. 
stāvā 2. kabinetā. 

Aptaujas dalībnieki

Nav norādīts

Sievietes 

Vīrieši

Aptaujas dalībnieku vecums

Aptaujas dalībnieku izglītība

Augstākā

Vidējā speciālā

Vidējā

Aptaujas dalībnieku nodarbošanās

3. Apmeklētāju apkalpošana pašvalības iestādēs

Bezdarbnieks/pašlaik nestrādā

mājsaimniece

Pašnodarbinātais

Uzņēmējs

Privāta uzņēmuma darbinieks

Valsts/pašvaldības iestādes...

Pensionārs

Students

Problēmu risināšanas savlaicīgums

Dokumentu iesniegšana elektroniski

Pašvaldības iestāžu  telpu pieejamība

Inforamācijas pieejamība

Darbinieku kompetence

Pakalpojumu sniegšanas kvalitāte

Apmeklētāju apkalpošna

4. Informāciju par pašvaldības darbību un notikumiem 
novadā jūs iegūstat: 

5. Vairāk informācijas vajadzētu par

6. Kā jūs informējat pašvaldību

7. Pašvaldības pakalpojumu kvalitātes vērtējums

Ļoti apmierina Apmierina Neapmierina Grūti pateikt

Ļoti apmierina Apmierina Neapmierina Grūti pateikt

62+
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Maijā tiks uzsākti Vidus ielas, 
Īsās ielas posma un Ezermalas 
ielas posma Ulbrokā pārbūve.

Pārbūvējamos ielu posmos atbil-
stoši projektam tiks rekonstruē-
tas ielu brauktuves un nomales, 
rekonstruētas esošās nobrauktu-
ves uz īpašumiem, kā arī ir pare-
dzēts izbūvēt jaunas nobrauktu-
ves uz īpašumiem, tiks uzstādītas 
jaunas ceļa zīmes un izbūvēti as-
toņi ātrumvaļņi. Darbu veikšanas 
laikā būvdarbu veicējs nodroši-
nās piekļuvi īpašumiem, kā arī 
tiks veikti īslaicīgi satiksmes iero-
bežojumi minētajās ielās, par ko 
informācija tiks izvietota darbu 
veikšanas zonā. Aicinām iedzī-
votājus sekot darbu norisēm un 
būt saprotošiem, izjūtot īslaicīgas 
neērtības.

A/s „Ceļu pārvalde” turpina 
būvniecības darbus jaunā Ul-
brokas apļa izbūvē, autoceļu 
P4 (Rīga–Ērgļi) un P5 (Ulbro-
ka–Ogre) krustojumā Ulbrokā. 
Darbu veikšanas laikā autobrau-
cējus sagaida dažādi satiksmes 
ierobežojumi, lai varētu veikt 
trotuāra izbūvi un apzaļumoša-
nas darbus, kā arī asfaltbetona 
virskārtas izbūvi. Informācija un 
satiksmes organizācijas shēmas 
konkrētu darbu veikšanas laikā 
tiks izvietotas, un aicinām sekot 
līdzi informācijai uz ceļiem. Ul-
brokas apļa izbūves darbus plā-
nots pabeigt līdz jūnija beigām.

Aprīlī uzsākti ceļa Saurie-
ši–Upeslejas atsevišķu posmu 
remontdarbi. Darbus plānots 
pabeigt maijā. Ceļa remontdarbu 
laikā aicinām iedzīvotājus ievērot 
satiksmes ierobežojumus un būt 
uzmanīgiem remontdarbu zonās.

Maijā turpināsies pagājušajā 
gadā uzsāktie ielu remontdar-
bi. Dzidriņās – Dienvidu ielas 
pārbūves pabeigšana, Ulbrokā –  
Aconas ielas posma pārbūves pa-
beigšana.

Ulbrokā pabeigti gājēju celiņa 
būvdarbi no Peldu ielas līdz Ul-
brokas ezeram. Būvdarbu laikā ir 
izbūvēts bruģēts gājēju celiņš no 
Peldu ielas līdz Ulbrokas ezeram. 

n Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar atbildīgo Stopiņu 
novada domes pārstāvi – izpild-
direktoru Maksimu Griščenko, 
tālr. 67910095, e-pasts: maksims.
griscenko@stopini.lv. 

Ceļu 
remontdarbi 
novadā

Stopiņu novadā Lielajā talkā savāktas 126 tonnas atkritumu
Novada iedzīvotāji jau daudzus gadus aktīvi piedalās Lielajā talkā. Šogad talkoja visā novada teritorijā un kopumā 

tika savāktas un izvestas 126 tonnas atkritumu. 
Esam padarījuši labu darbu, bet lielākais darbs ir katru dienu sekot līdzi sev un apkārtējiem, 

lai atkritumi tiek izmesti tikai tiem paredzētajās vietās. 

Būsim atbildīgi sava novada iedzīvotāji un kopīgi saglabāsim novadu tīru visu gadu!
Stopiņu novada pašvaldība

STOPIŅU  NOVADA PAŠVALDĪBA 
PĀRDOD MUTISKĀ IZSOLĒ AUTOMAŠĪNU 

„FORD TRANSIT CONNECT”

Stopiņu   novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
kustamo matu – automašīnu „FORD TRANSIT CONNECT”, valsts re-
ģistrācijas Nr. HD7159. Nosacītā cena ir 2280,00 EUR (divi tūkstoši divi 
simti astoņdesmit euro, 00 centu), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles 
solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centu). Nodrošinājuma nauda – 
10% no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 228,00 EUR (divi simti div-
desmit astoņi euro, 00 centu), kas jāieskaita Stopiņu novada domes kontā.

Izsole notiks 2016. gada 20. maijā plkst. 11.00 Stopiņu novada  do-
mes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

Kustamās mantas raksturojums: valsts reģistrācijas numurs – HD7159, 
1. reģistrācijas gads – 2008. g., bez tehniskās apskates noskrējiens (kilo-
metrāža pēc odometra) –195 129 km; motora tips – dīzeļdzinējs, atraša-
nās vieta – Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu  novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: http://stopini.lv/lv/pasval-
diba/izsoles vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 5. kabinetā – pirmdienās 
11.00–13.00; 14.00–19.00 un ceturtdienās 9.00–13.00; 14.00–18.00. 

Informāciju par pārdodamo kustamo mantu var saņemt pie Aināra 
Bērča, tālr. 67910157.

• Aprīlī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 143 notikumiem. 
• Sastādīti 27 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievē-
rošanu sastādīti 13 administratīvo pārkāpumu protokoli paziņojumi.
• Izskatīti 22 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Par likumpārkāpumu izdarīšanu aizturēta un nodota Valsts polici-

jas darbiniekiem viena persona.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas četras personas alkohola 
reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
• Nodots Ceļu policijai viens autovadītājs, kas savu spēkratu vadīja 
alkohola reibumā.

Informācija sagatavota, izmantojot 
Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „JAUNDRAVNIEKI” 

RUMBULĀ, STOPIŅU NOVADĀ
Stopiņu novada dome 2016. gada 13. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu, protokols 
Nr.72, „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
„Jaundravnieki” (īpašuma kadastra nr. 80960070044) Stopiņu novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto 
(atļauto) izmantošanu un pamatot dīķa, dzīvojamo un darījuma objek-
tu (publiski ūdenssporta būvju) apbūvi, nepieciešamo inženiertehnisko 
sagatavošanu.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma „Jaundravnieki” īpaš-
nieks SIA „Viedā zeme”. 

Detālplānojuma izstrādātājs: arhitekts Mihails Čeburaškins.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un 

plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@
stopini.lv).

 Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jā-
iesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopi-
ņu novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv). 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA ĪPAŠUMAM „MĀKONĪŠI”, 
DREILIŅI, STOPIŅU NOVADS, IZMAIŅU IZSTRĀDI

Stopiņu novada dome 2016. gada 
13. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu, 
protokols Nr.72, „Par detālplā-
nojuma īpašumam „Mākonīši”, 
Dreiliņi, Stopiņu novads (apstip-
rināta ar Stopiņu novada domes 
31.10.2007. lēmumu, protokols nr. 
69 saistošo noteikumu nr. 49/dp), 
izmaiņu izstrādi”.

Detālplānojuma izstrādes 
mērķis: detalizēt zemes vienības 
plānoto (atļauto) izmantošanu 
un pamatot zemes vienības ar 
apzīmējumu detālplānojumā „2” 
atļautās izmantošanas maiņu  no 
detālplānojumā noteiktās „inže-
niertehniskās apgādes tīklu un 
objektu apbūves teritorija (TI)” uz 
„savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija” (DzS). 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma „Mākonīši” īpašnieks SIA 
„Latectus”. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@sto-
pini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāie-
sniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu 
novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv).

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi  aprīlī

PAZIŅOJUMS PAR STOPIŅU NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMA 1. REDAKCIJAS PUBLISKO APSPRIEŠANU UN 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM

Stopiņu novada dome 2016. gada 27. aprīļa sēdē (protokols Nr.73) pie-
ņēma lēmumu „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma un Vides pār-
skata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņem-
šanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016. gada 16. maija 
līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Ar plānojuma redakcijas materiāliem un vides pārskatu varēs iepazī-
ties, sākot ar 2016. gada 16. maiju tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un 
www.stopini.lv.

Ar plānojuma redakcijas materiāliem un vides pārskatu izdrukas vei-
dā varēs iepazīties, sākot ar 2016. gada 16. maiju Stopiņu novada domes 
telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulces: 
Gaismas internātpamatskolā (Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu 

nov.) – 8.06.2016. plkst. 15.00
Dienas centrā „Cekule” (Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu nov.) – 

14.06.2016. plkst. 15.00
Dienas centrā „Līči” („Dienas centrs”, Līči, Stopiņu nov.) – 14.06.2016. 

plkst. 17.00
Dienas centrā „Saurieši” (Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu nov.) – 

15.06.2016 plkst. 15.00
Dienas centrā „Upeslejas” („Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu nov.) – 

15.06.2016. plkst.17.00
Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) – 

16.06.2016 plkst. 17.00
Iespējams izteikt mutiskus priekšlikumus apmeklētāju pieņemšanas 

laikos attīstības un plānošanas speciālistei Linda Čakšei, tālr. 27757382.
Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada pašvaldībai, In-

stitūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektro-
niskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvār-
du, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosau-
kumu, par kuru tiek izteikts priekšlikums.

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste 
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Stopiņu novada pašvaldības 
finansēto projektu konkursā 
2016. gadā saņemti 14 projek-
tu pieteikumi. 2016. gada 13. 
aprīļa Stopiņu novada domes 
sēdē (prot.nr.72), izvērtējot ie-
sniegtos projektu pieteikumus, 
atbalstīti 10 projekti.
Projektu realizācija paredzēta 
līdz 30. decembrim. Aicinām 
iedzīvotājus sekot līdzi informā-
cijai par projektu aktivitātēm un 
piedalīties organizētajās nodar-
bībās, pasākumos un semināros.

APSTIPRINĀTIE PROJEKTI:
 „Rikšiem bērīt es 
palaidu”.
„Akācijas” ir viensēta ar senu un 
teiksmainu vēsturi. Mājas celt-
niecība sākta 1916. gadā, kad 
Ulbrokas muižas kalējs Rihards 
Igals iegūst barona F. fon Meng-
dema labvēlību un nelielu zemes 
platību, lai sāktu savas mājas un 
smēdes celtniecību. Viensētu ap-
tver individuāla apbūve – dzīvo-
jamā un saimniecības ēka, kas ir 
iekļauta Stopiņu novada kultūras 
kanonā, jo celta līdz 1940. gadam. 
Stāsta liecinieces ir senās fotogrā-
fijas un mazmeitas Māras Zebau-
eres mutvārdu vēstures liecības. 
Ulbrokas bibliotēkas pētniecības 
projekta „Senās mājvietas Stopi-
ņu novadā” izstrādes materiālos 
(2013)  dokumentēts ar leģendām 
apvīts „Akāciju” māju stāsts, kas 
šogad atzīmē simtgadi. Plānota-
jam pasākumam, kas balstīts uz 
vēsturiskiem faktiem, ir ne tikai 
vietējas nozīmes kultūrvēsturisks 
aspekts, to raksturo kalējmeistara 
amata prasmes Latvijā gan tajos 
laikos, gan šajos laikos, demon-
strējot vecmeistaru gudrību un 
„kurpes” rikšotājiem.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: Ulbrokas bibliotēka, Daiga 
Brigmane.

Pieprasītais/piešķirtais finan-
sējums: 450,00 EUR.

 Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts atbilst izsludinātā 
konkursa izvirzītajiem mērķiem.

 „Koučings – 
mans sabiedrotais 
ikdienas dzīvē”.
Semināru ciklā tā dalībniekiem 
būs iespēja iepazīties ar koučinga 
metodi, tās pamatprincipiem un 
ikdienā pielietojamām praksēm. 
Semināru cikls sastāv no sešām 
nodarbībām, katra nodarbība trīs 
stundu gara (kopā 18 stundas) 
reizi nedēļā pusotra mēneša ga-
rumā. Semināru dalībnieku skaits 
paredzēts līdz 10 cilvēkiem katrā 
nodarbībā. Katram dalībniekam 
vēlams apmeklēt visas cikla no-
darbības. Visas nodarbības sa-
stāv no teorētiskās, praktiskās un 

pārrunu daļas. Katram semināru 
dalībniekam būs iespēja apgūt, 
trenēt, attīstīt savas iemaņas, kļūt 
elastīgākam un caur izaugsmi 
paplašināt savu komforta zonu. 
Paredzēti arī mājas darbi un to 
pārrunāšana nākamajā semināra 
reizē. Semināru programma:

(1) Kas ir koučings jeb izaug-
smes trenēšana. Koučinga pras-
mes ikdienā, kā tās pielietot savas 
efektivitātes paaugstināšanai.

(2) Radošu metožu izmantoša-
na kopā ar koučinga pamatprin-
cipiem ikdienas praksē.

(3) Dzīves līdzsvara noteikša-
nas principi.

(4) Neveiksmes dzīvē un resur-
si, ko tās dod tālākai attīstībai.

(5) Ierobežojošas pārliecības 
par dzīvi – kāpēc tās eksistē, kā 
tās palīdz un kā ierobežo, kā ar 
tām strādāt.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: Dace Siliņa.

Pieprasītais/piešķirtais finan-
sējums: 450,00 EUR.

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts atbilst izsludinātā 
konkursa izvirzītajiem mērķiem.

„Atkritumu minigolfs”.
Projekta galvenā ideja ir likt nova-
da iedzīvotājiem aizdomāties, cik 
daudz mēs izmetam atkritumos un 
cik daudz mēs patiesībā no šiem 
atkritumiem spētu iegūt. Projekta 
norise tiks sadalīta četrās daļās: 

1) Minigolfa laukuma projekta 
izveide (jūnija sākums). 

2) Nepieciešamo materiālu vāk- 
šana (jūnija beigas).

3) Minigolfa laukuma izveide 
(jūlija sākums).

4) Minigolfa laukuma atklāša-
na un sacensības (jūlija vidus).

Plānots izveidot minigolfa lau-
kumu ar deviņām bedrītēm, ko 
novietot Līču dienas centra teri-
torijā līdz sezonas beigām (atka-
rīgs no laikapstākļiem septem-
bris–oktobris).

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: biedrība „Stopiņu novada 
jaunieši”, Aiga Grizāne.

Pieprasītais/piešķirtais finan-
sējums: 450,00 EUR.

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts atbilst izsludinātā 
konkursa izvirzītajiem mērķiem.

„Pirts tradīciju diena”.
Teorētisks un praktisks pasā-
kums Stopiņu novada iedzīvotā-
jiem, kurā tiks sniegtas zināšanas 
par pirts tradīcijām un iespēja 
pasākuma dalībniekiem sertificē-
tu pirtnieku vadībā iet pirtī, ap-
gūt praktiskas iemaņas pirts slotu 
gatavošanā.

Iesniedzējs, atbildīgā per-
sona: SIA „Medical archiving 

systems”, Arnis Čakšs.
Pieprasītais/piešķirtais finan-

sējums: 450,00 EUR.
Izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts atbilst izsludinātā 
konkursa izvirzītajiem mērķiem.

„Laivu brauciens 
Mazā Jugla”.
Projekta ietvaros plānots veikt 
laivu braucienu pa Mazo Juglu. 
Maršruta sākums Salaspils nova-
dā – noslēgums Stopiņu novadā, 
Līčos. Brauciena laikā tiks iepa-
zītas interesantas vietas, apgūtas 
laivošanas prasmes utt. Brauciena 
noslēgumā paredzēta kopīga mal-
tīte, atpūta, pirts apmeklējums. 
Projekta dalībnieki – novada 
daudzbērnu ģimenes un jaunieši.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: Salaspils daudzbērnu biedrī-
ba „Mārtiņsala”, Linda Čakše.

Pieprasītais/piešķirtais finan-
sējums: 450,00 EUR.

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts atbilst izsludinātā 
konkursa izvirzītajiem mērķiem.

„Atstarotāji ar latviešu 
ornamentu”.
Projekts tiks īstenots dienas cen-
trā „Līči” kā radošās darbnīcas 
astoņu nedēļu garumā pulciņu 
vadītājas vadībā vienu reizi ne-
dēļā. Radošo darbnīcu laikā tiks 
veidoti atstarotāji ar latviešu 
rakstu zīmēm. Nodarbībās tiks 
apgūtas šūšanas prasmes, pras-
mes strādāt ar dažādiem audu-
miem, dažādiem materiāliem, kā 
arī pārrunātas latviešu tautas vēr-
tības, simboli, kā mūsu senči tos 
pielietojuši ikdienā, sadzīvē.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: dienas centrs „Līči”, Zanda 
Pelše.

Pieprasītais/piešķirtais finan-
sējums: 450,00 EUR.

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts atbilst izsludinātā 
konkursa izvirzītajiem mērķiem.

„Cita mūzika”.
Es, Reinis Višķeris, pirms vairā-
kiem gadiem esmu pabeidzis Ul-
brokas Mūzikas un mākas skolu 
(UMMS), uzskatu sevi par šīs 
skolas patriotu. Pēc Mūzikas sko-
las beigšanas turpinu iesaistīties 
dažādos muzikālos projektos, ļoti 
daudz esmu uzstājies uz skatuves, 
piedalījies ierakstos, kā arī pa-
ralēli tam nodarbojos ar skaņas 
režiju, skaņošanu un skaņas failu 
apstrādi amatiera līmenī. Vēlos 
dalīties šajā pieredzē ar Mūzikas 
skolas skolēniem, iesaistot viņus 
kopēja ieraksta tapšanā, kas vi-
ņiem sniegtu priekšstatu par to, 
kā notiek ieraksti studijās, kas ir 

tās lietas, ko sagaida skaņu inže-
nieris no mūziķa, kā arī pastāstīt 
par savu un savas grupas pieredzi 
mūzikas industrijā.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: Reinis Višķeris.

Pieprasītais/piešķirtais finan-
sējums: 450,00 EUR.

 Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts atbilst izsludinātā 
konkursa izvirzītajiem mērķiem.

„Katram savu tautastērpu 
arī Stopiņos”.
Projekta laikā katrs pats sev va-
rēs uzsākt vieglākās tautastērpa 
sastāvdaļas – baltā lina krekla –  
pagatavošanu. Katrs projekta 
dalībnieks varēs izvēlēties, kādu 
kreklu sev izšūt. Projekts tiks 
realizēts dienas centrā kā šūšanas 
nodarbību cikls – astoņas no-
darbības divu mēnešu garumā. 
Projekta laikā tā dalībnieki, pētot 
grāmatas par latviešu tautastēr-
piem, padziļināti iepazīs izšūša-
nas rakstus, šūšanas tehnikas un 
piegrieztnes.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: dienas centrs „Ulbroka”, Anda 
Višķere.

Pieprasītais/piešķirtais finan-
sējums: 450,00 EUR.

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts atbilst izsludinātā 
konkursa izvirzītajiem mērķiem.

Seminārs „Izglītojamie 
ar autiskā spektra 
traucējumiem izglītības 
iestādē”.
Seminārs Gaismas internātpa-
matskolas un citu Stopiņu nova-
da skolu pedagogiem un darbi-
niekiem – atbalsta personālam. 
Semināra pirmā daļa – teorētisko 
zināšanu apguve par autismu. Se-
mināra otrā daļa – praktiskās no-
darbības: metožu un paņēmienu 
kopums, kas izmantojams darbā 
ar izglītojamiem, kuriem ir autis-
kā spektra traucējumi.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: Gaismas internātpamatskola, 
Regīna Grebežniece.

Pieprasītais/piešķirtais finan-
sējums: 450,00 EUR..

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts atbilst izsludinātā 
konkursa izvirzītajiem mērķiem.

„Pasākums novada 
maznodrošināto ģimeņu 
bērniem”.
Izglītojošs atpūtas pasākums bēr-
niem, kuriem materiālu apstākļu 
dēļ nav pieejamas daudzveidīgas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Pasākuma vadītāji – rotaļnieki 
– organizēs bērnu aktivitātes ar 
spēļu un stafešu palīdzību, notiks 

fiziskas aktivitātes dabā ar iespē-
jām darboties radošajā darbnīcā. 
Iepazīšanās ar dažādiem intere-
santiem dzīvniekiem ar iespēju 
tos pabarot un samīļot, vizinā-
šanās ēzeļa vai ponija mugurā 
(atkarībā no bērna vecuma un 
vēlmēm).

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: zemnieku saimniecība „Brie-
ži”, Signe Utāne.

Pieprasītais/piešķirtais finan-
sējums: 325,00 EUR (84%).

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts atbilst izsludinātā 
konkursa izvirzītajiem mērķiem.

NEAPSTIPRINĀTIE
PROJEKTI:
 „Stopiņu novada 
simbolikas popularizēšana 
un vasaras dienas 
nometnes „Pasaule 
caur deju” kvalitātes 
paaugstināšana”.
Ulbrokas vidusskola organizē 
dienas pilotnometni ar ievirzi 
dažādu tautu dejās un valodu 
diskusiju klubu (angļu, latviešu, 
portugāļu valodā). Plānots pie-
saistīt vieslektorus no „RPIVA” 
un „ERASMUS+” projekta brīv-
prātīgos. Nometnē būs iespēja 
piedalīties visiem Stopiņu nova-
da skolēniem. Nometnē būs ie-
spēja pilnveidot esošās dejošanas 
prasmes un paaugstināt valodu 
kompetenci.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: Ulbrokas vidusskola, Irina 
Kalniņa.

Pieprasītais finansējums: 
450,00 EUR(7,17%).

 Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts neatbilst izvirzīta-
jiem mērķiem, jo paredz iegādā-
ties materiālās vērtības, norādot 
konkrētu kolektīvu dalībniekus. 
Projekts savā būtībā nav vērsts uz 
iedzīvotāju plašāku iesaistīšanos.

„Zvanu instrumenta 
apmācība dienas centrā 
„Saurieši””.
Dienas centrā „Saurieši” tiks or-
ganizētas astoņas nodarbības 
(nodarbības ilgums viena stun-
da), kurās tiks apmācīta zvanu 
instrumenta spēle. „Malmark” 
zīmola zvanu instruments ir pro-
fesionāls un smalks mūzikas in-
struments, kas sastāv no 25 hro-
matiski noskaņotiem zvaniem.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: SIA „Zvanu skola”, Rihards 
Fridbergs.

Pieprasītais finansējums: 
450,00 EUR.

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekts neatbilst izvirzītajiem 

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 
2016. gadā apstiprināti 10 projektu pieteikumi

Turpinājums 6. lpp.
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Stopiņu novada dome 12.11.2014. 
pieņēma lēmumu (protokols 
nr.38) par „Stopiņu novada terito-
rijas plānojuma izstrādes uzsākša-
nu”, apstiprinot plānojuma izstrā-
des darba uzdevumu. 2015. gadā 
tika noslēgts līgums par plānojuma 
izstrādi ar SIA „Reģionālie projek-
ti”. Šobrīd  tiek izstrādāta teritorijas 
plānojuma un teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumu 1. 
redakcija. Plānojuma izstrādātāju 
SIA „Reģionālie projekti” pārstāvis, 
projektu vadītājs Tālis Skuja iepa-
zīstināja domes deputātus ar izstrā-
dē esošo plānojuma 1. redakciju, 
informēja par izmaiņām likumdo-
šanā un galvenajām atšķirībām no 
spēkā esošā plānojuma.

Pieņemts lēmums par   „Lo-
kālplānojuma   Stopiņu novada 
ciemu sarkano līniju grozījumi   
Dreiliņu, Līču, Rumbulas, Ulbro-
kas, Upesleju un Vālodžu ciemu 
daļām”  apstiprināšanu un saisto-
šo noteikumu nr.5/16  „Lokālplā-
nojums   Stopiņu novada ciemu 
sarkano līniju grozījumi   Drei-
liņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, 
Upesleju un Vālodžu ciemu da-
ļām”  izdošanu. 

Pieņemts lēmums par   „Lo-
kālplānojuma Stopiņu novada 
Sauriešu ciema daļas sarkano lī-
niju grozījumi”   apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu nr. 4/16   
„Lokālplānojums Stopiņu novada 
Sauriešu ciema daļas sarkano līni-
ju grozījumi”  izdošanu. 

Pieņemts zināšanai ziņojums 
par būvprojekta „Sauriešu Jaunā 
karjera teritorijas sakārtošana un 
multifunkcionālas atpūtas zonas 
ierīkošana Stopiņu novadā” mini-
mālā sastāvā izstrādes pabeigšanu.

Pieņemts lēmums piešķirt vien-
reizēju pašvaldības palīdzību EUR 
150,00 Černobiļas atomelektro-
stacijas avārijas seku likvidēša-
nas dalībniekiem un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas re-
zultātā cietušajām personām sa-
karā ar to, ka š.g. 26. aprīlī aprit 
30 gadi, kopš atomelektrostacijas 
avārijas Černobiļā, šādā kārtībā: 

(1) pašvaldības palīdzību izmak-
sāt, sākot ar 2016. gada 26. aprīli, 
saskaņā ar Stopiņu novada Sociālā 
dienesta sniegto informāciju pēc 
saraksta vai papildsaraksta, pār-
skaitot personas norādītajā ban-
kas kontā (pēc personas lūguma); 
(2) pabalstu saņemt saskaņā ar ie-
priekšminēto Saistošo noteikumu 
7. punktu „Piešķirtā pašvaldības 
palīdzība personai jāizņem gada 
laikā no pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas brīža.”

Pieņemts lēmums piešķirt fi-
nanšu līdzekļus EUR 1000,- (viens 
tūkstotis eiro un 00 eiro centu) ap-
mērā Stopiņu novada pašvaldības 
Ulbrokas kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvam „LUS-
TE” dalībai starptautiskā tautas 
deju festivālā „Ohrid Waves” 
Maķedonijā 2016. gada augusta 
mēnesī no Stopiņu novada paš-
valdības Ulbrokas kultūras nama 
budžeta līdzekļiem.

Apstiprinātas izmaiņas noliku-
mā par Stopiņu novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas maksas pakalpoju-
miem:

1. Nolikums reglamentē pa-
kalpojuma veidus, to apmaksas 
apmērus un iekasēšanas kārtību 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu 
nodaļā.

2. Pakalpojumu apmaksātāji ir 
fiziskas personas, kuras saņem 
attiecīgos pakalpojumus pēc vie-
nošanās.

3. Maksa par saņemamo pakal-
pojumu iemaksājama vienlaicīgi 
ar iesnieguma par laulības noslēg-
šanu iesniegšanu Stopiņu novada 
pašvaldības kasē vai Stopiņu nova-
da Dzimtsarakstu nodaļā vai veicot 
bezskaidras naudas norēķinu.

4. Iekasētās naudas summas 
tiek ieskaitītas pašvaldības budže-
tā grāmatvedībā atsevišķi uzskai-
tītā maksas pakalpojumu kontā.

5. Ieņēmumus no maksas pa-
kalpojumiem izmantot nodaļas 
darba nodrošināšanai (ziedu ie-
gāde, līgumdarbiem, interjera no-
formēšanai u.c.).

6. Pakalpojuma maksā nav ie-

kļauta ar likumu noteiktā valsts 
nodeva par laulību reģistrāciju.

7. Papildus ar likumu regla-
mentētajiem un ar valsts node-
vu apliktajiem pienākumiem un 
pakalpojumiem Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļa pēc vieno-
šanās sniedz sekojošus pakalpoju-
mus par maksu:

8. Dzimtsarakstu nodaļas mak-
sas pakalpojumi (tabula): 

1. Visas norādītās pakalpojumu 
maksas apliekamas ar spēkā esošo 
likumā noteikto pievienotās vērtī-
bas nodokli (PVN). 

2.  Lēmums stājas spēkā 2016. 
gada 1. jūlijā.

Iepirkumu komisijas 
ziņojums
Līguma slēgšanas tiesības iepir-
kuma procedūrā „Apvienotā pro-
jektēšana un būvdarbi „Ūdensteču 
tīrīšana un padziļināšana zonās G5 
un Dauguļupītē Stopiņu novadā””, 
identifikācijas Nr. SND 2016/1 
(AK), piešķirtas un par uzvarētā-
ju atzīta SIA „VALKAS MELIO-
RĀCIJA”, reģ. Nr. 44103005549. 
Pamatojums: piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, pretendentam 
nav konstatēti Publisko iepirku-
mu likuma 39.1 panta izslēgšanas 
nosacījumi. Līguma summa EUR 
688  610,18 (seši simti astoņdesmit 
astoņi tūkstoši seši simti desmit 
euro un astoņpadsmit centu) bez 
pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma slēgšanas tiesības iepir-
kuma procedūrā „Vidus ielas, Īsās 
ielas posma un Ezermalas ielas pos-
ma ULBROKĀ, STOPIŅU NO-
VADĀ, pārbūve”, identifikācijas Nr. 
SND 2016/5 (AK), piešķirtas un par 
uzvarētāju atzīta SIA „V SERVICE”, 
reģ. Nr. 40003920717. Pamatojums: 
piedāvājums atbilst nolikuma prasī-
bām, pretendentam nav konstatēti 
Publisko iepirkumu likuma 39.1 
panta izslēgšanas nosacījumi. Līgu-
ma summa EUR 112 855,55 (viens 
simts divpadsmit tūkstoši astoņi 
simti piecdesmit pieci euro un piec-
desmit pieci centi) bez pievienotās 
vērtības nodokļa.

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi (13.04.2016., protokols nr.72)
Dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumi: 
Nr.
p.k. Pakalpojuma veids

Maksa 
eiro bez 

PVN

Maksa
eiro ar 

PVN

1. Laulības reģistrācija Stopiņu novada Dzimtsarakstu 
nodaļā*

1.1

ja viena vai abas reģistrējamās personas dzīvesvietu 
deklarējušas Stopiņu novada teritorijā vismaz 6/sešus/ 
mēnešus pirms laulības ceremonijas dienas un laulības 
ceremonija notiek Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai 
sestdienā

0,00 0,00

1.2 Citu pašvaldību iedzīvotājiem 5,00 6,05

1.3 Pēc personu lūguma, vienojoties ar Dzimtsarakstu nodaļas 
amatpersonu, svētku dienās 25,00 30,25

2.
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas telpās, izmantojot daiļlasīšanas un/
vai akustiskās mūzikas pavadījumu

2.1

ja viena vai abas reģistrējamās personas dzīvesvietu 
deklarējušas Stopiņu novada teritorijā vismaz 6 mēnešus 
pirms laulības ceremonijas dienas un laulības ceremonija 
notiek Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai sestdienā

10,00 12,10

2.2 Citu pašvaldību iedzīvotājiem 20,00 24,20

2.3 Pēc personu lūguma, vienojoties ar Dzimtsarakstu nodaļas 
amatpersonu, svētku dienās 35,00 42,35

3.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija citā laulības 
noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas Stopiņu novada 
teritorijas robežās, pēc personu lūguma un vienojoties ar 
Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu, ja personas, kuras 
vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai 
piemērotus apstākļus (izbraukuma laulību ceremonija)

3.1
Izbraukuma laulības Stopiņu novada iedzīvotājiem 
Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai sestdienā (bez 
akustiskā mūzikas pavadījuma un literārā snieguma) 30,00 36,30

3.2

Izbraukuma laulības citu pašvaldību iedzīvotājiem Stopiņu 
novada teritorijā Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā vai 
sestdienā (bez akustiskā mūzikas pavadījuma un literārā 
snieguma)

50,00 60,50

3.3
Izbraukuma laulības, izmantojot literāro sniegumu un 
akustiskās mūzikas pavadījumu (mūziķi), Dzimtsarakstu 
nodaļas darba laikā vai sestdienā

120,00 145,20

3.4 Izbraukuma laulības, izmantojot daiļlasīšanas un akustiskās 
mūzikas pavadījumu (mūziķi), svētku dienās

140,00 169,40

4. Kopdzīves gadu jubilejas ceremonija

4.1

Sudraba, zelta, dimanta kopdzīves gadu jubilejas svinīga 
ceremonija Laulību zālē vai kultūras nama zālē, ja viena 
vai abas personas dzīvesvietu deklarējušas Stopiņu 
novada teritorijā vismaz 6/sešus/ mēnešus pirms jubilejas 
ceremonijas dienas

0,00 0,00

4.2
Sudraba, zelta, dimanta kopdzīves gadu jubilejas svinīga 
ceremonija Laulību zālē vai kultūras nama zālē, ja personas 
dzīvesvietu deklarējušas cita novada teritorijā 

15,00 18,15

4.3.
Sudraba, zelta, dimanta kopdzīves gadu jubilejas svinīga 
ceremonija ārpus Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas 
telpām Stopiņu novada teritorijas robežās **

30,00 36,30

5. jaundzimušā dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos 
(reģistrējot un deklarējot jaundzimušo)

5.1 Stopiņu novada iedzīvotājiem 0,00 0,00
5.2 Citu pašvaldību iedzīvotājiem reģistrācija bezmaksas 0,00 0,00
5.3 Laulību, miršanas apliecību vāciņi 3,60 4,36

6. Bērna piedzimšanas svinīgas ceremonijas organizēšana 
zālē 10,00 12,10

*Laulības reģistrācija bez ceremonijas ar apliecības izsniegšanu bez 
dekoratīvajiem vāciņiem.
**Atvieglojumi 50% apmērā, ja viens no laulības ceremonijas pieteicējiem ir persona, 
kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu 
(uzrādot pašvaldības izziņu), vai ja viens no laulātajiem ir 
1. vai 2. grupas invalīds.

mērķiem, jo paredz realizēt nāka-
mo apmācības līmeni, tādējādi ie-
robežojot citu interesentu piesaisti. 

„Ulbrokas florbola diena”.
Projekta mērķis ir kādā vasaras 
sestdienā izveidot florbola turnīru 
Ulbrokas hokeja laukumā, dodot 
iespēju Stopiņu un Stopiņu apkai-
mē esošajiem florbolistiem izspē-
lēt savā starpā viņu iemīļoto spēli. 
Turnīra dalībniekus plānots dalīt 
vecuma grupās: līdz 14 g.v., 15–21 
g.v. Spēle notiktu ar mazajiem vār-
tiem bez vārtsarga, laukumā 3x3 

spēlētāji, komandā iespējams pie-
teikt četrus cilvēkus. Vienas spēles 
laiks astoņas minūtes, divi periodi 
pa četrām minūtēm. Turnīra nori-
ses laikā papildus būtu iespējams 
piedalīties dažādos spēka vingri-
nājumu konkursos – pievilkšanās 
atspiešanās balstā guļus uz laiku. 
Aktivitāšu dalībnieki tiktu dalī-
ti tajās pašās vecuma grupās un 
pēc dzimuma. Katram dalībnie-
kam būtu iespēja saņemt balvas. 
Katrā vecuma grupā trīs labākās 
komandas tiktu apbalvotas ar ne-
lielām balvām.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-

na: Roberts Gurtiņš.
Pieprasītais finansējums: 

395,00 EUR.
Izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekta realizācija atbilst 
Ulbrokas sporta kompleksa jau 
rīkotajiem florbola turnīriem.

„Rotaļu laukuma 
izveide Gaismas 
internātpamatskolai”.
Gaismas internātpamatskolas 
teritorijas platība atļauj izbū-
vēt bērnu rotaļu laukumu. Lai 
veicinātu Stopiņu novada vides 

labiekārtošanu, tiks izveidota 
atpūtas zona bērniem ar īpašām 
vajadzībām. Atpūtas zonā, ņemot 
vērā bērnu īpašās vajadzības un 
pielāgojumus, paredzēts izbūvēt: 
(1) šūpoles vestibulārā aparāta 
un smadzeņu darbībai; (2) kāpe-
lēšanas un līšanas zonu – kustību 
koordinācijai; (3) balansēšanas 
vietu – kustību koordinēšanai, 
telpiskai izjūtai; (4) zālienu, kur 
izskrieties no sirds. Izbūvējot 
rotaļu laukumu bērniem ar fizis-
kiem un garīgiem traucējumiem, 
tiks nodrošināta vides pieejamī-
ba. Turpinot regulāri apkopt sko-

las apkārtni, pagalmu, pielietojot 
praktiski ieaudzinātās vērtības, 
bērniem būs vēlme savu rotaļu 
laukumu turēt kārtībā un tīrībā.

Iesniedzējs, atbildīgā perso-
na: Svetlana Kaļistratova.

Pieprasītais finansējums: 
430,00 EUR (41%).

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konsta-
tēja: Projekta realizācija neatbilst 
izsludinātā konkursa izvirzīta-
jiem mērķiem, jo paredzēts ie-
gādāties pamatlīdzekļus un pare-
dzēts būvniecības process.

Stopiņu novada pašvaldība

Sākums 5. lpp.

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2016. gadā apstiprināti 10 projektu pieteikumi
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Nupat 30. aprīlī Ķīpsalas hallē 
gandrīz 2000 dejotāju izde-
joja dižkoncertu „Ar liesmu 
sirdī un dejā”, kas bija veltīts 
Tautas deju ansambļa „Lies-
ma” 70 gadu un jau aizsaulē 
aizgājušā ilggadējā kolektīva 
vadītāja, horeogrāfa un deju 
pedagoga Imanta Magones 
80 gadu jubilejai.

Tautas deju ansambļa „Liesma” 
biogrāfija, kā dalībnieki paši ap-
galvo, ir stāsts septiņdesmit gadu 
garumā par ciešo saikni starp 
vairākām dejotāju paaudzēm. 
Dižkoncertā dejoja ansambļa 
„Liesma” dažāda vecuma grupu 
dejotāji – no vismazākajiem to-
pošajiem liesmiešiem līdz vete-

rāniem, kādreiz ansamblī dejo-
jošajiem dalībniekiem, tagad jau 
kopā ar pašu vadītajiem kolektī-
viem.

Stopiņu novada senioru deju 
kolektīvam „Ulenbroks” tika dota 
iespēja piedalīties šajā koncertā, 
pateicoties liesmiešu paļāvībai 
uz mūsu deju kolektīva vadītā-
jas Inetas Svilānes dejotprieku 
un dejotprasmi, kas veidojusies, 
apgūstot dejas pamatus Tautas 
deju ansambļa „Liesma” studijā 
un vēlāk dejojot kolektīva pa-
matsastāvā. Tā bija deju kolektīva  
„Ulenbroks” iespēja kaut par 
dažiem deju soļiem pievirzīties 
tuvāk augstas meistarības klases 
deju pasaulei.

Daudzu gados jaunāku dejo-

tāju starpā bijām tikai divi se-
nioru deju kolektīvi. Dejojām 
kopā ar Jūrmalas senioru deju 
kolektīvu „Ābelīte”, kuru tāpat 
kā mūsu deju kolektīvu vada bi-
jušais tautas deju ansambļa de-
jotājs Andrejs Ušackis. Jauniešu 

degsmes mudināti, ar dzīvesprie-
cīgiem senioriem piemītošu un 
latgaļu mūzikas ritmam rakstu-
rīgu enerģiju izdejojām Andreja 
Ušacka radīto deju „Pa pļaviņu 
staigādama”.

Senioru deju kolektīvam „Ulen- 

broks” bija liels pagodinājums at-
rasties to 44 deju kolektīvu vidū, 
kas ir Imanta Magones radītās 
deju skolas tradīciju turpinātāji. 
Vienlaicīgi tā bija liela atbildī-
ba, attaisnot kolektīva varēšanai 
avansā izrādīto uzticību. Mums 
izdevās, esam gandarīti par pa-
veikto. 

Lepojamies ar savu vadītāju 
Inetu, ar kuru šoreiz bijām mai-
nītās lomās: paši dejojām mazāk, 
bet varējām vērot un izbaudīt, kā 
ar Imanta Magones aizdegto lies-
mu sirdī dejo mūsu skolotāja. Jau-
kākais, ka šī liesma iekvēlina de-
jošanas dzirksti arī mūsu mūžam 
jaunajās senioru dejotāju sirdīs. 

Vera Zvēra, 
SDK „Ulenbroks” dejotāja

Liesmainie danči

Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība” izslu-
dina atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 1. kārtu Lauku attīstības pro-
grammas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās at-
tīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. 
gada 13. maija līdz 13. jūnijam. 1. kārtā pieejamais 
kopējais publiskais finansējums ir 225 000 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtoša-
na, projekta īstenošanas termiņš – divi gadi no Lau-
ku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesniegu-
ma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciā-
la attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā at-
tiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā 
personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” 
izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās 
attiecināmo izmaksu summas, – divi gadi no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.

3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas ter-
miņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmu-
ma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstipri-
nāšanu.

Projektu iesniegšana
Projektu iesniegums papīra formā divos eksemplā-
ros un tā elektroniskā kopija ir jāiesniedz biedrības 
„Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 
1c, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Projekta iesniegumu 
elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.
lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta veidā 
saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosū-
tot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.
gov.lv.

Ar biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” sabied-
rības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020. 
gada plānošanas periodam un projektu vērtēšanas 
kritērijiem var iepazīties biedrības „Stopiņu Salaspils 
partnerība” mājas lapā www.stopini-salaspils.lv un 
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese
Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība”,
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.
Kontaktinformācija
Mārtiņš Jaunzems, tālr. 20064957, 
e-pasts: jaunzemsmartins@gmail.com,
Agnese Bērziņa, tālr. 29361190, 
e-pasts: agnese.berzina@salaspils.lv.

BIEDRĪBA „STOPIŅU SALASPILS PARTNERĪBA” IZSLUDINA PROJEKTU 
PIEŅEMŠANAS 1. KĀRTU NO 2016. GADA 13. MAIJA LĪDZ 13. JŪNIJAM

Projektu iesniegumi tiks pieņemti 
šādās rīcībās:
Mērķis/Rīcības Atbalsta 

apmērs EUR
M1 vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas 125 000,00

1.1.

Atbalsts jaunu produktu un pakal-
pojumu radīšanai, esošo produktu 
un pakalpojumu attīstīšanai, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšana.

60 000,00

1.2.

Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšana.

10 000,00

1.3.

Atbalsts vides radīšanai vai 
labiekārtošanai, kurā tiek 
realizēta vietējā produkcija, 
un jaunu realizācijas veidu 
īstenošana.

50 000,00

1.4.
Atbalsts darbinieku 
kompetenču un produktivitātes 
celšanai.

5 000,00

M2 vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas 100 000,00

2.1.

Atbalsts vietējās teritorijas, 
ieskaitot dabas un kultūras 
objektu, sakārtošanai, pakalpo-
jumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai.

80 000,00

2.2.

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
(ieskaitot apmācību un interešu 
klubus, sociālās aprūpes vietas, 
kultūras, vides aizsardzības, 
sporta un citas brīvā laika 
pavadīšanas aktivitātes) 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem.

20 000,00

AICINĀM PIETEIKT BĒRNUS BĒRNĪBAS SVĒTKIEM
Stopiņu novada pašvaldība aicina pieteikt 

Stopiņu novada bērnus vecumā no 3 līdz 7 gadiem 
uz Bērnības svētku svinībām, kas plānotas 2016. gada 27. augustā 

Ulbrokas kultūras namā. 
Piesakot bērnu Bērnības svētkiem, jums būs jāsniedz šāda informācija:
• bērna vārds, uzvārds, dzimšanas dati;
• krustvecāku vārds, uzvārds;
• jūsu dzīvesvieta un kontakttālrunis.
Priecāsimies, ja sniegsiet nelielu informāciju par jūsu bērnu (mīļākās nodarbes, 
nākotnes ieceres, labākie piedzīvojumi).

Pieteikties pa tālruni 27757381 vai 67910518, personīgi Dzimtsarakstu nodaļā 
vai pie Stopiņu novada domes sekretāres. 

E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv; novada.dome@stopini.lv.

Valsts meža dienests informē, ka, sākot ar 2016. gada 2. maiju, 
IR NOTEIKTS MEŽA UGUNSNEDROŠAIS LAIKA POSMS 

VISĀ VALSTS TERITORIJĀ.
Saskaņā ar Latvijas Republikas ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu 

Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” 34. punktu meža ugunsnedrošajā laika 
posmā aizliegts:

• kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas 
nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

• atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns 
nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;

• nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruz-
došus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;

• veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas no-
darbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;

• medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, 
deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;

• braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ār-
pus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, 
palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;

• ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlī-
dzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes 
sistēmu;

• bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta biroju (mežniecību) veikt 
jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas 
darba veicējus.

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

Papildus minētajam, saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības liku-
ma 10.1 pantu. meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodrošināt 
ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, kā arī pēc Valsts meža dienesta 
amatpersonu pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc 
meža ugunsgrēka likvidācijas.

Valsts meža dienests

No 1. maija līdz 31. oktobrim 
tiek atklāts reģionālais vietējās nozīmes maršruts Nr.5777

 RĪGA–DS „GETLIŅI”–SALASPILS 
atkārtoti uz eksperimentālu laiku – 6 mēnešiem.

Ar maršruta aprakstu, braukšanas maksas tabulu un autobusa kustības 
sarakstu var iepazīties: http://stopini.lv/lv/jaunumi/novada-jaunumi/no-
1maija-lidz-31oktobrim-atkartoti-uz-eksperimentalu-laiku-tiek-atklats-

regionalais-vietejas-nozimes-marsruts-riga-ds-getlini-salaspils-2376.
 Informāciju sagatavoja Rīgas plānošanas reģiona 

Sabiedriskā transporta nodaļa
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Pavasara talka un bibliote-
kāru darba svētki trešo reizi 
aktivizējās sakārtošanas un 
kultūras norises vietas uztu-
rēšanai dzejnieka Pētera Brū-
vera dzimtajās mājās „Kalēji”.

Atsaucīgo talkas dalībnieku pul-
ciņā pašvaldības vadītāji, pašval-
dības aģentūras „Saimnieks” dar-
binieki, skolu un publisko biblio-
tēku bibliotekāri, Valkas novada 
Centrālās bibliotēkas darbinieces, 
Brūveru ģimenes locekļi, vien-
vārdsakot, bibliotekāru profesijas 
cilvēki – darba vai dzīvesvietas 
aroda māsas Stopiņu novadā.  Pa-
vasara pulcēšanās ir brīdis, kad 
vislabāk sēt radošu domu un pa-
liekošu darbu sēklas, atbildīgi ap-
rušinot esošo un veidojot sveicie-
nu dzejniekam dzimšanas dienā, 
uzplaukst mīlestības, sirsnības un 
piederības zieds savam novadam 
un dzejnieka radošajam garam, lai 
rudenī visus pulcētu Dzejas die-
nas atklāsmēm.

Diena aizsākas ar piemiņas 
mirkli Ulbrokas Meža kapos – 
dzejnieka atdusas vietā. Tieši 
šeit tiek radīts neredzams tilts 
Stopiņu un Valkas bibliotekāru 
sadarbībai, par ko liecina dzej-
nieka rakstītais vārds, neaizmir-
stami dzejas pasākumi un dzīves 
gājums minētajās dzīves vietās. 
Tam pamatā Pētera Brūvera ni-
ansēti redzīgais rokraksts un iek-
šējais pasaules redzējums, kurš 
notverto sajūtu pārradījis un jo-
projām nodod savam lasītājam.

Bibliotekāru pulcēšanās ir Dze-
jas dienas norises vietas sakārto-
šana un kopā būšana. Mijiedar-
bība un vērtību analīze bibliote-
kāru kopienā uztur sarunas un 
viedokļu apmaiņu visas dienas 
garumā. Ir radīts kaut kas jauns 
attiecībās, sadarbībā un kopie-
nā kopumā, par to liecina pār-
vērtības piemājas puķu dobēs, 
atjaunotās un nokrāsotās mājas 
durvis, kā arī spēka atjaunojoša 
viruma – zupas – pagatavošana 

un visu talcinieku cienāšana. 
Jāsaka gan, ka negaidīta te-

matiskā koferīša atrašana klāt-
esošajiem sagatavoja dažus pār-
baudījumus. „Brūveru ģimenes” 
fotogrāfiju inventarizācija ir kā 
ilustrācija un esošā fakta piln-
vērtīga izvērtēšana. Par derīgām 
tika uzskatītas veiksmīgi sapāro-
tas katra ģimenes locekļa divas 
bildes. Emocionāli atbildīgs ir 
arī koferītī rodamais uzdevums, 
kur ievietotas mākslinieces un 
ilustratores Gundegas Muzikan-
tes zīmuļu veidotas sešas skices 
Ulbrokas bibliotēkas logotipam. 
Klātesošo uzdevums – atbilstošā-
kā varianta izvēle, vērtējums un 
mājvietas ierādīšana vienam no 
tiem.

Vieta ienes saviesīgumu un 
aicina uz literāru darbošanos, 
tāpēc jo īsti laikā ir literārā pus-
stunda „Lasām pa vecam, lasām 
pa jaunam!”. Ar sava jaunākā tul-
kotā darba „Vilka stunda” frag-
mentu lasījumiem uzstājas tul-

kotāja Indra Brūvere-Daruliene 
un viņas draudzene Anda Krū-
miņa, kas stīmpanka stilā uzbur 
XVIII gadsimta laikmeta vīzijas, 
ko izjusti un spilgti iekrāso kom-
ponista Māra Lasmaņa raidītās 
mūzikas skaņas. „Esam Krako-
vas vecpilsētas sirdī… dzirdama 
skumja trompetes melodija... tur-
pat tumšmataina meitene ar daiļu 
seju, bet aukstām acīm… ar tvai-
ku darbināmas karietes un tram-
vaji, lido dirižabļi un planieri...” 
Romānā minēti dažādi patiesi 
un rakstnieka izdomāti notiku-
mi Lietuvas vēsturē, kas zinātnes 
un tehnoloģiju attīstības ietekmē 
lasītājam rada piedzīvojuma un 
mehānikas klātbūtni. Grāmatas 
autors Andrjus Tapins aicina…
izplest spārnus un pacelties virs 
citādas Viļņas jumtiem! 

Visas dienas garumā bibliote-
kāru darbu un domu lidojumam 
pavisam saulains un priecīgs 
sirdsprāts. Esam palīdzējuši kul-
tūrvides sakopšanā un izveidē, 

esam ieguvuši jaunas sadarbības 
prasmes attiecībās ar sevi, ar ci-
tām bibliotēkām un esošajām 
partnerībām. Pavasara spirgtums 
rodams visā zaļajā un mānīgi sil-
tajā, lai mostas, plaukst un uzzied 
labi paveiktie darbi.  Kā mums 
veicās, var apskatīt fotogalerijā: 
http://stopini.lv/lv/kultura/ulbro-
kas-biblioteka/galerijas.

Siltāka pavasara gaidās ātrā-
ku atveseļošanos vēlam Stopiņu 
novada bibliotekārei Elvīrai, kas 
ilgus gadus vadījusi Sauriešu bib-
liotēkas darbu un iemantojusi la-
sītāju un kolēģu nedalītu uzticību 
par apzinīgu attieksmi veicamā 
pienākuma izpildē. Kārtīgu vi-
tamīnu un enerģijas devu vēlam 
ne tikai bibliotekārēm Gunai un 
Aijai, bet visiem pavasara talkas 
un bibliotekāru darba svētku da-
lībniekiem. Uz tikšanos nākam- 
gad!

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Bibliotekāru pulcēšanās un kultūrvides sakārtošanas vieta

Aprīlis Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņiem 
bija bagāts ar konkursiem. 

Mākslas nodaļas audzēkņi Lūcija 
Balode, Arts Renārs Dambis, Lau-
ra Karakona un Diāna Zukule sko-
lotājas Montas Bergmanes vadībā 
piedalījās Latvijas izglītības iestā-
žu profesionālās ievirzes mākslas 
un dizaina izglītības programmu 
audzēkņu Valsts konkursā. Šogad 
Valsts konkursa uzdevums bija no 
keramikas materiāliem dažādās 
tehnikās veidot putnus, tos pētīt 
un  stilizēt, izmantojot ģeometris-
kas pamatformas, formas plastiku 
un materialitāti. Konkursa II kār-
tā atzinību saņēma Arts Renārs 
Dambis, un visa radošā komanda 
ieguva iespēju piedalīties konkursa 
III kārtā. Konkursa darbi līdz jūni-
jam apskatāmi ceļojošajā izstādē 
„365 putni”. 1. vijoles klases au-
dzēkne Margarita Barabanova ar 

skolotāju Ritu Barkāni un Loreta 
Vaivode ar skolotāju Lauru Treidi- 
Plaudi piedalījās Kārļa Ferdinanda 
Amendas Starptautiskajā mūzikas 
skolu stīgu instrumentu individu-
ālo izpildītāju un ansambļu kon-
kursā Talsos. Abām meitenēm tas 
bija pirmais konkurss, kurā viņas 
ieguva vērtīgu pieredzi turpmā-
kajiem konkursiem. Santa Zmuš-
ko ar savu ērģeļspēles skolotāju 
Dignu Markuli Aglonas bazilikā 
piedalījās jauno ērģelnieku festi-
vālā „Eņģeļu stabules”. Ar saviem 
panākumiem mūs nebeidz pār-
steigt skolotājas Anitas Riekstas 
audzēkņi. XIV Starptautiskā akor-
deonistu – solistu konkursā „Nau-
jene–2016” Taisijai Kožarinai (7. 
klase) II vieta, bet Iļjam Talatinam 
(5. klase) I vieta. Arī skolotājas 
Dainas Treimanes flautas klases 
audzēkņu panākumi ir ļoti ievēro-
jami. Kārļa Štrāla XVII Starptau-
tiskajā konkursā „Jaunais flautists”, 

kurš notiek divās kārtās, piedalījās 
2. klases audzēkne Anete Duntava 
un 6. klases audzēkne Elizabete 
Cvilikovska. Šis ir ļoti augsta līme-
ņa konkurss, tāpēc īpaši lepojamies 
ar Anetes muzikālajiem panāku-
miem viņas pirmajā konkursā, kā 
arī apsveicam Elizabeti ar iegūto 
III vietu! No II Ziemeļvidzemes 
pūšaminstrumentu spēles audzēk-
ņu konkursa Anete Duntava un 
Inta Paula Briņķe mājup devās ar 
II vietas diplomiem, bet Elizabete 
Cvilikovska ar I vietas diplomu. 
Skolotāja Natālija Fjodorova ar 8. 
klavierspēles klases audzēkni Li-
diju Mergoldi piedalījās X Jēkaba 
Graubiņa jauno pianistu konkursā. 
Akordeonistu ansamblis piedalījās 
I Starptautiskajā akordeonistu an-
sambļu festivālā Lietuvas pilsētā 
Pasvālē. Visi festivāla dalībnieki 
jūlijā piedalīsies Lietuvas Dzies-
mu un deju svētku akordeonistu 
koporķestrī. Arī mums bija iespē-

ja noklausīties akordeona klases 
audzēkņu un ansambļa priekšne-
sumus ikgadējā akordeona klases 
audzēkņu koncertā. Kora klases 
audzēkņi Mocarta 260. gadadienā 
mūs iepriecināja ar skanīgu kon-
certu „Nebēdnīgais Mocarts”. 30 
flautistu uz vienas skatuves! Par 
šādu pārsteigumu parūpējās visi 
flautas klases audzēkņi, apvienojo-
ties koporķestrī ar Ādažu Mākslas 
un mūzikas skolas flautas klases 
audzēkņiem koncertā „Pavasa-
ris ciemos”. Šis koncerts izskanēja 
mūsu kultūras nama zālē un Āda-
žu kultūrizglītības centra Ceriņu 
zālē. Skolas jaunāko klašu audzēk-
ņi ar koncertu viesojās Stopiņu 
pamatskolas pirmsskolas izglītības 
iestādē. Mūs iepriecināja bērnu 
zināšanas par mūzikas instrumen-
tiem, kā arī uzmanīga un rūpīga 
mūzikas klausīšanās. Mākslas no-
daļas 2. kursa audzēkņi skolotājas 
Santas Podgaiskas vadībā ieprieci-

nāja Stopiņu novada domes darbi-
niekus un apmeklētājus ar gleznu 
izstādi „Pavasara raibumi”. Izstādē 
„Lācītis, tējkanna un skelets” varē-
ja apskatīt šī gada absolventu dar-
bus, kas tapuši mācību procesā no  
1. līdz 6. kursam. Izstāžu zālē bija 
sanākuši arī skolotājas Daces Balo-
des 2. kursa audzēkņu zīmētie „Vilki 
un lapsas” un uz latviešu cimdu rak-
sta motīviem dancojošie dzīvnieki 
„Pieci vilki danci veda”.  Klāt gada 
svarīgākais mēnesis – maijs –, kad 
katrs skolas audzēknis visos mācību 
priekšmetos parāda savus sasniegu-
mus, savu muzikālo un mākslinie-
cisko izaugsmi gan praktiski, gan 
teorētiski. Īpaši šie eksāmeni ir sko-
las absolventiem, jāliek lietā visas 
daudzos gados iegūtās prasmes un 
iemaņas, un tas nemaz nav tik vieg-
li. Lai mums visiem kopā veicas!

Vita Pinne,
Ulbrokas mūzikas un 

mākslas skolas direktore

Laureātu mēnesis

Šogad vieni no sadziedāšanās 
svētkiem skanēja Saulkrastu PII 
„Rūķītis”, uz kuru bija sabrau-
kuši bērni no septiņām Pierīgas 
pirmsskolu iestādēm. Viens no 
ansamblīšiem bija arī no Stopi-
ņu pamatskolas PII. Mūsu Sau-

riešu bērni dziedāja divas lat-
viešu tautasdziesmas – „Cielava 
baltgalve” un „Kur tu teci, gailīti 
mans?”. Ar instrumentiem, ro-
taļu elementiem, jauku un ska-
nīgu noskaņojumu Stopiņu pa-
matskolas PII bērni nodziedāja 

savas dziesmiņas un parādīja 
savus priekšnesumus! Skanīgajā 
putnu koncertā bērniem bija ie-
spēja gan klausīties un iepazīties 
ar dažādiem putniem, gan iet ro-
taļās un iejusties dažādu putnu 
lomās. Koncertu vadīja Pūce un 
Zvirbulis, tika izveidots arī īpašs 
putnu koris! Pēc skanīgā koncer-
ta bērniem bija iespēja piedalīties 
putnu ballītē un sadraudzēties arī 
ar citu bērnudārzu dziedošajiem 
„putnēniem”. Šāda iespēja pieda-
līties muzikālā pasākumā ārpus 
sava bērnudārza dod iedvesmu 
bērniem muzicēt un uzstāties arī 

turpmāk, jo tiek celta bērnu paš-
apziņa un, vērojot arī citu bērnu 
uzstāšanos, var iegūt labu piere-
dzi un jaunas idejas dziedātprie-
ka attīstīšanai! Tāpēc ir jauki, ja 
ir iespēja un tiek rīkoti šādi pa-
sākumi, kad var doties izbrauku-
mā un uzstāties! Gan bērni, gan 
pedagogi tādējādi paplašina savu 
redzeslauku, sadraudzējas un 
gūst pozitīvas emocijas! Paldies 
Saulkrastu PII „Rūķītis” muzi-
kāli radošajam „putnu” kolektī-
vam par pasākuma organizēšanu 
un paldies Stopiņu novadam un 
Stopiņu pamatskolas PII admi-

nistrācijai par šādu pasākumu 
atbalstīšanu un bērnu aizvešanu 
uz šādiem pasākumiem! Paldies 
arī mūsu bērnudārza kolektīvam, 
kurš labprāt uzposa un iedrošinā-
ja mazos „putnēnus” šim neliela-
jam koncertceļojumam! Stopiņu 
pamatskolas PII sagatavošanas 
grupu bērni „izlidos” pretim sko-
lai – „Zīļuku” grupa 20. mai-
jā plkst. 16.30 un „Taurenīšu” 
grupa 27. maijā plkst. 10.00! Lai 
balstiņas tālu skan!

Kristīne Stulberga, 
Stopiņu pamatskolas 
PII mūzikas skolotāja

Mazie dziedātājputni no Sauriešiem
Pašā pavasara plaukumā, kad visapkārt čivina mazāki un lielāki 
pavasara vēstneši – putnēni –, kad stārķis lēni un apdomīgi apstai-
gā Latvijas pļavas un apskata savas vasaras pastaigu vietas, strazdi 
izrāda mazajiem barību vietas, arī mūsu mazie un dziedošie Stopi-
ņu pamatskolas pirmsskolas sagatavošanas grupas „Zīļuki” „put-
nēni” devās ciemos uz Saulkrastu putnu dziedāšanas svētkiem! 
Jau vairākus gadus kā ļoti iecienīta tradīcija ir izveidojušies Pierī-
gas novadu ansambļu sadziedāšanās svētki. 



Katra nedēļa mūsu skolas 
gada ritējumā ienākusi ar no-
tikumu dažādību, kuros peda-
gogu vadībā aktīvi piedalās 
skolēni. 

Pirmo reizi esam piedalījušies 
matemātikas un mājturības mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs skolē-
niem ar īpašām vajadzībām. Pro-
jektu nedēļā tika iepazīti Latvijas 
dzīvnieki un dažādos radošos 
uzdevumos izzināti gan dzīvnie-
ku paradumi, gan raksturīgākās 
īpašības. Skolēni mācību ekskur-
sijās apmeklēja Rīgas Zooloģisko 
dārzu un ciemojās pie skolas eso-
šajā lauku saimniecībā, kur varē-
ja iepazīties ar saimnieku gotiņu 
ganāmpulku. Tika izveidotas arī 
prezentācijas par pētītajiem dzīv-
niekiem un sagatavoti tematiski 

priekšnesumi, par ko visi kopā 
varējām priecāties projekta no-
slēguma pasākumā 5. aprīlī.

7. aprīlī sagaidījām draugus 
no Salaspils kultūras nama „Rīga-
va” – vokālo ansambli „Mazput-
niņi” ar veselu koncertprogram-
mu par pavasari.

12. aprīlī kinoprogrammā 
„Ceļojums” uzzinājām, kā top 
leļļu multfilmas un noskatījāmies 
dažas jaunākās filmas. 

Lielā talka aicināt aicināja 
visus čakli pastrādāt skolas ap-
kārtnes sakopšanā. Pēc krietni 
paveiktā darba pēcpusdienā va-
rējām  baudīt launagu ārā pie 
ugunskura un visi kopā vēlreiz 
apliecinājām, ka labi zinām – 
kūlu dedzināt nedrīkst! 

27. aprīlī 5.–8. klašu skolēni 
devās mācību ekskursijā uz Origo 

Saules pulksteni. Skolēni uzzināja 
daudz interesantu faktu par sau-
li un ar to tieši saistītām ikdienas 
parādībām, piemēram, mūsu pašu 
ēnu, kā tā rodas, cik gara ir da-
žādā diennakts laikā, un vēl, vēl, 
vēl...  Skolēni šo mācību ekskursiju 
novērtēja kā visinteresantāko šajā 
mācību gadā! Vakarā krietni izde-
jojāmies „Zaļajā aprīļa diskotekā”.

28. aprīlī skolā atkal pirmiz-
rāde – skolēnu teātra izrāde „Su-
nītis un kaķītis”. Tas ir stāsts par 
diviem draugiem, kuriem, vienā 
pagalmā kopā mācoties sadzīvot, 
norisinās dažādi jautri notikumi.

Šis pavasaris nesis veiksmīgus 
startus arī skolas sportistiem. Pir-
mo reizi piedalījāmies badmintona 
sacensībās Salaspilī. Pavasara krosa 
lieliskie rezultāti – 1., 2. un 3. vie-
ta! Urā! Sacensību kausus ieguvuši 

Aiva Bērziņa, Kristaps Vasiļjevs un 
Adrians Miķelsons. Paldies sporta 
skolotājiem Jānim Maļinovskim 
un Svetlanai Kaļistratovai.

Daudzu skolēnu radošie darbi 
augstu novērtējumu guvuši vairā-
kās izstādēs – konkursos. Izstādēs 
„Lietu otrā dzīve” un „Kaķi” –  
2. vieta un vairākas atzinības. 
Starptautiskajā konkursā „Lidice –  
2016” mūsu skolēnu austie darbi 
izvirzīti konkursa otrajai kārtai Če-
hijā. Visnozīmīgākais sasniegums 
valsts mērogā  – I pakāpes diploms 
darbam „Zirneklīšu pavasara tal-
ka” bērnu un jauniešu vizuāli plas-
tiskās mākslas konkursā – izstādē 
„Daba mums apkārt. Pļava – 11”. 
Paldies pedagogiem Ārijai Vītoli-
ņai, Olgai Pušpurei, Anitai Ander-
sonei, Oļegam Gurkovskim, Kris-
tīnei Eglītei par radošu, pacietīgu 

darbu ar skolēniem!
Varam būt gandarīti un prie-

cīgi par mūsu kopīgo veikumu, 
sagaidot 4. maiju – mūsu valsts 
Neatkarības atjaunošanas dienu. 

R.Grebežniece, 
Gaismas internātpamatskolas 

ārpusklases darba organizatore
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Gaismas skolas aktīvais pavasaris

Aprīļa beigās Sauriešu biblio-
tēkā ciemojās Upesleju inter-
nātpamatskolas–rehabilitāci-
jas centra skolas audzēkņi un 
bibliotekāre Gunta Bruģētāja, 
lai kopā ar Sauriešu bibliotē-
kas lasītājiem diskutētu par 
latviešu jauno autoru fantā-
zijas un fantastikas stāstiem, 
kas iekļauti krājumā „Zilie jū-
ras vērši”. 

Tikties uz šādu diskusiju ierosi-
nāja jaunieši, jo iepriekšējā dis-
kusijā, kas notika skolas bibliotē-

kā, viņi atklāja, ka var atrast ko-
pīgas intereses, aktualitātes, kaut 
ikdienas „mazā” pasaule katram 
ir atšķirīga. Iepriekšējā diskusijā 
(pēc grāmatas „Brīnums” lasīša-
nas) tika izvirzīti aktuāli jautāju-
mi jauniešiem par viņu savstar-
pējām attiecībām, iecietību citam 
pret citu. Šoreiz rosinājam runāt 
par to, kādu pasauli jaunieši redz 
nākotnē, kā viņi redz sevi tajā, cik 
ikdienas dzīvi pārņems jaunās 
tehnoloģijas, vai cilvēki nākot-
nē mācēs rakstīt bez tehnoloģiju 
palīdzības. Paldies bibliotekārei 

Guntai par lielisko ideju lasīšanas 
veicināšanai, jo tā rosinājusi jau-
niešus saskatīt pasauli, bet varbūt 
vēlme satik vienaudžus, kuru ik-
diena ir citādāka, bet aktualitātes 
līdzīgas, rosina lasīt grāmatas? 
Tas lai paliek jauniešu ziņā, sva-
rīgi, ka viņi lasa grāmatas un pa-
plašina savu redzesloku. 

Ļoti daudz tiek runāts un arī ir 
acīmredzams, ka tehnoloģijas ie-
ņem nozīmīgu vietu ikdienā un to 
lietotājs kļūst aizvien jaunāks. Ir 
svarīgi, lai bērni un jaunieši gūst 
zināšanas pareizā tehnoloģiju un 

ar to palīdzību pieejamās infor-
mācijas lietošanā. Par šiem jau-
tājumiem tika runāts konferencē 
„BĒRNS. NĀKOTNE. PROG-
RAMMĒŠANA”, kas norisinājās 
LNB Konferenču centrā. Intere-
senti, kuru vidū bija bibliotekāri 
un pedagogi, uzklausīja referentus 
un diskutēja par to, kā pareizi ie-
mācīt bērniem nezināmo, kā sa-
gatavot viņus dzīvei XXI gadsim-
tā. Konferencē uzstājās arī Linda 
Liuka, grāmatas „Sveika, Rūbij! 
Programmēšanas piedzīvojumi” 
autore. Grāmata paredzēta kā lī-

dzeklis programmēšanas mācīšanā 
bērniem. Bet vai tajā apgūstama 
tikai programmēšana? Ko bērns 
var iemācīties, apgūstot šīs zināša-
nas, vai tiešām algoritmu apguve 
ir sarežģīta, un kā var apgūt prog-
rammēšanu bez datora? Uz šiem 
jautājumiem var rast atbildi grā-
matā. Interesenti, jo īpaši vecāki un 
pedagogi, aicināti iepazīties ar šo, 
kā arī citām bērnu audzināšanā un 
izglītošanā noderīgām grāmatām 
Sauriešu bibliotēkā.

Kristīne Cimdiņa, 
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Lasītveicināšana un programmēšana – diskutējot un spēlējot iegūtas zināšanas

26. aprīlī Ulbrokas vidusskolā 
notika skolas ikgadējais pasā-
kums „Neturi sveci zem pūra!”. 

Šajā pasākumā dalībnieki iedves-
moja savus vienaudžus uzsākt 
ko jaunu, parādot savus talantus, 
hobijus un intereses. Piedalījās 
vairāki Mūzikas skolas audzēkņi, 
spēlējot akordeonu, vijoli, klavie-
res, kokli, klarneti, flautu. Aizrāva 
arī deju priekšnesums un mākslas 

vingrotāja, iespaidīgie karatē un 
džudo priekšnesumi. Tika dekla-
mēts dzejolis un arī parādītas zi-
nāšanas robotikā. Lielākajai daļai 
auditorijas paliks atmiņā skaistie 
dziedājumi. Šogad žūrijas krēs-
los sēdēja sākumskolas skolotājas 
un skolēnu padomes pārstāvji. 
Priekšnesumus vērtēja arī audi-
torija, kas deva pozitīvas emocijas 
māksliniekiem. Pasākumu vadīja 
skolotāja Guna, 4.a klases skolnie-

ces un skolēnu padomes pārstāve. 
Šī gada pasākumā ar savu klātbūt-
ni mūs pagodināja UMMS direk-
tore Vita Pinne.
 Mēs ar prieku šo skolas tradīciju 
turpināsim arī nākamajos gados, 
jo mūsu skolā ir daudz talantu, 
kurus nevar turēt zem pūra.

Eleonora Balode, 
Elīna Grīnhofa, 

Kitija Koroševska, 
skolēnu padomes pārstāves

FIZMIX Upesleju skolēniem 
aizrautīgi atklāj fizikas un 
ķīmijas zinātnes. 19. aprīlī 
Upesleju pamatskolā ciemo-
jās Kārlis Kravis ar FIZMIX.LV 
eksperimentiem. 

Tikšanās laikā skolas pedagogiem 
tika aktualizēta informācija par mā-
cību portāla Fizmix.lv izzinošajiem 
materiāliem – video par dabaszinību 
tēmām; infografikiem, kas ar attē-
liem un piemēriem ļauj izskaidrot 
fizikas teoriju krietni krāsaināk un 
saprotamāk, un eksperimentiem. 
Savukārt skolēni līdzi juta un aktīvi 

piedalījās eksperimentos. Aizrautība 
un izzinoša attieksme valdīja visu 
pasākuma laiku. Paldies Kārlim par 
jauko un izzinošo pēcpusdienu! Pal-
dies skolēniem un skolotājiem par 
līdzdarbošanos un aizrautību! 

Skolēns/Pedagogs, kuram gribu 
pateikt paldies. Upesleju internāt-
pamatskola – rehabilitācijas centrs 
atbalstīja Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcijas konkursa ide-
ju, un tēma, kas mūs vieno, ir „Sko-
lēns, kuram gribu pateikt paldies” 
un „Pedagogs, kuram gribu pa-
teikt paldies”.

Veselu nedēļu Upesleju skolas 

skolēni un skolotāji pārdomāja, 
kuram skolotājam vai skolēnam 
pateikt savu jauko paldies par kādu 
dzīvē īpaši svarīgu notikumu, kādu 
nozīmīgu dzīves mācību vai par 
vienkāršu palīdzību, labu piemēru 
vai konkrētu rīcību. 

Anketās gan skolēni, gan skolotāji 
izteica sirsnīgus un patiesus paldies – 
„paldies, ka darāt to ar mīlestību”, 
„paldies, ka vienmēr aizstāvat mani”, 
„paldies par tavu pozitīvismu”, „pal-
dies, ka esi īsta saulīte!”, „paldies, ka 
iedvesmo ar savu enerģiju”. 

Pavisam tika saņemtas 124 balsis – 
gan no skolēniem, gan pedagogiem. 

Pasakot paldies, mēs visi veici-
nām draudzīgāku un cieņpilnu vi-
des veidošanu skolā.

Upesleju skolas radošā darbnī-
ca par teātra elementu izmanto-
šanu mācību stundās izglītības 
līderu forumā „Iespēju tilts”. Sa-
darbībā ar UNESCO LNK Izglītī-
bas sektora vadītāju Ilzi Dalbiņu 
un Upesleju internātpamatsko-
las–rehabilitācijas centra skolotā-
ju Daci Lielmani izglītības līderu 
forumā „Iespēju tilts”, kas norisi-
nājās Valmieras sākumskolā, tika 
prezentēti plašākai publikai Latvi-
jas skolu mācību stundu plāni, kas 
tika sagatavoti un īstenoti starp-
tautiskajā akcijā „Pasaules lielākā 
mācību stunda”. 

Viens no interesantākajiem 
mācību stundu plāniem, kas ie-
kļauts publikācijā, bija Upesleju 
internātpamatskolas–rehabilitā-
cijas centra plāns „Tuk-tuk… Vai 
drīkst ienākt?”. Foruma „Iespēju 
tilts” laikā īpašā radošajā darbnīcā 
varēja satikt arī Upesleju mācību 
stundas autorus un īstenotājus. 
Darbnīcā bija iespēja uzzināt, kā 
notiek teātra elementu izmantoša-
na mācību stundās.

Apraksti, fotoreportāžas un inte-
resantākie mācību stundu plāni, kas 
akcijas laikā tika īstenoti Latvijā, ir 
apkopoti publikācijā „Mācīties pār-
veidot,” kuru var lejuplādēt https://
failiem.lv/u/rceecef4. 

Dace Lielmane, Ieva Rasima

9. un 10. aprīlī notika ikga-
dējās tautas deju kolektīvu 
skates, kurās piedalījās arī 
Stopiņu novada vidējās paau-
dzes deju kolektīvi „Luste” un 
„Stopiņš” un senioru deju ko-
lektīvs „Ulenbroks”.

Mūsu deju kolektīvi skatēs startējuši 
ar ļoti labiem panākumiem. VPDK 
„Stopiņš” (vadītāja Aiga Medne) ie-
guvis A pakāpes (augstākās) diplo-

mu un 1. pakāpes diplomu, VPDK 
„Luste” (vadītāja Ieva Sīle) ieguvis 1. 
pakāpes diplomu. Savukārt senioru 
deju kolektīvs „Ulenbroks” (vadītā-
ja Ineta Svilāne) ieguva A pakāpes 
(augstākās) diplomu.

Izsakām pateicību deju kolek-
tīvu vadītājiem un dalībniekiem 
par ieguldīto darbu ikdienas mē-
ģinājumos un apsveicam ar aug-
stajiem panākumiem!

Stopiņu novada pašvaldība

Pavasara aktivitātes Upesleju skolā

Stopiņu novada vidējās paaudzes un senioru deju 
kolektīvi skatēs startējuši ar labiem panākumiem

Neturi sveci zem pūra!
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Aprīlis ar saulainām dienām 
nav lutinājis, tāpēc arī dienas 
centrā „Upeslejas” šajā mēne-
sī iepriecinājām sevi un citus 
ar it kā sen zināmu aizrauša-
nos – zīmējām uz nebēdu! 

Zīmējām aizrautīgi, eksperimen-
tējot un radot interesantus dienas 
centra logo variantus. Nodarbī-
bas vadīja mūsu lielais draugs no 
Spānijas – Aress. Tā kā viņam zī-
mēšana arī ir viena no mīļākajām 
bērnības nodarbēm, tad sekotāju 
krāsu pasaulē netrūka. Noskaid-
rojām daudz interesantu lietu, 
kurām ikdienā pat uzmanību 

nepievērsām. Uzzinājām, kāda ir 
simbolu nozīme, kā rodas jaunas 
krāsas un kas tas lego tāds ir? 
Pat pēc izstādes darbu noņem-
šanas interesentiem radās jaunas 
idejas. Izrādās, ka ar zīmēšanu 

var „saslimt” arī mūsdienu da-
torspēļu cienītāji. Paldies Aresam 
un jaunajiem māksliniekiem par 
degsmi un pārliecību! 

Sandra Briška, 
dienas centra „Upeslejas” vadītāja

Zīmēsim ar prieku!

Jau no rudens dienas centrā 
„Ulbroka” kā brīvprātīgais no 
„Erasmus+ programmas strā-
dā un darbojas jaunietis no 
Portugāles Dinko Vale.  

Šajā laikā Dinko dienas centra 
apmeklētājiem ir prezentējis un 
stāstījis par savas valsts kultūras 
un sporta tradīcijām, mūziku, se-
najiem kultūras pieminekļiem (pi-
līm, katedrālēm), ar kuriem ir sla-
vena Portugāle. Dinko pagatavoja 
un cienāja bērnus un jauniešus ar 
garšīgo mencas sacepumu, kas ir 
iecienīts ēdiens Portugāļu ģimenēs.  

Līdz ar projekta uzsākšanu die-
nas centrā ir realizētas vairākas in-
teresantas un radošas iniciatīvas, 
kuras realizējam kopā, pateicoties 
„Erasmus+” programmas finan-
sējumam, piemēram, dekoratīvo 
Ziemassvētku eglīšu gatavošana, 
sveču liešana, ziepju liešana, esam 
gatavojuši un nobaudījuši Portu-
gālei raksturīgus ēdienus un uz-
kodas, mēģinājuši no sērkociņiem 
salikt mājiņas, kas savā būtībā nav 
grūti, bet iemāca ikvienam būt 
precīzam un pacietīgam. Dinko ar 
jauniešiem labprāt spēlē šahu, kas 
ir viņa iecienītākā prāta spēle. 

Tuvojoties pavasarim, Dinko vē-
lējās noorganizēt kādu aktivitāti, 

kuru var realizēt ārpus dienas cen-
tra. Kopīgi pārrunājot, nonācām 
pie idejas, ka skaista puķu dobe, 
kur jau no pavasara ziedētu puķes, 
ir realizējama lieta. Bet kā jau ar vi-
siem darbiem, ko darām, arī puķu 
stādīšana prasa zināmu izpratni, 
iedziļināšanos niansēs. Tā kā Dinko 
ar zemes darbiem līdz šim nebija 
saskāries, mūsu bērnu palīdzība 
viņam lieti noderēja, un nu pie die-
nas centra ir izveidota skaista puķu 
dobe, kurā sastādītas krāsainas at-
raitnītes. Vēl padomā ir vecās auto-
mašīnu riepas apvīt ar linu stiķiem, 
tā pārveidojot tās par vasaras sēža-
majiem pufiem, lai pie strītbola lau-
kuma jauniešiem būtu kur pasēdēt. 

Maijā Dinko organizēs jaut-
rās stafetes laukumā pie dienas 
centra, kurās piedalīsies bērni 
un jaunieši. Ikkatra aktivitāte, 
ko bērni un jaunieši veic kopā 
ar brīvprātīgo jaunieti, veicina 
zināmu prasmju apguvi, iemāca 
uzņemties atbildību, paveikt uz-
devumus līdz galam, sadarboties, 
kas arī ir brīvprātīgā galvenais 
mērķis un uzdevums. 

Anda Višķere, 
dienas centra „Ulbroka” vadītāja 

Brīvprātīgais jaunietis Dinko 
dienas centrā „Ulbroka”

9. aprīlī dienas centrā „Līči” 
bija manāma rosība, gatavo-
joties Putnu dienas pasāku-
mam.

Kopā ar brīvprātīgo jaunieti 
Gonsalo un „Līču” bērniem esam 
izpētījuši putnu mākslīgo lig-
zdu vietu nepieciešamību. Bērni 
klausījās latviešu tautas teiku par 
to, kā radušies putni. Visi kopā 
meklējām internetā attēlus ar 

putniem un klausījāmies dažādu 
putnu dziesmas. Tika sagatavo-
ti putnu būrīši un instrumenti, 
ar ko putnu būrus piestiprināt 
kokos. Pārrunājām putnu būru 
novietošanas noteikumus, infor-
māciju par putniem, kam būri ir 
piemēroti.

Visi kopā devāmies ārā, lai 
netālā apkārtnē kokos novieto-
tu putnu būrus. Katrs no šī pa-
sākuma dalībniekiem piedalījās 

procesā. Katrs darbiņš bija ļoti 
svarīgs un nozīmīgs – arī āmura 
nešana vai kāpņu pieturēšana.

Kopā novietojām sešus putnu 
būrus. Nākamais darbiņš, kas 
mums, putnu mīļotājiem, jāpa-
veic, – rudenī būs jāpārbauda un 
jāiztīra punu būrīši, lai nākamajā 
pavasarī putniņi tajos varētu at-
griezties.

Zanda Pelše, 
dienas centra „Līči” vadītāja

Putnu diena „Līčos”

Aprīļa sākumā Stopiņu novada 
jauniešu dome piedalījās LU 
SZF rīkotajā konkursa „Novadu 
spēles” finālā. Mūsu jaunieši, 
protams,  aizstāvēja savu nova-
du – Stopiņus. 

Lai tiktu līdz finālam, bija jāie-
sniedz pētniecisks darbs par no-
vada sociālajām inovācijām. Esam 
gandarī par to, ka tieši šajā kon-
kursa daļā mūsu komanda ieguva 
visvairāk punktu. Finālā jaunieši 
aizstāvēja savus plānus un uzskatus 
par novada attīstību, iepazinās ar 
tūrisma iespējām citos novados un 
to jauniešiem, kā arī ieguva jaunu 
pieredzi.

Cīnoties par uzvaru, komandai 
nācās asināt prātu erudīcijas kon-
kursā, domāt par iespējām, kuras 
palīdzētu visiem cilvēkiem ietaupīt 
dabas resursus un vienkāršotu ik-
dienas dzīvi.

Esam gandarīti un lepni par sīvā 
cīņā godam nopelnīto 2. vietu. Šī 
mums bija jauna pieredze un ie-
spēja ieraudzīt jaunus mērķus, pēc 
kuriem tiekties.

18. aprīlī notika Stopiņu no-
vada jauniešu domes aktīvistu 
tikšanās ar domes priekšsēdētāja 
vietnieci Vitu Paulāni. Sarunas 
bija īpaši pozitīvas – V.Paulāne bija 
ļoti atsaucīga un atklāta un, atbil-
dot uz jauniešu uzdotajiem jautā-
jumiem, konstruktīvi un saprota-

mi skaidroja konkrēto situāciju, tā 
apliecinot gan personīgo, gan no-
vada atbildīgo personu ieinteresē-
tību kopīgā jautājumu risināšanā. 

Sarunas gaitā tika apspriests gan 
novada jauniešu pienesums, gan 
iespējas īstenot dažādas idejas un 
iniciatīvas, apgūstot pašvaldības 
projektiem paredzētos līdzekļus, 
gan iesaistoties dažādās partnerī-
bās, tajā skaitā ar kaimiņu nova-
diem, kā arī veidojot sadarbību 
ar citām Latvijas pilsētām un arī 
ārpus Latvijas robežām. Priekšsē-
dētāja vietniece atzinīgi novērtēja 
jauniešu dalību Latvijas Univer-
sitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
rīkotajās „Novadu spēlēs”, kurās 
Stopiņu jaunieši startēja ar sociālo 
inovāciju „Jauniešu mobilais SOS 
dienests”, kura ietvaros novada jau-
nieši veic brīvprātīgo darbu nova-
dā. Dienests ir izveidots, sadarbo-
joties Stopiņu novada jauniešu do-
mes un biedrības „Stopiņu novada 
jaunieši” dalībniekiem. Dienests ir 
izveidots pēc pašu jauniešu inicia-
tīvas un savu darbību sāka 2015. 
gada februārī. Dienesta galvenais 
mērķis ir sniegt senioriem palīdzī-
bu problēmsituācijās ar mūsdienu 
tehnoloģijām, fiziski smagākiem 
saimniecības darbiem un sniegt at-
balstu dažādās situācijās. „Novadu 
spēlēs” mūsu jaunieši ieguva aug-
sto 2. vietu.

Arvien aktuālāks jauniešiem ir 

jautājums par „Jauniešu mājas” 
izveidi novadā. V.Paulāne bija at-
saucīga un ieinteresēta arī šī jau-
tājuma risināšanā, un atklāja, ka 
šādas „mājas” izveide tiek apsvērta 
un varētu tikt iekļauta pašvaldī-
bas 2017. gada budžetā. Ceram uz 
veiksmīgu turpmāko sadarbību!

Jau otro gadu Stopiņu novada 
jauniešu dome aicināja novad-
niekus piedalīties Lielajā talkā 
un sakopt kādu novada teritoriju. 
Šogad jauniešu domei pievienojās 
arī biedrība „Stopiņu novada jau-
nieši” un brīvprātīgais no Ulbro-
kas dienas centra Dinko Kirovs. 
Meteorologu solītais lietus atkāpās, 
un mēs, saulītes lutināti, varējām 
sakopt meža celiņus no Vālodzēm 
līdz Sauriešiem. Diemžēl jāsecina, 
ka aizvien cilvēkiem piemīt ne-
patīkams paradums nomest kādu 
pudeli vai papīru, kā arī aizvien ir 
novērojami atkritumu kalni, kas, 
visticamāk, mežā ir ievesti ar auto-
mobiļu palīdzību un tīšām izmes-
ti. Tomēr mēs ceram, ka ar katru 
gadu izmesto atkritumu daudzums 
samazināsies un gan mūsu novads, 
gan Latvija kopumā kļūs zaļāka un 
tīrāka.

Paldies visiem, kas pievienojās 
mūsu aicinājumam! Tiekamies nā-
kamgad!

Stopiņu novada jauniešu dome, 
Gita Getaute-Šveicare, jaunatnes 

lietu speciāliste 

Stopiņu novada jauniešu domes aktualitātes

Pieci Latvijas Universitātes Soci-
ālo zinātņu fakultātes studenti –  
Agnese, Antra, Daina, Gunita 
un Sergejs – studiju kursa  „Vi-
des un ilgtspējīgas attīstības 
pamati” ietvaros izstrādāja un 
realizēja projektu „Ar velo visur 
un vienmēr 7 km attālumā”, kur 
viens no uzdevumiem bija „Ve-
lotalka” un tās mērķis – talkoša-
nas vietā nokļūt ar velosipēdu, 
kas ir videi saudzīgāks un pa-
šiem veselīgāks pārvietošanās 
veids nekā citi transportlīdzekļi. 

Šī projekta uzdevuma īstenošanā 
23. un 24. aprīlī visi dalībnieki 
kopā nobrauca 142 km un attīrī-
ja meža daļu pirms Līču ciemata, 
kur savāca 23 maisus atkritumu. 

Patīkams pārsteigums bija 

pirmdienas rītā, kad savāktie at-
kritumu maisi operatīvi bija aiz-
vesti prom.

Pēc talkošanas studenti secināja, 
ka „Velotalka” varētu kļūt par jau-
nas tradīcijas sākumu viņiem pa-
šiem, un iesaka arī citiem – lielā-
kiem vai mazākiem kolektīviem –  
ieviest līdzīga veida tradīciju vai 
saliedēšanās pasākumu. Tas ir 
labs veids, kā doties izbraucienā 
ar velosipēdiem, izdarot arī kādu 
darbu Latvijas dabas labā.

Nobeigumā studentu grupa no-
vēl katram Latvijas iedzīvotājam 
ikdienā vairāk domāt par apkārtējo 
vidi, izmēģināt un izmantot videi 
saudzīgāko pārvietošanās veidu un 
gūt gandarījumu par to, ko darām 
mūsu visu Latvijas labā.

LU SZF studenti

Velotalka
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26. aprīļa rītā pie Stopiņu 
novada PII „Pienenīte” uz sa-
draudzības koncertu atbrau-
ca Salaspils novada PII „Rite-
nītis” deju kolektīvs un dzie-
dātāji.

Koncertu atklāja un ieskandināja 
PII „Pienenīte” mūzikas skolo-
tāja Līga Kurzemniece kopā ar 
grupiņu „Taurenīši”, „Gliemezīši” 
un „Burtiņi” mazajiem dziedātā-
jiem.

Lai gan aiz loga bija drūma un 
lietaina diena, ciemiņu dziedā-
tāji, dziedot priecīgās dziesmas, 

un dejotāji, dejojot skaistās dejas, 
visiem novēlēja saulainu un pozi-
tīvu dienu. 

Savukārt, lai beidzot ziema 
atkāptos un pēc iespējas ātrāk 
atnāktu ziedošais pavasaris, PII 
„Pienenīte” dejotāji deju skolotā-
jas Aigas Mednes vadībā ciemi-
ņus sveica ar brīnišķīgām dejām. 
Staltie dejotāji ar raito dejas soli 
nodejoja vairākas dejas.

Koncerta izskaņā gan PII „Pie-
nenīte”, gan PII „Ritenītis” dejo-
tāji un dziedātāji visi kopā vieno-
jās kopdziesmā par „Tīru Latviju” 
un kopīgās rotaļās. Koncerts ie-

priecināja gan pašus dalībniekus, 
gan skatītājus.

Paldies dejotājiem un dziedātā-
jiem no Salaspils PII „Ritenītis” un 
PII „Pienenīte”, skolotājām Aigai 
Mednei un Līgai Kurzemniecei 
par skanīgo un skaisto koncertu! 
Novēlam, lai draudzība turpinās, 
jo dziesmas un dejas vieno gan 
lielus, gan mazus un sasilda sirdis! 
Lai pavasaris nāk ar brīnišķīgām 
dziesmām un lustīgām dejām!

PII „Pienenīte” deju kolektīva 
dalībnieku 

Keitijas un Matīsa mammas 
 Inga un Aivita

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

Tik katram laimes bija,
Cik ielika šūpulī,

Cik kuram māmuliņa
Maziņam iedziedāja.

Sveicam Sofiju, Ralfu F., Markusu, Ralfu S., Igoru, 
Herbertu, Melāniju, Martu, Jāni Samuelu, Aleksandru, 

Katrīnu, Dārtu un viņu vecākus. 
Lai mīlestība un mūžīgs pavasaris jūsu mājās!

   SVEICAM JUBILEJĀ! 
 

Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Tamāru Golubevu, Ievu Hirkovsku, Sergeju Jaroslavski, 
Kārli Jāņkalnu, Vasiliju Mikitjuku, Rasmu Bričku, 

Veru Čulksteni, Heinrihu Kress, Ivanu Ušaku, 
Danusju Žurbenko, Laimoni Blūmu, Pjotru Griņovu, 

Jevlampiju Jaunāko, Tamāru Luzanovu, Lidiju Miķēnu, 
Sarmīti Netlavu, Broņislavu Losevu. 

KULTŪRAS PASĀKUMI
21. maijā plkst. 16.00 Ulbrokas kultūras namā ansambļa „Perpeto ritmico” koncerts. 
Ieeja brīva!

21. maijā 17.00 Stopiņu novada vēstures muzeja organizēts Muzeja nakts 
pasākums „Verot durvis uz pagātni”. Izzinoša ekskursija Vecrīgas ielās par Stopiņu novada 
sākotni (Stopiju, Ulenbroku, Dreilingu dzimtām). Vada mag.hist., mag.art. Guna Vainovska. 
tikšanās Alberta laukumā plkst. 17.00, sekojiet informācijai Stopiņu novada vēstures muzeja 
interneta vietnēs – Stopiņu lapā un twitervietnē, kā arī muzeju nakts pasākumu kalendārā: 
http://muzeju-nakts.lv/lv/programma.

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 piepūšamās atrakcijas bērniem.

1. jūnijā no plkst. 16.00 BĒRNU SVĒTKI STOPIŅOS „Krāsu virpulī”. Dažādas radošās 
darbnīcas un pārsteigumi Stopiņu novada dienas centros. Sīkāka informācija pasākuma 
afišās. Ieeja brīva! 

11. jūnijā plkst. 19.00 Līgo parkā koncerts „Dziesma un deja manam novadam”. Pēc 
koncerta – pirmā vasaras Zaļumballe kopā ar grupu „Vēja muzikanti”. Ieeja brīva! Darbosies 
kafejnīcas.

Ekskursija
9.,10. jūlijā – Ulbrokas bbiliotēka aicina doties ekskursijā „Ziemeļvidzeme kopā 
ar Janīnu Kursīti”. Programmā kultūrvēsturiskā mantojuma apskate Limbažu, Valmieras, 
Strenču, jērcēnu, Vijciema pusē. Kulinārā mantojuma – alus, ozolzīļu kafijas, maizes u.c. 
– degustācijas, kā arī seno arodu prasmes mucu, plostu meistarošanā. Informācija par 
ekskursiju Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.

Izstādes
No 11. maija līdz 10. jūnijam Stopiņu novada Vēstures muzejā izstāde  „Stopiņu 
novada jauktā kora „Ulbroka” dziedātāju rokdarbi”. Dziesma izsenis gājusi roku rokā 
ar čaklu darbu, un koristes ne tikai dzied jau trešo gadu desmitu, bet arī auž, ada, šuj un 
tamborē. Izstādē būs aplūkojami B.Kurzemnieces, L.Kurzemnieces, B.Ūķenieces, t.Vilciņas, 
A.jaksebogas, A.Žebrovskas, A.Višķeres, Z.Pelšes, R.Priedes darbi.
Sauriešu bibliotēkā literatūras izstāde, veltīta rakstniekam Mihailam Bulgakovam un viņa 
daiļradei. 
Sauriešu bibliotēkā ceļojošā izstāde „Mana novada pieturzīmes” no 14. maija līdz 3. 
jūnijam.
Ulbrokas bibliotēkā tematiskā izstāde „Baltais latviešu grāmatās” aizsāk Latvijas 
Neatkarības atjaunošanai veltītu literatūras piedāvājumu, kas saistīts ar balto latviešu 
grāmatās.
Ulbrokas bibliotēkā literāri tematiskā izstāde „Vārdi ilgpilni, skaisti...” – veltījums 
dzejniecei, rakstniecei un tulkotājai Dagnijai Dreikai 65. dzīves jubilejā.

Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība „mĀRA”,
sagaidot Starptautisko ģimenes dienu,

14. maijā
aicina novada ģimenes 

uz PĀRGĀJIENU
Ulbroka – ZOO „BRIEŽI”!

Programmā: 
• Pārgājiena sākums no 51. autobusa galapunkta Ulbrokā 
plkst. 11.00
• ZOO „Brieži”:
• Zvēriņu apskate 
• Zvēriņu barošana (tikai ar saimniecībā nopērkamo 
barību un burkāniem)
• Iespējama vizināšanās ar ēzelīšiem un ponijiem (par 
atsevišķu samaksu)
• Desiņu cepšana piknika vietā
• Volejbola draudzības spēle 

14. maijā – ieejas maksa pieaugušajiem 3.00 eiro, 
bērniem – ieeja brīva.

Ikviena ģimene aicināta pievienoties ērtos apavos un 
ar labu garastāvokli!

Pieteikšanās pa tālr. 28373398, Anda

21. maijā plkst. 18.00–20.00
Muzeju nakts „DURVIS” viensētā „Akācijas” – 

ULBROKAS MUIŽAS KALĒJA UN
 SAIMNIECES MĪLAS STĀSTS. 

Kaluma zīmes Igalu un Zeltiņu dzimtas likteņos. 
Programmā:

• dokumentēts ar leģendām apvīts mājas simtgadnieces stāsts;
• zirgkalēja meistardarbnīca un amata demonstrējumi;

•  „noskrējiens” līdz Ulbrokas muižai;
• goda maltīte

Informācija par pasākumu Ulbrokas bibliotēkā 
vai pa tālr. 67910503.

Pavasara sadraudzības koncerts PII „Pienenītē”

Stopiņu novada pensionāru biedrība 
28. maijā organizē ekskursiju – 

LR Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava,
 atpūtas parks „Vēju dārzs” Babītē, Skauģa maizes ceptuve „Lāči”.

Izbraukšana: Ulbroka – plkst. 8.00, Saurieši – 8.15, Upeslejas – 8.25, Līči 8.30.
Pieteikšanās pa tālr. 29423944 (Alise) vai 26332071 (Marga)

2016. gada aprīlī Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

REĢISTRĒTAS PIECAS LAULĪBAS. 
Sveicam jaunās ģimenes!
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Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV 2130, Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktores p.i.: Inese Skrastiņa, tālr. 67910518, e-pasts: novada.dome@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada Domē sekretārei,
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”.
Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī.
* Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

„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.

MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Mirklis, un jau ir par vēlu,

Neko vairs nevar mainīt.
Mūsu sāpēm, mūsu žēlumam

Nav nekādas nozīmes.
Izsakām līdzjūtību 

Ivana Aralkina piederīgajiem.

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei –
Pārtrūkst stīga un viss paliek kluss...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Sarmītei Vasiļevskai, 
tēvu mūžībā pavadot.

Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
12., 19., 26. maijā no plkst.17.00 
līdz 20.00 nodarbības par tēmām: 
veselība un astroloģija; profesi-
jas izvēle; savstarpējās attiecības, 
bērni un ģimene. Nodarbības 
vada R.Khimcenko.
14., 21., 28. maijā no plkst. 12.00 
līdz 15.00 floristikas nodarbības: 
konfekšu pušķu, konfekšu gro-
ziņu, ziedu pušķu pagatavošana 
u.c. Nodarbības vada A.Šibajeva.
9. maijā plkst. 8.00 sākas Eiropas 
eksāmens (www.esmaja.lv)!  Ei-
ropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā aicina ikvienu piedalīties 
Eiropas eksāmenā! To tiešsaistē 
iespējams kārtot no plkst. 8.00 
līdz 21.00. Piedaloties Eiropas 
eksāmenā un apliecinot savas 
zināšanas par Eiropas Savienību, 
ikviens Latvijas iedzīvotājs var 
iegūt vērtīgas balvas. Aicinām 
mūsu jauniešus piedalīties pasā-
kumā! 
10. maijā plkst. 16.00 bērniem 
Eiropas diena Sauriešu dienas 
centrā. Zīmēsim plakātu par Ei-
ropu. Katrs dalībnieks saņems 
mācību žurnālu „Eiropa – kas tu 
esi?” un grāmatu „Vienoti daudz-
veidībā”, kurā varam atrast infor-
māciju par katru dalībvalsti un to 
atrašanās vietu, skaistus zīmēju-
mus, diskusiju par ES. 

Aicinām pieteikties uz zvaniņu 
spēles nodarbībām sestdienās, 
vadīs R.Fridbergs. 

Aicinām uz nūjošanas no-
darbībām maijā trešdienās un 
piektdienās no plkst. 17.00 līdz 
19.00.  Nūjas nodrošinās dienas 
centrs. Nodarbības vadīs brīvprā-
tīgā jauniete Dž.Himenesa.
11. maijā no plkst. 15.00 līdz 
16.30 dekupāžas nodarbības 
bērniem. Traukus dekupāžai no-
drošina dienas centrs, lūgums 
paņemt līdzi 1–2 salvetes ar attē-
liem.
10., 13., 17., 24., 27. maijā no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 lakatu au-
šana uz kartona rāmja. Iepriekš 
obligāti pieteikties uz nodarbī-
bām. Darbam nepieciešams 400 
metru dzijas trīsstūra lakatam un 
800 metru dzijas pledam.

28. maijā plkst.15.00 dienas cen-
trā ciemosies un prezentēs Portu-
gāli brīvprātīgais jaunietis Gan-
salo. Uzzināsim par portugāļu 
kultūru, tradīcijām, nobaudīsim 
portugāļu ēdienus.

LĪčU DIENAS CENTRĀ
Sestdienās:
14. maijā plkst.18.00 multfilmu 
vakars bērniem.
21. maijā plkst. 14.00 pieredzes 
apmaiņas pasākums kopā ar 
brīvprātīgo darbinieku „Svētku 
svinēšanas tradīcijas Latvijā un 
Portugālē”.
12. maijā plkst. 17.00 radošie 
darbi no otrreiz pārstrādājamām 
izejvielām.
Pirmdienās plkst. 18.00 radošās 
nodarbības bērniem:
9. maijā – Eiropas diena;
16. maijā – Ābeļziedi;
23. maijā – Vasarsvētki;
30. maijā – Bērnu aizsardzība.
Otrdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības pieaugušajiem.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
14. maijā plkst. 15.00 sagaidot 
Starptautisko ģimenes dienu, 
brīvprātīgais Aress Merida spor-
ta laukumā organizēs jautrās sta-
fetes ģimenēm.
18. maijā plkst. 18.00 tikšanās ar 
kosmētiķi Ingu. Saruna ar pusau-
džiem par ādas kopšanas jautāju-
miem pavasarī.
25. maijā plkst. 17.00 sāksim 
pārlūkot vasaras garderobi. Ar 
krāsām un izdomu atsvaidzinā-
sim savus tik ierastos T kreklus.   
13., 20. un 27. maijā plkst. 19.00 
elektrotehnikas pulciņa nodar-
bības. Jaunajiem dalībniekiem 
pirms nodarbības pieteikties die-
nas centrā.

Maijā sākam veidot nūjotāju 
grupu. Lūdzam iepriekš pieteik-
ties dienas centrā.
No 10. maija dienas centrā būs 
skatāma Agņa Šmita fotoizstāde 
„Posmkāji tuvplānā”.

Maijā senioriem dienas centrā 
ir iespēja apgūt datoru lietošanas 
iemaņas. Nodarbības otrdienās 
un ceturtdienās no plkst. 12.00 

līdz 13.00. Sīkāka informācija un 
pieteikšanās pie nodarbību vadī-
tājas Aļinas, tālr. 22028076. 

CEKULES DIENAS CENTRĀ
No 1. maija Cekules dienas cen-
tram jauns darba laiks: pirmdien 
18.00–21.00, otrdien 16.00–
21.00, trešdien 16.00–22.00, ce-
turtdien 16.00–21.00, piektdien 
17.00–21.00, sestdien 11.00–
18.00.
Pirmdienās, trešdienās un 
piektdienās – sporta nodarbības 
pieaugušajiem.
No 16. līdz 20. maijam sporta 
nedēļa – 18. maijā biljarda tur-
nīrs, 19. maijā novusa turnīrs, 
20. maijā galda tenisa turnīrs, 
21. maijā no plkst. 12.00 jautrie 
starti bērniem sporta laukumā 
(atkarībā no laikapstākļiem).
No 23. līdz 27. maijam gatavosi-
mies Bērnu svētkiem.
28. maijā no plkst. 14.00 līdz 
17.00 sporta nodarbības sporta 
laukumā.

ULBROKAS DIENAS 
CENTRĀ
Trešdienās plkst. 18.00 zīda ap-
gleznošanas nodarbības „KRĀ-
SAINAIS PAVASARIS”. Nodarbī-
bas vada A.Dobrjanska.
No 10. līdz 14. maijam – kolāžu 
gatavošana „Mana ģimene”.
12. maijā plkst. 18.00 ikvienu in-
teresentu gaidām uz bezmaksas 
lekciju, kas veltīta „VESELĪGAM 
UN AKTĪVAM DZĪVESVEI-
DAM” – sadarbībā ar Stopiņu 
ambulanci. Lektore: Ieva Kalve –  
ekonomikas zinātņu doktore, ve-
selības zinātņu maģistre.
13. maijā – JAUTRĀS ĀRA STA-
FETES lieliem un maziem bēr-
niem rīko brīvprātīgais jaunietis 
Dinko.
No 16. līdz 20. maijam – gata-
vojam sētiņas, groziņus no bērza 
zariem.
No 24. līdz 28. maijam – strītbo-
la sezonas atklāšana.
Otrdienās un ceturtdienās nū-
jošanas nodarbības no 12.00 līdz 
14.00. Nūjas nodrošina dienas 
centrs.

Dienas centros maijā

STOPIŅU 
PELDBASEINĀ
21. maijā 
pavasara peldēšanas sacensības.

LĪGO PARKĀ
28. maijā 
plkst. 10.30 
I vasaras džudo turnīrs 
„Outdoor Judo 2016”.

PII „Pienenīte” aicina darbā 

SKOLOtĀjU PALĪGUS, 
PIRmSSKOLAS SKOLOtĀjAS, 

ĒKAS DEŽURANtU, 
DĀRZNIEKU

1) pirmsskolas skolotāja palīgus (2 vakances) uz 1 slodzi uz aizvietošanas 
laiku jūlijā. Nepieciešama vidējā izglītība, latviešu valodas prasmes „C” 
līmenī, labas saskarsmes spējas ar bērniem un pieaugušajiem;
2) pirmsskolas skolotāju (2 vakances) uz 1,3 slodzi uz aizvietošanas 
laiku jūlijā. Nepieciešama augstākā pirmsskolas pedagoģiskā izglītība, 
latviešu valodas prasmes „C” līmenī, labas saskarsmes spējas ar bērniem 
un pieaugušajiem.
3) Ēkas dežurantu uz 0,75 darba slodzi uz aizvietošanas laiku jūnijā. 
Nepieciešama vidējā izglītība, latviešu valodas prasmes „C” līmenī, labas 
saskarsmes spējas ar bērniem un pieaugušajiem.
4) Sētnieku/dārznieku patstāvīgam darbam uz 1 slodzi. Nepieciešama 
vidējā izglītība, latviešu valodas prasmes „C” līmenī, pieredze līdzīgā 
amatā.

Sīkāka informācija pie iestādes vadītājas vai pa tālr. 67910984, mob. 
26558646. Pretendentus lūdzu pieteikties pie iestādes vadītājas darba 
laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00, pirmdienās līdz plkst. 19.00.

Darbs

„MUZEJU NAKTS 2016” –  
21. maijā

„Seno durvju stāsts Krīvu mājas klētī” 

plkst.19.00–23.00  
(lūgums interesentiem pieteikties iepriekš)

1) Iepazīstināšana ar mājas un klēts vēsturi;
2) Iepazīšanās ar klēts un pagraba durvju vēsturisko materiālu
     no 1932. līdz 1945. gadam
3) Seno darba rīku, mehānismu un sadzīves priekšmetu apskate un 
     izmēģināšana darbībā;
4) Ugunskurā vārītās „cira kāta” (cirvja kāta)  zupas baudīšana;
5) Sarunas pie ugunskura...

STOPIŅU NOVADS, Ulbroka, Riekstu iela, mājas „KRĪVI”,
tālr. 29464547, e-pasts: krivukletsmuzejs@inbox.lv,

mājas lapa: www.krivuklets.simplesite.com.

Stopiņu novada 
Politiski represēto biedrība 18. jūnijā 

organizē ekskursiju 

„Zemgales kolorīts”. 
Programmā – 

• Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”, • z/s  „Rūķīšu tēja”, 
• z/s „Blūdži”, • „Piedzīvojums Bauskā 20. gadsimtā”, 

• jāņa Čakstes dzimtās mājas „Auči”. 

Pieteikšanās līdz 5. jūnijam pa tālr. 28890339, māra.

Sporta pasākumi maijā


