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Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas sauli nes,

Nav par tavām rokām labām
Siltākas uz pasaules.

Stopiņu novada pašvaldība sveic Mātes dienā visas 
Stopiņu novada māmiņas, un novēlam spēku, 
izturību un prieku gan skaistajos svētkos, gan 

ikdienas rosīgajā solī! 

2017. gads ir īpašs Stopiņu no-
vadam, jo šogad svinēsim sava 
novada 130.  gadskārtu. Laikā 
no 21. līdz 26. augustam pare-
dzēta plaša svētku programma, 
kas norisināsies ne vien Ulbro-
kas centrālajās kultūrvietās – 
Līgo parkā un pie Ulbrokas eze-
ra –, bet arī citos novada ciema-
tos. Svētku programma jau ta-
gad atrodama Stopiņu novada 
mājas lapā, un, svētkiem tuvo-
joties, tā tiks precizēta. 

Kā viens no spilgtākajiem svētku 
pasākumiem iecerēts Stopiņu no-
vada 130. jubilejai un Latvijas simt-
gadei veltīts   pirmatskaņojums – 
komponista Māra Lasmaņa jaun-

darbs „Ezera mistērija” ar mūsu 
novadnieka, dzejnieka Pētera Brū-
vera dzeju. Mūzikas, dzejas, dejas, 
ūdens un gaismu saspēle paredzēta 
25. augusta vakarā pie Ulbrokas 
ezera. 2017. gadā P. Brūverim būtu 
apritējuši 60 gadi, un „Ezera mis-
tērija” ir veltījums dzejnieka piemi-
ņai.  2017. gada 24. aprīlī, dzejnie-
ka P. Brūvera 60. dzimšanas dienā, 
viņa dzimtajās mājās, tautā sauktās 
par „dzejnieka mājām”, tika atklāta 
piemiņas plāksne.  

2017. gads ir īpaši nozīmīgs vēl 
jo vairāk tādēļ, ka 4. maijā tiek 
aizsākta Latvijas valsts simtgades 
svētku programma, kuras īste-
nojums aptver piecu gadu ciklu. 

2017. gada 25. aprīlī notika Rī-
gas plānošanas reģiona (RPR) 
Attīstības padomes sēde, kurā 
piedalījās padomes locekļi no 
30 reģiona pašvaldībām un LR 
Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisijas locekļi, 
lai pārrunātu reģionam aktuā-
los jautājumus.

Kā sēdes norises vieta šoreiz tika 
izvēlēta Stopiņu novada pašvaldī-
ba, sēde notika Ulbrokā, PII „Pie-
nenīte” lielajā zālē.

25. aprīlī Ulbrokā notika Rīgas plānošanas reģiona 
Attīstības padomes sēde ar LR Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas dalību

Turpinājums 3. lpp

2017. gads svētku zīmē 
Latvijā un Stopiņu novadā

Ulbrokas kultūras nama vadītāja Inta Kalniņa kopā ar Valsts 
prezidentu Raimnodu Vējoni

Turpinājums 11. lpp

2017. gada 24. aprīlī noslē-
dzās deputātu kandidātu 
sarakstu iesniegšana pašval-
dību vēlēšanām. Stopiņu vē-
lēšanu komisija ir reģistrējusi 
piecus sarakstus.

Atbilstoši 2017. gada 28. aprīļa 
izlozes rezultātiem reģistrētie sa-
raksti ir sarindoti šādā secībā:
Latvijas Reģionu Apvienība, 
Partija “VIENOTĪBA”
“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”
Nacionālā apvienība “Visu Lat-
vijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija
Eiroskeptiķu Rīcības partija

Vēlēšanu zīmes tiek sakārtotas iz-
lozes noteiktajā secībā, taču netiek 
numurētas. To nosaka Republikas 
pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likuma 24. pants.

Pirms vēlēšanām katrā vēlē-
šanu iecirknī varēs iepazīties ar 
Stopiņu novada domes deputātu 
kandidātu sarakstiem un priekš-
vēlēšanu programmām.

Iecirkņu komisiju darba 
laiks pirms vēlēšanu 
dienas:
• pirmdien 29. maijā no pulk-
sten 16.00 līdz 20.00;
• otrdien 30. maijā no pulksten 
9.00 līdz 13.00.
Ja vēlētājs vēlēšanu dienā neva-
rēs nobalsot, viņš var nobalsot 
iepriekš – triju dienu laikā pirms 
vispārējās vēlēšanu dienas – vē-
lēšanu iecirknī, kura vēlētāju sa-

rakstā ir reģistrēts. Visu iecirkņu 
darba laiks iepriekšējās balsoša-
nas dienās ir: 
• trešdien 31. maijā no pulksten 
17.00 līdz 20.00; 
• ceturtdien 1. jūnijā no pulk-
sten 9.00 līdz 12.00; 
• piektdien 2. jūnijā no pulksten 
10.00 līdz 16.00.
• Vēlēšanu dienā – 3. jūnijā, sest-
dien, – no pulksten 7.00 līdz 22.00.

Stopiņu novada vēlēšanu 
iecirkņi:
• Iecirknis Nr. 798 (Ulbrokas kul-
tūras namā);
• Iecirknis Nr. 799 („Internāt-
pamatskola”, Upeslejas, Stopiņu 
novads);
• Iecirknis Nr. 800 (Gaismas in-
ternātpamatskola).

Vēlēšanas notiks pēc vēlētāju sa-
rakstiem, kurus izsniegs Pilsonības 
lietu un migrācijas departaments. 
Balsot varēs tikai personīgi un at-
tiecīgajā vēlēšanu iecirknī.

Balsošana vēlēšanās ir aizklāta. 
Vēlētājs, uzrādot Latvijas Repub-
likā derīgu personu apliecinošu 
dokumentu (pasi vai personas 
apliecību), balso tajā vēlēšanu ie-
cirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš 
ir reģistrēts.

Ja atsevišķi vēlētāji veselības 
stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlē-
šanu telpās, iecirkņa komisija, pa-
matojoties uz šo vēlētāju vai viņu 
pilnvarotas personas rakstveida 
iesniegumu, organizē balsošanu 
šo vēlētāju atrašanās vietā, nodro-
šinot aizklātību. Balsošana vēlētā-
ju atrašanās vietā tiek organizēta 
arī iepriekš minēto personu ko-
pējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši 

rakstveida iesniegumu par balso-
šanu atrašanās vietā. Citu vēlētāju 
balsošana ārpus vēlēšanu telpām 
nav pieļaujama. Iecirkņa komisija 
vēlēšanu dienā turpina pieņemt 
rakstveida iesniegumus par bal-
sošanu vēlētāju atrašanās vietā. 
Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos 
iesniegumus iecirkņa komisija ap-
mierina, ja ir iespējams ierasties 
vēlētāju atrašanās vietā līdz pulk-
sten 10 vakarā.

Ar deputātu kandidātu saraks-
tiem un priekšvēlēšanu program-
mām var iepazīties arī Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājas lapā: 
http://pv2017.cvk.lv/Candidate-
Lists/Territory/105 un Stopiņu 
novada domes mājas lapā: http://
stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldi-
bu-velesanas-2017. 

Stopiņu novada dome 
vēlēšanu dienā 
2017. gada 3. jūnijā 
nodrošinās autobusu 
uz vēlēšanu iecirkni 
Upeslejās.
no Līčiem 
Autobusa sākuma pieturvieta: 
c. Līči, laukumā pie veikala „Mel-
nais suns”.
Autobusa galamērķa pieturvieta: 
Upesleju iecirknis Nr. 799.
Izbraukšana: plkst. 10.00 un 12.00.
no Sauriešiem
Autobusa sākuma pieturvieta: 
c. Saurieši, autobusa galapunkts.
Autobusa galamērķa pieturvieta: 
Upesleju iecirknis Nr. 799.
Izbraukšana: plkst. 14.00.

E. Rozenbaha-Kalniņa,
Stopiņu novada Vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja

3. JŪNIJĀ PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
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2017. gada 8. aprīlī „Arēnā 
Rīga” norisinājās ELVI � orbola 
līgas vīriešu komandu � nāl-
spēle  starp „Triobet/Ulbroka” 
un „Lielvārde/FiatPipe”. Ļoti 
intensīvā un sarežģītā spēlē 
Ulbrokas komanda   pievei-
ca   līdzšinējos čempionus 
„Lielvārde/Fiat Pipe” ar rezul-
tātu 7:4 un kļuva par sezonas 
uzvarētājiem.

„Triobet/Ulbroka” komandu 
trenē augsti kvali� cēts � orbola 
treneris Andris Pīlups, kuram 
ir liela starptautiska pieredze, 
2 gadus strādājot Šveices virslīgas 
(NLA) komandā „UHC USter”, 
un izcīnīti vairāki Latvijas čem-
pionu tituli ar komandām „RTU/
Inspecta” un „RSU”.

Komandas otrais treneris Ai-
nārs Juškevičs ir augsti kvali� -
cēts, viens no labākajiem jaunās 

paaudzes treneriem un  viens no 
labākajiem � orbola spēlētājiem 
Latvijā.

Uz šo � orbola virsotni koman-
da ir virzījusies ļoti mērķtiecīgi 
jau vairākus gadus. Lūk, ir pierā-
dījums – „sapņi piepildās”.

Vēlamies komandai un trene-
rim novēlēt noturēt čempionu 
godu arī nākamajās sezonās!

Līdzjutējiem  – uz nākamajām 
čempionāta spēlēm lielāku atsau-
cību un aktivitāti, jo Lielvārdes 
komandas līdzjutēji bija  speciāli 
gatavojušies. Ir jau saprotams, ka šī 
spēle bija liels pārsteigums visiem. 

Vēlreiz   sirsnīgi sveicam   ko-
mandu, trenerus un komandas 
pārstāvjus  ar izcilo sasniegumu, 
novēlam veiksmi un izturību arī 
nākamajā sezonā!

Komandu sveic Ulbrokas spor-
ta komplekss un Stopiņu novada 
dome

Vīriešu fl orbola komanda 
„Triobet/Ulbroka” – 
Latvijas čempioni 2017. gada 24. aprīlī „Kalē-

jos”, Līčos, Stopiņu novadā, 
mājvietā, kurā dzimis un 
dzīvojis izcilais dzejnieks un 
atdzejotājs Pēters Brūveris 
(1957–2011), pulcējās Latvi-
jā iemīļoti literāti, rakstnieki, 
mūziķi un dzejnieka dzīves un 
darba līdzgaitnieki, kaimiņi 
un novadnieki. 

Šajā dienā dzejniekam apritētu 
60 gadi. Godinot dzejnieka pie-
miņu, viņa dzimtajās mājās Sto-
piņu novada pašvaldība atklāja 
piemiņas plāksni. 

Dzejnieka mājas pēdējos gados 
ir kļuvušas par Stopiņu novada 
kultūras dzīves neatņemamu sa-
stāvdaļu. No 2015. gada šeit noris 
Stopiņu novada Dzejas dienas, 
bet jau no 2014. gada Bibliotēku 
nedēļā aprīļa beigās šeit notiek 
bibliotekāru talka, kas pulcē eso-
šos un bijušos bibliotekārus, kuri 
dzīvo novadā.

Indra Brūvere-Daruliene, dzej-
nieka meita, kura ar ģimeni šo-
b rīd dzīvo tēva mājās, lasīja dze-
joli par mājām „Kalēji” un melno 
strazdu, kas šeit mīt arvien. Šajās 
dzejas rindās P. Brūveris ļoti dzī-
vi un krāšņi ir izteicis māju bū-
tību. 

Inguna Cepīte, apgāda „Pēter-
gailis” vadītāja, atceroties sav-
starpējo sadarbību ar dzejnieku, 
bija priecīga, ka šodien meitas 
Indra un Zane turpina tēva aiz-
sākto literāro ceļu.

Inese Zandere aicināja visus ie-
griezties Nacionālajā bibliotēkā, 

kur no maija vidus būs skatāma 
Pēteram Brūverim veltīta izstāde.

Pētera Brūvera literārajai dar-
bībai veltīta izstāde aprīlī bija 
skatāma Ulbrokas bibliotēkā: 
stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-
biblioteka/informacijas-resursi/
izstades/papira-lapu-celojums 

Pēc svinīgā pasākuma viesi 
devās uz dzejnieka atdusas vietu 
Ulbrokas Meža kapos, lai ar klu-
suma brīdi un ziediem godinātu 
dzejnieka piemiņu.

Vēlamies izteikt lielu pateicī-
bu Pētera Brūvera ģimenei, īpaši 
dzejnieka mātei Vijai Brūverei 
un meitai Indrai Brūverei-Daru-
lienei, par atbalstu idejai uzstā-
dīt plāksni un par iespēju mājās 
„Kalēji” organizēt literāri mu-
zikālus pasākumus un radošas 
tikšanās. 

• Fotogalerija: stopini.lv/lv/galerijas/
peteram-bruverim-60-370  

Stopiņu novada dome

Dzimtajās mājās „Kalēji” atklāta piemiņas 
plāksne dzejniekam Pēteram Brūverim

2017. gada 21. aprīlī Stopiņu 
novada pašvaldība svinīgi at-
klāja dienas centra „Ulbroka” 
jaunās telpas Institūta ielā 1, 
Ulbrokā.

Tagad dienas centra rīcībā ir uz 
pusi plašākas telpas kvalitatīvai 
iedzīvotāju brīvā laika pavadīša-
nai. 

Ar dienas centra atvēršanu jau-
nās telpās vadītāju sveikt bija sa-
nākuši tuvāki un tālāki kaimiņi, 
vēlēja turpināt uzsāktos darbus 
un saglabāt tik pierasti mājīgo 
noskaņu.

Jauno telpu pārveide Ulbrokas 
dienas centra vajadzībām notika 
no 2017. gada februāra līdz aprīļa 
vidum. Tika mainīti logi, veik-

ti iekšējie remontdarbi un telpu 
pielāgošana dienas centra darbī-
bai. Darbus veica SIA „CORVID 
Būve”, kopējā līguma summa bez 

PVN ir EUR 21 792,80.

• Fotogalerija: stopini.lv/lv/gale-
rijas/atklatas-ulbrokas-dienas-

jaunas-telpas-372 
Informāciju sagatavoja

I. Skrastiņa,
Stopiņu novada dome

Atklātas Ulbrokas dienas centra jaunās telpas
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Ideju konkursā jaunieši, bērni un citi novada 
iedzīvotāji tika aicināti savā tuvākajā apkaimē 
atklāt vietu vai objektu, ko būtu nepieciešams 
labiekārtot, atjaunot vai izdaiļot. Pēc izvēlētā 
objekta vai vietas apsekošanas idejas autora uz-
devums bija izstrādāt praktisku un radošu piedā-
vājumu tā uzlabošanai un līdz 2017. gada 17. ap-
rīlim savu ideju iesūtīt konkursa organizatoriem. 
24. aprīlī tikāmies „Getliņu” viesmīlīgajās telpās, 
lai uzklausītu iesniedzēju ideju izklāstu. 

Pateicoties novada iedzīvotāju aktivitātei un 
iniciatīvai, „Getliņi EKO” un Stopiņu novada 
Jauniešu domes organizētajā un Stopiņu novada 
domes atbalstītajā ideju konkursā ir uzplaukuši 
pieci jauki projektiņi – Sauriešos, Cekulē, Ulbrokā 
un Jaunsišu ciematā.

Esam ļoti gandarīti un pateicīgi par atsaucību 
ikvienam, kam rūp savs novads, ciemats un 
pagalms. Paldies jums! 

Gita Getaute-Šveicare,
Stopiņu novada 

Jaunatnes lietu speciāliste 

Stopiņi plaukst! 

Ulbrokas vidusskolas bērnu 
deju kolektīvam „Pastalnie-
ki” šogad ir liela jubileja – 
25 gadi! 

Vai tas ir daudz? 25 gadi ir daudz, 
un „Pastalnieki” jau raksta savu 
vēstures grāmatu ar mēģināju-
miem un koncertiem, kurus sa-
skaitīt nevar. Raksta ar savām 
raibām un krāšņām dejām, ar 
latvju rakstiem dejās, ar ārzemju 
koncertu tūrēm, ar interesantām 
ekskursijām, ar labdarības kon-
certiem un vēl, un vēl. „Pastal-
nieku” gan lielie, gan mazie dejo-
tāji ir piedalījušies ne vienos vien 
Dziesmu un deju svētkos, kas ir 
liels gandarījums par smago ik-
dienas darbu. 

„Pastalnieki” savu jubilejas 
koncertu izdejoja 4. martā Ul-
brokas vidusskolā, kas visus šos 
gadus ir dejotāju mājas un liels 
atbalsts gan ikdienas sīkumos, 
gan skaistos koncertos. Šogad 
kopā ar „Pastalniekiem” arī Ul-
brokas vidusskola svinēja savu 
25 gadu jubileju. Un šajās kopīga-
jās svinībās mūs priecēja arī biju-
šie „Pastalnieki” – dejotāji, kuri 
kādreiz izdejoja savu mīlestību 
pret deju vadītājas Lilitas vadī-

25. aprīlī Ulbrokā notika Rīgas 
plānošanas reģiona Attīstības padomes 
sēde ar LR Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisijas dalību

Sēdes gaitā uzrunu teica pado-
mes loceklis, Stopiņu novada do-
mes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs. 
Stopiņu novada domes priekšsē-
dētāja vietniece Vita Paulāne īsā 
prezentācijā sēdes dalībniekus ie-
pazīstināja ar Stopiņu novada paš-
valdību, tās budžetu, ekonomisko 
attīstību novadā, realizētajiem 
projektiem, attīstības perspektī-
vām un novada kultūras kanonu.

LR Saeimas Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas vadī-
tājs Sergejs Dolgopolovs ar sēdes 
dalībniekiem pārrunāja aktuālos 
jautājumus par plānoto terito-
riālo reformu un iepriekšējās te-
ritoriālās reformas rezultātiem, 
kā arī par administratīvā sloga 
mazināšanu pašvaldībās un kā 
veicināt uz klientu orientētu pa-
kalpojumu sniegšanu pašvaldību 
iestādēs.

Pašvaldību vadītāji aktīvi ie-
saistījās diskusijās par likum-
došanas problēmām saistībā ar 

pašvaldību funkciju realizēšanu 
un ieteica vairākus konstruktīvus 
priekšlikumus. Aktīvākās disku-
sijas notika par plānotās terito-
riālās reformas ieviešanu un tās 
ietekmi uz pašvaldību darbību un 
iedzīvotājiem.

Sēdes noslēgumā dalībnieki 
devās uz vienu no lielākajiem Sto-
piņu novadā esošajiem uzņēmu-
miem – SIA „Getliņi EKO”, kur 
uzņēmuma vadītāja Imanta Stirā-
na un galvenā agronoma Guntara 
Strauta vadībā iepazinās ar uzņē-
muma darbību un attīstību.

Izsakām pateicību visām Sto-
piņu novada iestādēm, kuras bija 
iesaistītas sanāksmes organizē-
šanā un sekmīgā norisē, un SIA 
„Getliņi EKO” par sanāksmes da-
lībnieku uzņemšanu. 

• Fotogalerija: stopini.lv/lv/gale-
rijas/rigas-planosanas-regiona-
attistibas-padomes-sede-ulbro-
ka-376 

Stopiņu novada dome

Sākums 1. lpp

pret deju vadītājas Lilitas vadī-

25. aprīlī Ulbrokā notika Rīgas 

bā. Pirmā „Pastalnieku” vadītāja 
Lilita teica: „Pats svarīgākais, ko 
savā dzīvē uzskatīšu par galveno 
panākumu, ir, ka man izdevies 
tik daudziem bērniem sirdī ielikt 
kaut vai kripatiņu no savas sirds 
lietas, deju, un ka dejas tradīcijas 
turpināsies no paaudzes paaudzē 
mūsu novadā.” 

Un tas ir izdevies mums visiem 
kopā – gan lieliem, gan maziem 
dejotājiem, gan vadītājām, gan 
vecākiem, gan visiem tiem, kam 
deja ir iekritusi sirsniņā! Paldies 
jums par dejas mīlestību, par at-
balstu, par sapratni!

BDK „Pastalnieki” 
vadītāja Antra

„Pastalnieki” 
svin 
25. jubileju!
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3. JŪNIJĀ PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
1 Vita Paulāne 1969 Biznesa augstskola Turība profesionālais maģistra grāds valsts 

pārvaldē, kvalifi kācija - valsts pārvaldes 
uzņēmumu un iestāžu vadība

Stopiņu novads Stopiņu novada dome priekšsēdētāja vietniece Nav

        Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

bakalaura grāds mūzikā        

2 Jānis Leimans 1977 Rīgas Tehniskā koledža Radioelektronikas inženieris Stopiņu novads SIA “Medilink” Medicīnas iekārtu inženieris,  Nav
              Stopiņu novada dome Deputāts  
               AGĪKS Kanālmala Valdes priekšsēdētāja vietnieks  
3 Daiga Brigmane 1965 Latvijas Universitāte, sociālo 

zinātņu fakultāte
Maģistra grāds bibliotēku un informācijas 
zinībās

Stopiņu novads Stopiņu novada Ulbrokas 
bibliotēka 

vadītāja Nav

        Latvijas Universitāte, pedagoģijas 
fakultāte

Latviešu valodas un literatūras un 
audzināšanas darba metodikas specialitāte

  Stopiņu novada dome deputāts  

4 Atis Senkāns 1956 Rīgas 3.vidusskola   Stopiņu novads PA”Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļas 
vadītājs

Nav

               Stopiņu novada dome Deputāts  
5 Ainārs Vaičulens 1983 Latvijas Universitāte Profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā Stopiņu novads Ulbrokas sporta komplekss direktora vietnieks Nav
        Latvijas Universitāte Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un 

veselības mācības un sporta skolotājs
  Stopiņu novada dome deputāts  

6 Lelde Sturme 1973 Biznesa augstskola Turība profesionālais maģistra grāds valsts 
pārvaldē, kvalifi kācija - valsts pārvaldes 
uzņēmumu un iestāžu vadība

Stopiņu novads Stopiņu novada dome PII ’ ‘Pienenīte’’  vadītāja Nav

        Mācību centrs Komin Profesionālās pilnveides programma Darba 
aizsardzība, kvalifi kācija-darba aizsardzības 
speciālists

Stopiņu novads Stopiņu novada dome Deputāts  

        Daugavpils Pedagoģiskā 
universitāte

Akadēmiskā Izglītības zinātņu programma, 
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

       

        Liepājas Pedagoģiskā augstskola pirmsskolas pedagoģijas specialitāte, 
kvalifi kācija-pirmsskolas skolotājs

       

7 Iveta Siliņa 1967 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas 
fakultāte, 

Profesionālā studiju programma, mājturības 
skolotāja

Stopiņu novads Ulbrokas vidusskola direktora vietniece izglītības jomā Nav

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Lauksaimniecības 
celtniecības fakultāte

Būvniecības programma        

8 Iveta Vīksne 1958 Rīgas Medicīnas institūts Pediatrija Rīga SIA “Ivetas Vīksnes ĢĀP” Valdes locekle Nav
               Stopiņu novada dome Deputāts  
9 Ēriks Leimans 1982 Latvijas Policijas akadēmija Jurista maģistra grāds un piektā līmeņa 

profesionālā kvalifi kācija
Stopiņu novads SIA “Sirds Pirts” valdes loceklis Nav

              SIA „Ugunsdrošības centrs” ekspeditors  
               Art Fairs Service LTD tehniskais darbinieks  

10 Aigars Laurinovičs 1977 Latvijas Universitāte Vadības zinību bakalaurs Stopiņu novads SIA Cadence Uzņēmuma vadītājs Nav
11 Aigars Avotiņš 1981 Latvijas Universitāte Maģistra programma - Vadības zinības 

(Vadības informāciju tehnoloģijas)
Stopiņu novads SIA Columbus Latvija Sistēmu konsultants Nav

Latvijas Universitāte 5.līmeņa profesionālā programma - 
Ekonomika (Grāmatvedība analīze un audits)

Biedrība Jaunsiši Valdes priekšsēdētājs

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Vidējā profesionālā programma - 
Komercdarbinieks

   

12 Zanda Pelše 1983 Latvijas Universitāte Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un 
latviešu valodas un literatūras skolotāja 
kvalifi kācija

Stopiņu novads Ulbrokas vidusskola skolotāja, interešu izglītības skolotāja Nav

  Stopiņu novada dome dienas centra “Līči” vadītāja
13 Ints Siliņš 1965 Rīgas Stradiņa universitāte, 

Doktorantūras nodaļa
doktora studiju programma “Medicīna”   Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca, stacionārs 
“Tuberkulozes un plaušu slimību 
centrs”

Nodaļas vadītājs Nav

      Rīgas Medicīnas institūts internatūra ftizioķirurģijā   Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests, Specializētās 
medicīnas centrs

Torakālais ķirurgs  

      Rīgas Medicīnas institūts vispārējā ārstniecība Rīga Rīgas Stradiņa universitāte, 
Ķirurģijas katedra

Pasniedzējs  

            Ints Siliņš - ārsta prakse ķirurģijā Ārsts  
14 Valērija Mikute 1950 Daugavpils Pedagoģiskais institūts krievu valoda un literatūra Stopiņu novads Stopiņu pamatskola direktore Nav
15 Normunds Balabka 1973 SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālā sociālo zinātņu maģistra 

studiju programma - Tiesību zinātne, - 
sociālo zinātņu profesionālais maģistra 
grāds tiesību zinātnē (Mg.iur.)

Rīga Stopiņu novada pašvaldība, 
Ulbrokas vidusskola

direktors Nav

        Liepājas Universitāte Akadēmiskā doktora augstākās izglītības 
programma – Pedagoģija, - pedagoģijas 
doktors (Dr.paed.)

  Rīgas Tehniskā universitāte docents  

        Rīgas Stradiņa universitāte Sociālo zinātņu maģistrantūras programma – 
Politikas zinātne, - sociālo zinātņu maģistra 
grāds politikas zinātnē (Mg.sc.pol.)

       

        Latvijas Policijas akadēmija Profesionālā augstākā bakalaura studiju 
programma – Publiskās tiesības, 5. līmeņa 
kvalifi kācija - jurists

       

        Latvijas Universitāte Izglītības zinātņu maģistrantūras programma, - 
izglītības zinātņu maģistra grāds (Mg.sc.educ.)

       

        SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālais sociālo zinātņu maģistra grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, 5. līmeņa kvalifi kācija –
 uzņēmumu un iestāžu vadītājs (Mg.oec.)

       

        Liepājas Universitāte Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 
kvalifi kācija – matemātikas skolotājs

       

        Rīgas Tehniskā universitāte Uzņēmējdarbības vadības programma – 
Sociālo zinātņu bakalaura grāds 
uzņēmējdarbības vadībā

       

        Rīgas Tehniskā universitāte Arodskolotāja pamata pedagoģiskā izglītības 
programma un iegūtas tiesības strādāt par 
pedagogu profesionālās izglītības iestādēs

       

16 Vita Felsberga 1960 Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmija

Profesionālais maģistra grāds skolvadībā Rīga Gaismas internātpamatskola direktore Nav

        LR Izglītības ministrija, Sertifi kāts Speciālās izglītības skolotājs   Latvijas Speciālā Olimpiāde valdes locekle  
        Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Sporta pedagogs        

Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Izglītība Specialitāte Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats/ nodarbošanās Ārvalsts 
pilsonība

Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Izglītība Specialitāte Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats/ nodarbošanās Ārvalsts 
pilsonība

1 Guntis Kampe 1981 Latvijas Universitāte Jurists Stopiņu novads SIA “Getliņi eko” Jurists Nav
SIA “Retro Auto Noma” Valdes loceklis

2 Aldis Galviņš 1960 Rīgas Tehniskā universitāte Radioaparatūras inženieris konstruktors - 
tehnologs

Stopiņu novads SIA “Selteka LV” Valdes loceklis Nav

3 Liene Apšvalka 1983 Latvijas Universitāte Juridiskā Mārupes novads SIA “Certa” Valdes loceklis Nav
SIA “kidday” Valdes loceklis

4 Pēteris Kampe 1946 Jegorjevskas Aviācijas mehāniķu 
skola

Aviācijas mehāniķis Stopiņu novads   Pensionārs Nav

5 Jausma Kalēja 1947 Rīgas 3. vidusskola Vidējā izglītība Rīga   Pensionārs Nav

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija “VIENOTĪBA”

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”



5“TĒVZEMĪTE“
OTRDIENA, 9. MAIJS, 2017

1 Viktors Jakovļevs 1963 Rīgas Politehniskais institūts būvinženieris Stopiņu novads SIA “Getliņi EKO” projekta vadītājs Nav
2 Larisa Šefere 1972 Latvijas Medicīnas akadēmija ārsta grāds Rīga Stopiņu novada Dome deputāts Nav
              Stopiņu novada Dome Veselības aizsardzības, sociālo lietu un 

dzīvokļu komitejas priekšsēdētāja
 

SIA RAKUS “TPSC” stacionārs nodaļas vadītāja
3 Kristīne Vītola 1986 Vidzemes Augstskola Tūrisma organizācija un vadība Ādažu novads SIA “EspressoBlue” veikala vadītāja un noliktavas pārzine Nav

SIA “Uzņēmumu pakalpojumi” valdes locekle
4 Sergejs Masļakovs 1963 Latvijas Valsts fi ziskās kultūras institūts pasniedzējs Stopiņu novads Stopiņu novada Dome deputāts Nav

Stopiņu novada dome Teritoriālās un uzņēmējdarbības 
attīstības komitejas priekšsēdētājs

Stopiņu novada P/A „Saimnieks” projekta vadītāja palīgs
5 Jurijs Ziborovs 1968 Sociālo tehnoloģiju augstskola jurists Stopiņu novads SIA “EPRONS” darbu vadītāja palīgs Nav
         Rīgas Celtniecības tehnikums tehniķis-mehāniķis        
6 Boriss Smirnovs 1970 Rīgas Tehniskā universitāte siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 

inženieris
Stopiņu novads Stopiņu novada Dome deputāts Nav

         Rīgas Celtniecības tehnikums ēku sanitāri – tehnisko iekārtu specialists   SIA “KOBA” valdes priekšsēdētājs  
              SIA “EiBerk” valdes priekšsēdētājs  
7 Natālija Šavčenko 1972 Rīgas Tehniskā universitāte ekonomika Stopiņu novads Rīgas domes Finanšu 

departaments
grāmatvede Nav

8 Pēteris Čerdincevs 1974 Aizkraukles arodvidusskola Nr. 24 auto remonta atslēdznieks Stopiņu novads SIA “Zulak Wood Latvia” tirdzniecības pārstāvis Nav
9 Sergejs Galajevs 1989 Rīgas Tehniskā universitāte Pilsētas ekonomikas un infrastruktūras attīstība Stopiņu novads SIA “DS Eksperts” nodokļu konsultants, deklarants Nav
              SIA “GR8 Deal”  pārdošanas menedžeris  

10 Konstantīns Voskoboiņiks 1969 Sankt-Peterburgas dzelzceļu 
transporta inženieru institūts

vadība un organizācija dzelzceļu transportā Stopiņu novads SIA „WIZARD1520” valdes loceklis Nav

11 Aleksejs Ņesterenko 1967 Maskavas Valsts atklātā 
universitāte

būvinženieris Stopiņu novads SIA “TORROS BŪVE” valdes loceklis Nav

         Rīgas 41. arodvidusskola kurpnieks        
12 Igors Zlotņikovs 1963 Latvijas Policijas akadēmija speciālists policijas darbā Stopiņu novads SIA „HAVI Logistics” autovadītājs Nav
         Rīgas pārtikas rūpniecības, mehānikas 

un tehnoloģijas tehnikums
tehniķis-mehāniķis        

13 Oļegs Hlusovs 1980 Rīgas Tehniskā universitāte Būvuzņēmējdarbības ekonomika un organizēšana Rīga SIA “Getliņi EKO” būvniecības nodaļas vadītājs Nav
14 Nataļja Serjaga-

Nosareva
1976 Latvijas Universitāte, Pirmsskolas skolotāja Stopiņu novads   pašnodarbināta Nataļja Serjaga-

Nosareva 29057611566
Nav

        Rīgas Tehniskā universitāte Ražošanas un civilas ēku būvniecība        
         Rīgas Celtniecības koledža Ēku inženiertīklu montāžas darbu vadītājs        

15 Aleksejs Docenko-Svirido 1979 Baltijas-krievu institūts Tiesību zinātne Stopiņu novads SIA “EXPIO” valdes loceklis Nav
              SIA “Eurorail” valdes loceklis  
              SIA “LD Sistems” valdes loceklis  
              SIA “BDM ENERGO” valdes loceklis  
              SIA “Artifeks DK” valdes loceklis  

6 Anda Zandberga 1963 Daugavpils Universitāte Bioloģijas un ķīmijas skolotājs vidusskolām; Salaspils novads SIA “Getliņi eko” Sabiedrisko attiecību speciāliste Nav
Latvijas Universitāte Angļu valodas skolotājs;
Rīgas Tehniskā universitāte Vides zinības

7 Krists Paulovičs 1988 Rīgas Hanzas vidusskola Vidējā Stopiņu novads   Bezdarbnieks Nav
8 Jānis Kokins 1988 Rīgas Tehniskā universitāte Inženiera kvalifi kācija automobiļu transportā Stopiņu novads SIA “Evidence” Valdes loceklis Nav

SIA “Profi le Latvia” Valdes priekšsēdētājs
SIA “SIBES” Autoservisa vadītājs

9 Jānis Spruls 1985 Latvijas Universitāte Tiesību zinātne - jurists Stopiņu novads SIA “JS Capital” Valdes loceklis Nav
10 Gints Irbe 1974 Rīgas Celtniecības koledža Būvdarbu vadītājs Stopiņu novads SIA “Lemaran”, SIA “Kubls” Valdes loceklis, Valdes loceklis Nav

1 Aldis Grunde 1962 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija

trompetists, mūzikas pedagogs Stopiņu novads Stopiņu novada dome Deputāts Nav

2 Dzintars Saliņš 1971 Latvijas Tehniskā Universitāte Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Stopiņu novads Latvijas Mobilais Telefons SIA Darba aizsardzības inženieris Nav
         Būvniecības fakultāte,  Latvijas 

Tehniskā universitāte, 
Darba aizsardzības maģistrs        

        Inženierekonomikas fakultāte, 
Maskavas ugunsdrošības institūts

Ugunsdrošības inženieris        

3 Elvijs Vēbers 1975 Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte

jurista kvalifi kācija Stopiņu novads Zvērinātu advokātu birojs „Elvijs 
Vēbers un partneri”

zvērināts advokāts, maksātnespējas 
procesa administrators

Nav

         Latvijas Universitātes Juridiskā 
fakultāte

maģistra grāds sociālajās zinātnēs        

4 Artūrs Kasarass 1979 Ulbrokas vidusskola Vidējā izglītība Stopiņu novads BSW-Latvia darbagaldu operators Nav
5 Elīna Siliņa 1991 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Vidējā izglītība Stopiņu novads SIA “Ulbroka” biroja administratore Nav
        RTU Elektronikas un enerģētikas 

fakultātē
bakalaura grāds vides zinātnēs        

6 Gundars Lediņš 1968 BA Turība Profesionālais bakalaura grāds 
uzņēmējdarbības vadībā, uzņēmumu un 
iestāžu vadītāja kvalifi kācija

Stopiņu novads SIA “LANEKS” Vairumtirdzniecības nodaļas tirgzinis Nav

7 Ritvars Ziedonis 1985 Rīgas Stradiņa universitāte Ģimenes ārsts Tukuma novads ”P/A „Stopiņu ambulance” fi liāle 
„Upesleju doktorāts”

Gimenes ārsts Nav

8 Inga Skaistkalne 1980 Sociālo Tehnoloģiju augstskola Bakalaura diploms Tiesību zinātnēs Stopiņu novads   Bezdarbniece Nav
9 Dace Pudāne 1974 Latvijas Universitāte, Ekonomikas 

fakultāte
bakalaurs grāmatvedības specialitātē Stopiņu novads Moller Baltic Import SE galvenā grāmatvede Nav

10 Sendija Siliņa 1978 Rīgas Stradiņa universitāte, 
Stomatoloģijas fakultāte ārste

Zobārsts Stopiņu novads SIA “Sen Sil” Valdes priekšsēdētāja Nav

11 Ainārs Grikmanis 1966 Rīgas Politehniskais institūts, 
Arhitektūras un celtniecības fakultāte

Rūpniecības un civilā celtniecība Stopiņu novads Carnikavas novada pašvaldība Būvvaldes vadītājs Nav

Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Izglītība Specialitāte Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats/ nodarbošanās Ārvalsts 
pilsonība

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Izglītība Specialitāte Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats/ nodarbošanās Ārvalsts 

pilsonība

1 Svetlana Krasovska 1966 Rīgas Tehniska koledža vidējā tehniskā specialitāte Stopiņu novads Latvijas pasts “Cekule” nodaļas vadītāja Nav
              Upesleju rehabilitācijas centrs Aukle  
2 Jurijs Vasiļjevs 1974 Baltkrievijas Valsts fi ziskās 

kultūras universitāte
pedagogs Rīga Stopiņu novada dome deputāts Nav

              SIA “Rīgas ciņu sporta skola” valdes loceklis  
              Latvijas Kik-Tai Boksa akademija prezidents  
3 Farruhs Akperovs 1987 Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledža
ugunsdzēsejs, glābējs Rīga VUGD ugunsdzēsejs, glābējs Nav

              SIA “EMco Latvija”  valdes loceklis  
4 Svetlana Bukaine 1965 Perma valsts lauksaimniecības 

akadēmija
ekonomikas un lauksaimniecības 
organizēšanas fakultāte

Rīga SIA “Geksans” grāmatvēde Nav

5 Jeļena Černikova 1986 Sociālo tehnoloģiju augstskola uzņemejdarbība Stopiņu novads   Pašnodarbināta persona (biznesa 
izaugsmes konsultācijas)

Nav

6 Iļja Kožukovskis 1994 Koledža “Viktorija” Vidēja speciāla izglītība Stopiņu novads SIA “Orhideja” vadītajs Nav
               SIA “Juliden” pārdevējs  
7 Ainārs Lezdiņš 1966 Latvijas Universitāte tiesību zinātnes Stopiņu novads   Pašnodarbināta persona (zverināts advokats) Nav
8 Kristaps Kravcevs 1992 Rīgas Būvniecības vidusskola apdares darbu tehniķis Stopiņu novads SIA “ACIT” darbinieks Nav
9 Igors Sandalidi 1995 Ulbrokas vidusskola Pamatizglītība Stopiņu novads SIA “Dzidriņi” konditors Nav

10 Andrejs Tokarevs 1979 Rīgas 15.arodvidusskola Specialitāte- Galdnieks Rīga SIA “International Federation of 
Health

Konsultants Nav

              Biedrība “Latvijas Fitnesa Federācija” Valdes loceklis  
11 Anastasija Vasiļjeva 1997 Rīgas klasiska ģimnāzija Vispārējā vidējā izglītība Stopiņu novads Euro Live Technologies Tiešraide zāles operātors Nav

Eiroskeptiķu Rīcības partija
Nr. Vārds Uzvārds Dzimis Izglītība Specialitāte Dzīves vieta Pamatdarba vieta Amats/ nodarbošanās Ārvalsts 

pilsonība

Stopiņu novada Vēlēšanu komisija
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1. Projekta nosaukums: 
„Latvju spēka zīmju 
veidošana no krāsainām 
smiltīm: pagātnes, tagadnes 
un nākotnes krustpunkts”.

Īss projekta apraksts: projekta 
ietvaros notiks 3 latvju spēka zīmju 
veidošanas semināri no krāsainām 
smiltīm. 2011. un 2014. gadā ar Sto-
piņu novada atbalstu notikuši 6 smil-
šu mandalu veidošanas semināri. Tie 
guva ļoti pozitīvas atsauksmes. No Sto-
piņu novada dienas centra „Saurieši” 
vadītājas Aijas Šibajevas tika saņemts 
atkārtots aicinājums piedāvāt Stopiņu 
novada iedzīvotājiem radošus seminā-
rus, izmantojot krāsainās smiltis.

Atsaucoties uz šo pieprasījumu, 
projekta ietvaros jau zināmā krāsaino 
smilšu mandalu veidošanas metode 
apvienota ar jaunu radošu risinājumu – 
latvju spēka zīmju veidošanu. Tematis-
ki šāds radošais seminārs sasaucas ar 
pašreizējo Latvijas kultūras vides ak-
tualitāti – realizēt projektus, godinot 
Latvijas simtgadi. Radošie semināri 
aktualizē un godina latvju spēka zīmes 
kā latviešu kultūrvēsturisko mantoju-
mu un tā ilgtspējību arī mūsdienās un 
nākotnē. 

Plānotais semināru norises laiks: 
2017. gada aprīlis–novembris, Saurie-
šu dienas centrā.

Iesniedzējs un atbildīgā persona: 
Dace Siliņa.

Pieprasītais un piešķirtais � nan-
sējums: EUR 440,00. Finansējums 
kopā: EUR 450,60.

2. Īss projekta apraksts: 
projekta mērķis – popularizēt 
velosportu Stopiņu novadā, 
veidojot vienotu komandu, 
kas pārstāvētu Stopiņus 
Latvijas sacensību līmenī.

Stopiņos ir izveidojusies amatieru velo-
entuziastu grupa ar nosaukumu „Stopiņi 
Velo”, kas rīko kopīgus treniņu izbrau-
cienus MTB un velošosejas disciplīnās. 
Grupas biedri piedalās arī populārākajās 
Latvijas velosacensībās, piemēram, SEB 
kalnu velosipēdu posmos, Vienības brau-
cienā, Rīgas velomaratonā un individu-
ālās pašvaldības rīkotās sacensībās.

Finansējums būtu nepieciešams, lai 
izveidotu vienotas, Stopiņu novadu 
pārstāvošas veloformas, ko braucēji 
varētu izmantot, piedaloties velo-
sacensībās un tādējādi pārstāvot Sto-
piņus gan individuālās, gan komandu 
stafetēs. Līdzīga prakse jau eksistē citās 
pašvaldībās, piemēram, Ādažu, Ķeka-
vas, Talsu u. c. veloklubos.

Iesniedzējs un atbildīgā persona: 
Dāvis Šenbergs.

Pieprasītais un piešķirtais � nan-
sējums: EUR 450,00. Finansējums 
kopā: EUR 450,00.

3. Īss projekta apraksts: 
projektā ir paredzēts izveidot 
pastaigu parku, takas Līčos, kas 
sevi krāšņos ar daudzveidīgiem 
rododendru ziediem. 

Šajā projektā ir domāts apvienot jau-
ku laika pavadīšanu Stopiņu novadā, 
kā arī izveidot vienu no daudzveidīgā-

kajiem rododendru parkiem Latvijā. 
Šī parka atrašanās vieta ir paredzēta 
Stopiņu novadam piederošajā zemes 
gabalā aiz veikala „Lats” priedīšu vietā.

Protams, vieta var tikt mainīta Līču 
ietvaros. Projektā paredzēts izveidot 
pastaigu takas, gar kurām tiktu iz-
vietoti rododendru stādi. Šī projekta 
mērķis ir veicināt Stopiņu novada 
iedzīvotājus vairāk laika pavadīt ārā, 
svaigā gaisā. Veicināt jauniešu izpratni 
par augiem. Parka plānoto atrašanās 
vietu ir paredzēts attīrīt ar kopīgiem 
Stopiņu novada iedzīvotāju spēkiem, 
lai veidotu kopības sajūtu. Attīstītu 
aktīvo atpūtu Stopiņu novadā. Norises 
laiks: 12 mēneši gadā.

Iesniedzējs un atbildīgā persona: 
Māra Madara Lūse.

Pieprasītais un piešķirtais � nan-
sējums: EUR 450,00. Finansējums 
kopā: EUR 1000,00.

4. Projekta nosaukums: 
„Katram savu tautastērpu arī 
Stopiņos!” 2. kārta.

Īss projekta apraksts: šis projekts 
ir turpinājums iesāktajam 2016. gada 
projektam „Katram savu tautastērpu arī 
Stopiņos!”. Šogad projekta ietvaros gata-
vosim latviešu tautastērpam nepiecieša-
mos mazos aksesuārus, bez kuriem nav 
pilnīgs tautastērps. Gatavosim dažādas 
meitu un sievu galvas rotas: vainagus, 
aubes. Adīsim maučus, kas tagad ir ļoti 
moderns aksesuārs ikdienā, taču ir arī 
tautastērpa sastāvdaļa. Maučos ar pēr-
lītēm tiek ieadītas latvju rakstu zīmes. 
Ar datorprogrammas palīdzību veido-
sim kompozīcijas latvju rakstu zīmēs, 
piemērojot šo kompozīciju mauču no-
adīšanai attiecīgajam valdziņu skaitam. 
Piegriezīsim un šūsim aubes, izšūsim tās 
baltajā tehnikā. Gatavosim gan meitu, 
gan sievu vainagus, kas būtiski atšķiras 
viens no otra. Ja meitu vainagi ir šaurāki 
un vienkāršāk rotāti, tad sievu vainagi ir 
rotāti gan ar grezniem izšuvumiem, gan 
pērlīšu rakstiem.

Mērķis: izgatavot latviskā tautastēr-
pa aksesuārus – galvas rotas: vainagus, 
izšūtus ar pērlītēm, aubes, izšūtas balto 
darbu tehnikā, sievas cepures. Uzadīt 
maučus ar ieadītām pērlītēm latvju 
rakstu zīmēs. Pētīt latvju rakstus, kuri 
raksturīgi tautastērpiem. Veicināt 
interesi par latvisko kultūras manto-
jumu, popularizēt projektu „Katram 
savu tautastērpu!”. Norises laiks: 2017. 
gada 16. septembris–2. decembris.

Iesniedzējs: dienas centrs „Ulbro-
ka”. Atbildīgā persona: dienas centra 
„Ulbroka” vadītāja Anda Višķere.

Pieprasītais un piešķirtais � nan-
sējums: EUR 450,00.

5. Projekta nosaukums: 
Pilotprojekts par aktīvā 
dzīvesveida un vēsturiskās 
takas izveidi Upeslejās.

Īss projekta apraksts: pilotprojekts 
par aktīvā dzīvesveida un vēsturiskās 
takas izveidi Upeslejās iezīmēs vienu 
no pilsoniskās sabiedrības aspektiem – 
viedokļa izteikšanu par vietējai sa-
biedrībai aktuāliem jautājumiem. Šī 
pilotprojekta galvenie jautājumi ir par 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu 

un vēsturisko notikumu apkopošanu 
Upesleju apkaimē.

Pirmkārt, Upesleju vēsturiskais 
mantojums ir nozīmīgs, tomēr iedzī-
votājus bieži satrauc, ka tas var pazust 
līdz ar senioru paaudzi. Tāpēc svarīgi ir 
dokumentāli � ksēt un apkopot Upesle-
ju vēsturi. Ļoti entuziastisks ir Upesle-
ju iedzīvotājs Ziedonis Ločmelis, kas 
ap sevi pulcē interesentu grupu. Tās 
iniciatīva būtu vērtība šim projektam 
un Latvijas vēsturei. Pilotprojekta re-
zultātā tiktu apkopota informācija par 
Upesleju vēsturisko mantojumu un sa-
gatavoto informāciju varētu izvietot uz 
dabas takas informatīviem stendiem. 
Tā kā informatīvajos stendos būtu tikai 
daļa informācijas, tad papildu faktus 
varētu noformēt elektroniski un pieeju 
noorganizēt, izmantojot QR kodus.

Otrs jautājums ir aktīvā dzīvesveida 
popularizēšana. Upesleju apkaime ir 
burvīga vieta dabas takas izveidei, kuru 
izmantot varētu ne tikai skrējēji, nūjotā-
ji, pastaigu cienītāji, bet arī ģimenes ar 
bērniem. Tāpēc pilotprojekta laikā tiks 
apspriests vingrinājumu komplekss, kas 
tiktu izvietots uz takas kontrolpunk-
tiem, kā informatīvie stendi, par ideju 
tiek izmantoti veselības maršruti Lat-
vijā: aktivadiena.lv/veselibas-marsruti/

Mērķis:
- Kultūrvēsturiskās vides mantoju-

ma apzināšana un dokumentēšana;
- Dabas takas maršruta izstrāde 

Upeslejās;
- Veselības maršruta vingrinājumu 

kompleksa apspriešana;
- Dabas takas aktivitāšu idejiskā iz-

strāde dažādiem vecuma posmiem.
Norises laiks: 2017. gada aprī-

lis–2018. gada februāris.
Iesniedzējs: Stopiņu novada dienas 

centrs „Upeslejas” un Upesleju inter-
nātpamatskola-rehabilitācijas centrs. 
Atbildīgās personas: Sandra Briška, 
Dace Lielmane, Jūlija Zagorska.

Pieprasītais un piešķirtais � nan-
sējums: EUR 450,00.

6. Projekta nosaukums: 
Latvijas 100-gadei veltīts 
interaktīvs pasākums „Lai 
mūžu mūžos slava mūsu 
tautas lepnumam – latvju 
strēlniekiem”.

Īss projekta apraksts: pasākuma 
pirmā daļa – praktisku aktivitāšu spē-
le, iepazīšanās ar latviešu strēlnieku 
praktisko ikdienas dzīvi Gaismas in-
ternātpamatskolas apkārtnē.

Otrā daļa – viktorīna visām Stopiņu 
novada skolu 5.–9. klašu komandām 
par latviešu karavīriem. Mājas darbs 
katrai komandai – divas latviešu kara-
vīru dziesmas.

Mērķis: veicināt interesi par mūsu no-
vada vēsturi caur dažādiem praktiskiem 
uzdevumiem, kas sniegtu zināšanas par 
latviešu strēlniekiem un mūsu valsts 
izveidi. Veidot un stiprināt patriotisma 
jūtas pret mūsu dzimteni. Stiprināt drau-
dzības saites starp novada skolām.

Norises laiks: 2017. gada 8. novem-
bris. Norises vieta: Stopiņu novada 
Gaismas internātpamatskola.

Iesniedzējs: Gaismas internātpa-
matskola. Atbildīgā persona: Regīna 
Grebežniece.

Pieprasītais un piešķirtais � nan-
sējums: EUR 450,00.

7. Projekta nosaukums: 
„Vasaras smaržas vilinājums 
lina maisiņos”.

Īss projekta apraksts: projekts tiks 
īstenots dienas centrā „Līči” kā radošās 
darbnīcas astoņu nedēļu garumā pulciņu 
vadītājas vadībā vienu reizi nedēļā. Ra-
došo darbnīcu laikā tiks šūti lina audu-
ma maisiņi, rotāti ar auduma krāsām un 
augu nospiedumiem. Maisiņi tiks pildīti 
ar dienas centra apmeklētāju savāktajiem 
un kaltētajiem ārstniecības augiem, kas ir 
ievācami maijā un jūnijā. Nodarbībās tiks 
apgūtas šūšanas prasmes, prasmes strādāt 
ar dažādiem audumiem, dažādiem mate-
riāliem, kā arī pārrunātas latviešu tautas 
vērtības, latviešu simboli, latviešiem zi-
nāmie un izmantojamie augi, norisinā-
sies pastaigas Līču apkārtnē, lai iepazītu 
augus, kas aug savvaļā. Projekta noslēgu-
mā, kad norisināsies pasākumi „Stopiņu 
novadam – 130”, darinātie vasaras augu 
maisiņi tiks dāvināti Stopiņu novada ie-
dzīvotājiem kādā no pasākumiem, lai 
saglabātu atmiņā Stopiņu vasaras smaržu.

Norises laiks: 2017. gada 2. maijs–1. 
septembris.

Iesniedzējs: Stopiņu novada domes 
dienas centrs „Līči”. Atbildīgā perso-
na: Zanda Pelše.

Pieprasītais un piešķirtais � nan-
sējums: EUR 450,00.

8. Projekta nosaukums: 
„„...šis rudens mūs par 
atmiņu krustcelēm padarījis.” 
P. Brūveris”.

Īss projekta apraksts: Dzejas dienas 
pēdējo gadu laikā piedzīvojušas atdzim-
šanu. Raksturīgi, ka atšķirīgs ir to izvei-
des un pasniegšanas veids. Arī Stopiņu 
novadā, pateicoties bibliotēkas sadarbī-
bai ar „Kalēju” māju iemītniekiem, kur 
dzimis un dzīvojis dzejnieks un atdze-
jotājs Pēters Brūveris, radīta dzejas vieta. 
Pasākumā ik gadu neiztrūkst arī dzejda-
ru. „Kalēju” sētas strazdu pagalmā, kur 
pūš „izgāztuvju vējš” viesojušies dzejnie-
ki no Lietuvas un jaunie latviešu dzejnie-
ki. Dots vārds arī mūzikas un mākslas 
mūzai – gleznām, ilustrācijām un dzies-
mām. Tādejādi „Kalēji”, kuros aizvien vēl 
valda dzejnieka P. Brūvera gars, kļuvuši 
par mūsdienīgu kultūras cilvēku tikšanās 
vietu. Šogad pasākumam izvēlēta Baltu 
vienības diena, kas norisei piešķir ne tikai 
dzejisku, bet arī tautisku skanējumu.

Pētera Brūvera un Māra Melngalvja 
laikmeta liecinieku tikšanos vadīs LNB 
projektu vadītāja Liega Piešiņa, atmiņu 
krustcel ēs kavēsies Inese Zandere – 
dzejniece, publiciste, redaktore, bērnu 
literatūras izdevēja un veicinātāja, put-
nu un dabas aizstāve, vecmāmiņa Baba 
saviem mazbērniem. Kad bērniem 
stāsta, kas ir dzeja, viņa saka: „Es slikti 
dejoju dzīvē, bet brīnišķīgi dejoju valo-
dā. Es viduvēji dziedu dzīvē, bet skaisti 
valodā. Dzejā es varu visu, ko esmu ie-
domājusies – valoda ir tā matērija, kurā 
es jūtos brīvi. Tur man ir taisna mugu-
ra, laba stāja, brīnišķīga ritma izjūta.”

Indra Brūvere-Daruliene – tulkotā-
ja, folkloriste, pētniece, literatūrkritiķe. 
„Esmu pateicīga, ka mans ceļš joprojām 

turpinās starp divām vienīgajām baltu 
valstīm, un tas ir ceļš, ko ir gājis mans 
tētis. Man ir svarīgi to turpināt.”

Ar dzeju un literatūru kopumā Sto-
piņu novada sabiedrības piesaiste bib-
liotēkai un izglītojoša audzināšana kul-
tūras vispārējā līmeņa paaugstināšanai.

Norises laiks: 2017. gada 22. sep-
tembris. Norises vieta: dzejnieka un 
atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtās 
mājas „Kalēji”, Līči, Stopiņu novads.

Iesniedzējs: Stopiņu novada Ul-
brokas bibliotēka. Atbildīgā persona: 
Daiga Brigmane.

Pieprasītais un piešķirtais � nan-
sējums: EUR 450,00.

9. Projekta nosaukums: 
„Mazbudžeta biznesa idejas 
Stopiņu novadā”.

Īss projekta apraksts:  izmantojot ra-
došās domāšanas metodes un piemērus, 
rosināt Stopiņu novada jauniešus, arī 
citus dalībniekus, kuri ļoti vēlas uzsākt 
savu biznesu, apzināt un praktiski pielie-
tot savus iekšējos resursus konkurētspējī-
gu biznesa ideju izstrādei un redzesloka 
paplašināšanai, kā arī sekmēt interesi par 
iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

Šajā projektā visvairāk vēlas piedalī-
ties jaunās ģimenes, jo sevišķi māmiņas, 
kuras ilgstoši atrodas mājās un vēlas ar 
kaut ko nodarboties savā brīvajā laikā. 
Šajā projektā varēs piedalīties jaunieši 
un arī jebkurš interesents, kuru interesē 
uzņēmējdarbība. Projekts rosinās dalīb-
niekiem izpausties, būt radošiem, prast 
atrast iedvesmas avotus savām pelnoša-
jām biznesa idejām. Varēs uzzināt par 
Latvijas radošajiem uzņēmējiem. Varēs 
iemācīties izmantot jaunu pieeju savu 
ideju realizēšanai. Projektā jaunieši varēs 
uzzināt par LEADER programmas iespē-
jām Stopiņu novadā.

Tēmas: vispārīgi par LEADER; pie-
teikšanās LEADER izsludinātajiem 
konkursiem ar fokusu uz jaunajām 
māmiņām, t. i., īpaši par uzņēmējdar-
bības uzsākšanu; kā īstenot projektu.

Norises laiks: 2017. gada 1. jū-
nijs–30. septembris. Norises vieta: 
dienas centrs „Saurieši”

Iesniedzējs: Stopiņu novada domes 
dienas centrs „Saurieši”. Atbildīgā per-
sona: Stopiņu novada domes dienas 
centra „Saurieši” vadītāja A. Šibajeva.

Pieprasītais un piešķirtais � nan-
sējums: EUR 450,00. Finansējums 
kopā: EUR 550,00.

10. Projekta nosaukums: 
„8KEYCOM – caur spēlēm uz 
panākumiem”.

Īss projekta apraksts:  projekta ietvaros 
iecerēts organizēt apmācības par jaunu un 
speciāli izstrādātu neformālās izglītības 
rīku „8KEYCOM”, kurā ietilpst 9 interak-
tīvas spēles, lai veicinātu 8 mūžizglītības 
kompetenču attīstību: saziņu dzimtajā 
valodā, saziņu svešvalodās, matemātiskās 
prasmes un pamatprasmes dabaszinībās 
un tehnoloģijās, digitālās prasmes, soci-
ālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvu 
un uzņēmējdarbību, kultūras izpratni un 
izpausmi. Katras spēles pamatā ir mācīša-
nās, un tās ļauj dalībniekiem iemācīties un 
uzzināt jaunas lietas, tādejādi paaugstinot 
savas personīgās un profesionālās pamat-

Apstiprināti pieteikumi pašvaldības fi nansēto projektu konkursā
Stopiņu novada pašvaldības � nansēto projektu konkursā 2017. gadā saņemti 15 projektu pieteikumi. 
2017. gada 5. aprīļa Stopiņu novada domes sēdē (prot. Nr. 96), izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, atbalstīta 10 projektu realizācija no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem.
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai un piedalīties daudzveidīgajās projektu aktivitātēs.

APSTIPRINĀTIE PROJEKTI:
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prasmes/kompetences. Spēles un mācī-
šanās attiecības nosaka gūtais prieks –, ja 
spēle ļauj tās dalībniekam gūt prieku, tad 
mācīšanās, neskatoties uz grūtībām, būs 
daudz efektīvāka.

Spēļu komplekts „8KEYCOM” tika 
izstrādāts „Erasmus+” Stratēģiskās 
partnerības projekta ietvaros, sadar-
bojoties pārstāvjiem no Latvijas, Igau-
nijas, Horvātijas un Spānijas.

Teorētiski un praktiski iepazīstināt ar 

neformālās izglītības rīku „8KEYCOM” 
Stopiņu novada iedzīvotājus, kuri ikdie-
nā strādā ar jauniešiem. Rīka izmanto-
šana ļautu atraktīvā un interesantā veidā 
pilnveidot jauniešu kompetences un 
palielināt to konkurētspēju darba tirgū.

Apmācībās piedalīties primāri tiks ai-
cināti tie cilvēki, kuru darbība ikdienā ir 
saistīta ar jauniešiem (piemēram, Stopiņu 
novada dienas centru darbinieki, skolotāji 
un pedagogi, jauniešu biedrību vai nodibi-

nājumu pārstāvji), tomēr apmācībām pie-
teikties varēs jebkurš vietējais iedzīvotājs.

Norises laiks: laika posmā no 
2017. gada maija līdz augustam (par 
precīzu datumu vienošanās atkarībā 
no ekspertu pieejamības).

Iesniedzējs un atbildīgā persona: 
Rasa Feldmane.

Pieprasītais un piešķirtais � nan-
sējums: EUR 324,20. Finansējums 
kopā: EUR 454,20.

Iepirkumu komisijas ziņojums domes sēdē:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Atis Senkāns ziņo par iepirkumu 
komisijas izvērtētajiem iepirkumiem:
KONSTATĒTS:
Stopiņu novada domes „Iepirkumu komisijas NOLIKUMA” (apstiprināts 
Stopiņu novada domes 26.06.2013. sēdē (protokols Nr. 3, 11. p.) ar grozī-
jumiem 25.02.2015. sēdē (protokols Nr. 44, 7. p.)) 4.13. punkts nosaka, ka 
komisija sniedz informāciju domei par iepirkumu procedūru rezultātiem, 
kuru līgumcena ir vienāda vai lielāka par EUR 20 000. 
Iepirkuma procedūra „Pasažieru autobusa (18+1) piegāde Gaismas in-
ternātpamatskolas vajadzībām”, identi� kācijas Nr. SND 2017/8
Iepirkumā tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi:

Nr. P.k. Juridiskās pers. nosaukums, reģ. Nr. Piedāvātā cena 
EUR bez PVN 

1. SIA „FS Noma”, reģ. Nr. 40103440166 29 441,00

2. SIA „Arden Trade”, reģ. Nr. 41503058506 36 000,00

3. IK Gints Segliņš, reģ. Nr. ATU65339412 35 940,00

Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija 2017. gada 13. martā nolē-
ma:
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Pasažieru autobusa 
(18+1) piegāde Gaismas internātpamatskolas vajadzībām”, identi� kā-
cijas Nr. SND 2017/8, piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA „FS Noma”, 
reģ. Nr. 40103440166, ar piedāvāto līgumcenu EUR 29 441,00 bez PVN.
Pamatojums: SIA „FS Noma”, reģ. Nr. 40103440166, piedāvājums atbilst 
nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA „FS Noma”, 
reģ. Nr. 40103440166, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9. panta 
izslēgšanas nosacījumi. 

Informācija mazdārziņu lietotājiem Stopiņu 
novada pašvaldībā
Stopiņu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi noslēgtajiem 
zemes nomas līguma termiņiem. Ja zemes nomas līguma termiņš ir 
beidzies, Stopiņu novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par zemes 
nomas līguma pagarināšanu. Gadījumā, ja līgums netiek pagarināts vai 
zemes nomas līgums nav noslēgts vispār, mazdārziņš pēc 01.07.2017. 
var tikt nodots nomā citai personai vai izmantots citām pašvaldības 
vajadzībām. 
Jautājumu gadījumā sazināties ar Stopiņu novada domes būvvaldes zemes 
ierīkotāju Noru Puķīti-Babāni, tālr. 67910546, mob. tālr. 20170876.

Fiksētajie pārkāpumi aprīlī
• Aprīlī p ašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 178 notikumiem. 
• Sastādīti 38 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu 
sastādīti 8 administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.
• Izskatīti 8 fi zisku un juridisku personu iesniegumi.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 2 personas alkohola reibumā un 
bez noteiktas dzīvesvietas.
• Aizturētas un nodotas Valsts policijai 2 meklēšanā esošas personas.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

Tarifi  tiks vienādoti SIA „GALSS BUSS” 
apkalpotajos Pierīgas maršrutos
Turpinot vietējās nozīmes maršrutu autobusu tarifu vienādošanu, no 
2017. gada 1. maija SIA „GALSS BUSS” apkalpotajos maršrutos, kas 
savieno Rīgu ar Sauriešiem, Cekuli, Jauncekuli, Upeslejām, Ropažiem, 
Kākciemu un Salaspili, braukšanas maksa var pieaugt par 0,10 līdz 
0,20 eiro. Izlīdzinot autobusu tarifus, pasažieri visā Latvijā par brau-
cienu sabiedriskajā transportā maksās pēc vienādiem principiem.

2015. gada nogalē Autotransporta direkcija īstenoja tarifu vienādoša-
nas pirmo posmu, izlīdzinot tos lielākajā daļā Latvijas. Maršrutos, kur 
braukšanas maksa bija būtiski zemāka par plānoto vienoto tarifu, tostarp 
SIA „GALSS BUSS” apkalpotajos maršrutos, tika ieviests starpposms, 
nosakot, ka pilnībā tie tiks vienādoti 2017. gadā. Līdz ar to lielākajā daļā
 SIA „GALSS BUSS” apkalpoto maršrutu  biļetes cena var palielināties par 
0,10 līdz 0,20 eiro.

Pirms tarifu vienādošanas reģionālo autobusu maršrutu pārvadājumos 
pastāvēja 24 dažādi braukšanas tari�  un dažādi biļešu cenu noteikšanas 
principi, kas atšķīrās ne tikai pārvadātāju starpā, bet arī vienam pārva-
dātājam dažādās teritorijās. Šāda kārtība bija sarežģīta ne tikai pašiem 
pārvadātājiem, bet arī nevienlīdzīga attiecībā pret pasažieriem. Vienā-
dojot autobusu tarifus, pasažieri par braucienu sabiedriskajā transportā 
maksās pēc vienādiem principiem, kā arī būs iespējams ieviest lojalitātes 
programmas pasažieriem.

Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcijas
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Informē pašvaldības policija

Projekta nosaukums: „Dzeja 
un mūzika. Satikšanās”.
Īss projekta apraksts: profesionāli 
mākslinieki – dzejnieks un aktieris Ēriks 
Vilsons, vokālā grupa „Putni”, māksli-
nieciskā vadītāja Antra Dreģe, čelliste 
Agate Ozoliņa, pianiste Līga Kārkliņa, 
literatūras zinātniece Linda Zulmane – 
sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savie-
nības literārās jaunrades veicināšanas un 
kultūras programmas „Literārā akadē-
mija” dalībniekiem strādā pie apjomīga 
projekta, kura ietvaros tiek apzināta veik-
smīgāko Latvijas jauno literātu jaunrade 
un veidoti atvērta tipa dzejas un mūzikas 
uzvedumi visā Latvijā, aicinot jaunos 
dzejniekus radīt dzeju par vienotu tēmu.

Šī projekta mērķis ir popularizēt 
jaunradītās latviešu dzejas un mūzikas 
vērtības, dot iespēju topošajiem jau-
najiem literātiem, tai skaitā literātiem 
no Vidzemes reģiona, strādāt plecu pie 
pleca ar profesionālu režisoru un aktieri, 
spodrinot savu vārda meistarību, iepa-
zīstoties ar savu kolēģu sacerējumiem, 
kā arī klātienē sadarbojoties ar profesio-
nāliem mūziķiem un iepazīstot jaunā-
kos latviešu mūzikas kompozīcijas.

Pirmā uzveduma tēma būs „Sa-
tikšanās”. Šajā pirmajā acumirklī 
šķietami romantiskajā nosaukumā 
ir ietverts krietni plašāks saturs. Tā 
ir gan divu kultūras nozaru – dzejas 
un mūzikas – satikšanās, gan divu 
cilvēku satikšanās, gan satikšanās ar 
Latviju, uz ko katrs šobrīd tiek ai-
cināts, gatavojoties mūsu valsts 100 
gadu dzimšanas dienai. „Mīlestība uz 
dzimteni” padomju ideoloģijas iespai-
dā šķiet devalvējies jēdziens, kam šo-
dien – laikā, kad daudzi labākas dzīves 
meklējumos aizbrauc no Latvijas, – 
jāmeklē jauns piepildījums un pa-
matojums, stiprinot mūsu nacionālo 
pašapziņu un lepnumu par savu valsti. 
Šajā kontekstā zīmīgi šķiet, ka viena 
no populārākajām mīlētāju satikšanās 
vietām Rīgā ir Laimas pulkstenis, kas 
atrodas Brīvības pieminekļa pakājē. 
Uzvedumā šie divi simboliskie tēli būs 
klātesoši gan dzejā, gan mūzikā, gan 
uzveduma vizuālajā noformējumā.

Koncertuzveduma norise Ulbrokas 
kultūras namā (Stopiņu pagasts) pare-
dzēta 15. septembrī plkst. 19.00.

Mērķis:
1. Sekmēt profesionālās mākslas un 

jaunrades procesu attīstību;
2. Sekmēt jaunradīto kultūras vērtību 

izplatīšanu, to pieejamību plašai sabied-
rībai;

3. Veicināt mūsdienīgas, intelektuālas 
kultūrvides veidošanu Vidzemes reģio-
nā;

4. Veicināt kultūras apmaiņu ar citām 
pilsētām Latvijā un ārvalstīs, iezīmējot 
Vidzemes savdabību un apliecinot tās 
piederību pasaules kultūrai;

5. Veicināt jauniešu māksliniecisko 
jaunradi;

6. Veicināt profesionālu mākslinieku 
sadarbību starpnozaru kopprojektu vei-
došanā;

7. Latviešu jaunākās dzejas un mūzi-
kas popularizēšana.

Iesniedzējs: Biedrība „Intelekts”. At-

bildīgā persona: Ilze Dimza.
Pieprasītais finansējums: EUR 450,00. 

Finansējums kopā: EUR 2025,00.
Izglītības, kultūras, sporta un jau-

natnes komiteja sēdē konstatēja: pro-
jekts neatbilst izsludinātā konkursa iz-
virzītajiem mērķiem. 

Projekta nosaukums: 
„Veselības kokteilis”.
Īss projekta apraksts: mūsdienās viena 
no visaktuālākajām problēmām Latvijā 
ir sirds un asinsvadu slimības. Šo prob-
lēmu var novērst vai būtiski aizkavēt ar 
veselīgu uzturu, taču liela daļa cilvēku 
to neievēro vai nezina veselīga uztura 
nozīmi. Projekta „Veselības kokteilis” 
mērķis ir aktualizēt veselīgu uzturu jau-
niešu un pieaugušo vidū Stopiņu nova-
dā ar nelielu, bet interesantu izglītojošu 
materiālu no jauniešu puses un augļu 
kokteiļu/smūtiju darbnīcu, kas jaunie-
šiem iemācītu praktiskas un vienlaikus 
garšīgas iemaņas, kā uzņemt veselīgas 
uzturvielas no augļiem, ogām, dārze-
ņiem.

Norises laiks: 2017. gada jūlijs–
23. augusts.

Norises vieta: DC „Ulbroka”, DC 
„Līči”, DC „Upeslejas”, Stopiņu novada 
Jauniešu dienas ietvaros Ulbrokas Dzir-
navezera krastā.

Iesniedzējs un atbildīgā persona: 
Reinis Višķeris.

Pieprasītais � nansējums: EUR 
450,00.

Izglītības, kultūras, sporta un jau-
natnes komiteja sēdē konstatēja: pro-
jekts neatbilst izsludinātā konkursa iz-
virzītajiem mērķiem:

1. Projekta iesniedzējs nav norādī-
jis uzturspeciālista vai uzturspeciālistu 
kontaktinformāciju;

2. Nav pārliecības, vai projekta iesnie-
dzējs ir izvērtējis iespējamos alergēnus 
un to ietekmi uz cilvēku veselību, kā arī 
rīcību gadījumos, ja iestājās alerģiska re-
akcija pasākuma laikā;

3. Projekta iesniedzējs nav norādījis 
informāciju par sanitāro normu prasību 
ievērošanu pasākumu realizācijas laikā 
atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Projekta nosaukums: 
„Rumbulas ligzda”.
Īss projekta apraksts: Rumbulas cie-
mā pašvaldība ierīkoja bērnu laukuma 
fragmentus. Lai šī vieta būtu vēl pie-
vilcīgāka, ir nepieciešams to pielabot, 
ierīkojot arī vietu, kur vecāki varētu ap-
sēsties un parunāties, apspriest pagasta 
novitātes, kamēr bērni izmanto bērnu 
stendiņus un kalniņu. Arī bērniem 
būtu labi iekārtot papildu fragmentus, 
lai laukumiņš tiešām izskatītos pēc 
brīvā laika pavadīšanas vietas. Turklāt 
sakarā ar kustības intensitātes pieaugu-
mu šī vieta ir jānorobežo, vismaz daļēji, 
lai bērns netiktu zem garām braucošas 
mašīnas.

Norises laiks: 2017. gada vasara–ru-
dens. Norises vieta: Rumbula, Stopiņu 
novads.

Iesniedzējs un atbildīgā persona: 
Ērika Krutova.

Pieprasītais � nansējums: EUR 
450,00. Finansējums kopā: EUR 500,00.

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes komiteja sēdē konstatēja: 
projekts neatbilst izsludinātā konkursa 
izvirzītajiem mērķiem. Projekta reali-
zāciju veikt par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Atbildīgais Stopiņu novada 
domes izpilddirektors M. Griščenko.

Projekta nosaukums: 
„Pirts tradīciju diena”.
Īss projekta apraksts: teorētisks un 
praktisks pasākums Stopiņu novada 
iedzīvotājiem, kurā tiks sniegtas zinā-
šanas par pirts tradīcijām un iespēja 
pašiem pasākuma dalībniekiem serti-
� cētu pirtnieku vadībā iet pirtī, apgūt 
praktiskas iemaņas, piemēram, pirts 
slotu gatavošanā.

Norises laiks: maijs–septembris (vie-
na diena). Norises vieta: „Sidrabozoli”, 
Līči, Stopiņu novads.

Iesniedzējs: SIA „Medical archiving 
systems”. Atbildīgā persona: Arnis 
Čakšs.

Pieprasītais � nansējums: EUR 
450,00.

Izglītības, kultūras, sporta un jau-
natnes komiteja sēdē konstatēja: pro-
jekts neatbilst izsludinātā konkursa iz-
virzītajiem mērķiem:

1. Projekts veicina konkrētās uzņē-
mēja darbības popularizēšanu;

2. Nav norādīta mērķa grupa, uz ko 
šis projekts ir vērsts;

3. Projekta realizācija būtu atbalstā-
ma, ja projekts tiek realizēts, piemēram, 
pašvaldības publiska pasākumu ietvaros 
un sasniegtu lielāku mērķauditoriju.

Projekta nosaukums: 
„Laivu brauciens Mazā 
Jugla”.
Īss projekta apraksts: projekta ie-
tvaros plānots veikt laivu braucienu 
pa Mazo Juglu. Maršruta sākums Sa-
laspils novadā, noslēgums – Stopiņu 
novadā, Līčos. Brauciena laikā tiks 
iepazītas interesantas vietas, apgūtas 
laivošanas prasmes utt. Brauciena no-
slēgumā paredzēta kopīga maltīte, at-
pūta, pirts apmeklējums. Laivu brau-
cienā tiks izmantots inventārs, kas 
iegādāts realizējot ELFLA LEADER 
projektu Stopiņu-Salaspils partnerī-
bā „Ūdenstūrisma inventāra iegāde”. 
Projekta dalībnieki – novada daudz-
bērnu ģimenes un jaunieši.

Norises laiks: maijs–septembris (vie-
na diena). Iesniedzējs: Salaspils daudz-
bērnu ģimeņu biedrība „Mārtiņsala”. 
Atbildīgā persona: Linda Čakše.

Pieprasītais finansējums: 
EUR 450,00.

Izglītības, kultūras, sporta un jau-
natnes komiteja sēdē konstatēja: pro-
jekts atbilst izsludinātā konkursa izvirzī-
tajiem mērķiem: 

1. Neapstiprināt projekta „Laivu 
brauciens Mazā Jugla” realizāciju no 
pašvaldības projektu � nanšu līdzekļiem.

2. Realizēt projektu sadarbībā ar Sto-
piņu novada Daudzbērnu ģimeņu bied-
rību „Māra”, � nansējumu paredzot no 
Daudzbērnu ģimeņu biedrības „Māra” 
� nanšu līdzekļiem.

Stopiņu novada dome

NEAPSTIPRINĀTIE PROJEKTI:
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Līdz Latvijas simtgadei atlicis 
viens gads, un viens no mēr-
ķiem ir padarīt Latviju par 
tīrāko valsti pasaulē. Ar šādu 
saukli arī šogad cilvēki Latvijā 
piedalījās Lielajā talkā.

Stopiņu novadā bija pieteiktas 
15 talkošanas vietas, iedzīvotā-
ji talkoja visā novadā. Visvairāk 
atkritumu tika izvests no sekojo-
šām vietām: Ulbrokā no Institūta 
ielas 13, 15, 17, 19 māju apkai-
mes, Dienvidu ielas un autoceļa 
P4 krustojuma Saveļos apkārtējās 
teritorijas, no piemiņas vietām 
„Baltais Krusts” un „Barikāde”, 
Dreiliņos no Betona ielas, Rum-
bulā – Šķeltu-Maskavas ielas ap-
kārtnes.

Mazāk atkritumu bija sakrājies 
Cekules ciemā, Upeslejās, Sišos 
un Mazlīčos, Rumbulā – Veldres 
ielā, bet to nevar teikt par apkār-
tējiem mežiem. Prieks, ka cilvēki 
izglītojas un mainās savā attieks-
mē pret apkārtējo vidi. Iespējams, 
mums – Stopiņu novada iedzīvo-
tājiem – izdosies sasniegt Latvijas 
simtgades un Lielās talkas mērķi.

Šogad, pēc 2017. gada Lielās 
talkas, līdz 28. aprīlim no Sto-
piņu novada izvestas apmēram 
40 tonnas atkritumu, un darbi vēl 
turpinās.

Paldies visiem iedzīvotājiem, 
kuri piedalījās talkā, un visiem 
tiem, kuri ikdienā rūpējas par 
savu apkārtni!  

Stopiņu novada dome

Lielajā talkā esam sakopuši mūsu novadu

Tuvojoties Pētera Brūvera 
60. dzimšanas dienai, nova-
da bibliotekāru rūpju lokā – 
ikgadējā talka dzejnieka un 
atdzejotāja dzimtajās mājās 
„Kalēji”. 

Jau ceturto gadu, veidojot aina-
vu, saglabājam rakstnieciskās 
esības garu, noraugāmies „ne-
veiklo” šķūnīšu klātesamībā un 
apliecinām satikšanās prieku. Ik 
reizi izjūtam, ka senām lietām ir 
dvēsele un elpa, kas dod spēku 
nepagurt un darīt. Talka un tra-
dicionālie bibliotekāru profesijas 
darba svētki šoreiz kopā pulcē 
novada bibliotēku astoņas dar-
binieces un viņu ģimenes locek-
ļus. Precīzāk, notiek labo darbu 
enerģijas apmaiņa un vienoja-
mies kopīgam mērķim – Dzejas 

dienu norises vietas sakārto-
šanai. Darba rīki lielo talcinie-
ku rokās jau ir ierasta lieta, un 
prieks, ka arī jaunai paaudzei ātri 
„skola rokās”.

Brītiņu strādājuši mežmalā, 
dzirdamās putnu balsis pārspēj 
negaidītas dabas parādības – lie-
tus, vējš, pērkons, kas tikai stip-
rina pārliecību, ka pavasara klāt-
esamība te ir, te nav. Darba dunā 
saules staru glāstu arvien mazāk. 
Tomēr padarīto darbu sarakstā 
ierakstām – iestādīti rododendri, 
sakārtotas piemājas puķu dobes, 
likvidēti sausie zari un pērnā 
gada lapas sagūlušas talkas mai-
sos. Gluži kā no jauna, cienīgā 
izskatā, atdzimis piemājas dārza 
soliņš. Tradicionāli mežmalas 
ielokā uz ugunskura tiek sagata-
vota maltīte, kas atjauno, iedves-

mo visus talciniekus, pie kuriem 
pieskaitām arī pašvaldības un 
aģentūras „Saimnieks” darbinie-
kus. 

Var piekrist kultūras minis-
tres Daces Melnbārdes vārdiem, 
sakot, ka pagastu bibliotekāri ir 
cilvēki, kas „palīdz iemirdzēties 
videi”. Paldies Antas Sparinskas 
palīdzībai ziedu un stādu iegādē, 
kas tagad brīnumjauki ieprieci-
na ikvienu, kurš ciemojas mājās 
„K alēji”. 

Paldies par kopīgi paveikto! 

• Talcinieku darba prieks vērojams 
pievienotajā foto materiālā www.
stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-
biblioteka/galerijas.

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Jau otro gadu Lielās talkas ietvaros tika attīrīts Stopiņu novadā 
esošais mežs pirms ciemata Līči. 

Tika savākti vairāk nekā 30 maisi ar dažādiem sadzīves priekšmetiem – 
būvniecības materiālu pārpalikumiem, lielākām un mazākām trans-
portlīdzekļu riepām, mazo sadzīves tehniku, apģērbiem un apaviem, 
stikla pudelēm un burkām, polietilēna maisiem un citiem visneiedo-
mājamākajiem priekšmetiem, kuriem nebūtu jāatrodas mežā. 

Čaklie talkotāji galvenokārt bija Latvijas Universitātes Sociālo zi-
nātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 2. kursa 
studenti – Agnese Viļuma, Antra Upeniece, Gunita Eņģele, Anastasija 
Revjakova, Sergejs Rubins un Daina Kalmane, kas talkā iesaistīja arī 
savu ģimeni, meitu Gerdu un dēlu Deniju.

Studentu grupai talkošana kļuvusi par tradīciju, lai satiktos un kopī-
gi paveiktu labus darbus. 

Daina Kalmane,
 tal košanas vietas atbildīgā

Bibliotekāru vide 
labiem darbiem

Studenti 
talko Līčos
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Šī gada e-prasmju nedēļas ie-
tvaros Sauriešu bibliotēka sa-
darbībā ar Valsts ieņēmumu 
dienestu (VID) un Nodarbinā-
tības valsts aģentūru (NVA) or-
ganizēja divus informatīvus se-
minārus par aktuālām tēmām – 
Gada ienākumu deklarācija un 
CV un motivācijas vēstules sa-
gatavošana, darba intervijas. 

NVA vadītā semināra mērķaudi-
torija bija jaunieši, kuriem, gan 
izvēloties turpināt izglītību pēc 
pamatskolas vai vidusskolas, gan 
ieejot darba tirgū, nepiecieša-
mas zināšanas, lai precīzi paustu 
savu motivāciju turpināt izglītī-
bu izvēlētajā mācību iestādē vai 
darba devējam strādāt izvēlētajā 
amatā gan rakstiski, gan sarunā. 
Savukārt VID speciālists sniedza 
atbildes uz daudzajiem semināra 
apmeklētāju jautājumiem.

Jau trešo gadu tika organizēti 
Stopiņu novada Salasīšanās svētki, 
kas ir atskats uz lasīšanas veicinā-
šanas programmas „Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija” iepriekšējā 
gada kolekciju un tās vērtējumu. 
Lieliski svētkus kuplināja Upesle-

ju internātpamatskolas-rehabili-
tācijas centra bērnu sagatavotais 
priekšnesums un noslēpumainā 
viešņa – cilvēks ar lellēm jeb In-
guna Radziņa, kura gan lieliski 
iesaistījās sarunā par grāmatām, 
gan priecēja visus ar interesantām 

pasakām un stāstiem, ko rādīja ar 
pašas gatavotajām lellēm. Svēt-
ku moto bija „No fi niša uz jaunu 
startu”, ar ko aicinu gan jau esošos 
žūrijas ekspertus turpināt dalību 
programmā, gan iesaistīties jau-
nus dalībniekus. Jaunais starts 
būs pavisam drīz, jo aprīļa pēdējā 
darba dienā tika saņemts „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas 2017” 
grāmatu kolekcijas saraksts.

Piparmētru tējas svaiguma, apel-
sīnu saulainuma un jauku cilvēku 
klātbūtnes ieskauta pagāja tikšanās 
ar uztura speciālisti, novada iedzī-
votāju Mariku Kavalu sarunā „J ū-
tos lieliski!” par mūsu ikdienu. Tā 
bija ļoti interesanta saruna – disku-
sija par mūsu uzturu, mūsu vēlmi 
būt veseliem, možiem un spēka 
pilniem un to, ko mēs katrs varam 
darīt, lai tā būtu.

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolā 
26. aprīlī notika 
I Mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu 
konkurss fl autas 
spēlē
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolā izskanējis I Mazpilsētu 
un lauku mūzikas skolu kon-
kurss � autas spēlē, kas notika 
sadarbībā ar Stopiņu novada 
domi un Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas atbalsta biedrī-
bu „BUMMS”. 

Konkursā piedalījās 44 dalībnieki 
no 22 izglītības iestādēm – Alūksnes 
Mūzikas skolas, Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas, Babītes Mūzikas 
skolas, Bauskas Mūzikas skolas, 
Berģu Mūzikas un mākslas pamat-
skolas, Garkalnes Mākslu un vispār-
izglītojošās vidusskolas, Gulbenes 
Mūzikas skolas, Iecavas Mūzikas 
un mākslas skolas, Jaunpiebalgas 
Mūzikas un mākslas skolas, Ķekavas 
Mūzikas skolas, Lielvārdes novada 
Mūzikas un mākslas skolas, Ludzas 
Mūzikas pamatskolas, Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas, Mērsra-
ga Mūzikas un mākslas skolas, Nīcas 
Mūzikas skolas, Olaines Mūzikas un 
mākslas skolas, Ropažu Mūzikas un 
mākslas skolas „Rodenpois”, Sigul-
das Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”, 
Talsu Mūzikas skolas, Tukuma Mū-
zikas skolas, Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas, Vecumnieku Mū-
zikas un mākslas skolas. Kurzeme, 
Zemgale, Vidzeme, Latgale satiekas 
Stopiņu novadā.

Konkursa žūrijā pieredzes ba-
gāti pedagogi, kas piedalījušies 
dažādu konkursu žūrijas darbā – 
fl autistes Dace Bičkovska un Gin-
ta Ozollapa un komponists Alvils 
Altmanis. Žūrija ne tikai izvērtēja 
konkursantu sniegumu, bet arī 
pilnveidoja � autas spēles skolotāju 
un koncertmeistaru profesionālo 
darbību – izvērtēja labo un snie-
dza padomus, kā uzlabot pedago-
ģisko darbību, gatavojot audzēk-
ņus nākamajiem konkursiem.

Rīkojot konkursus mazpilsētu 
un lauku mūzikas skolām, audzēk-
ņiem ir iespēja iegūt tik nepiecieša-
mo konkursa un skatuves pieredzi.

Lepojamies par skolotājas Dai-
nas Treimanes audzēkņu sasniegu-
miem konkursā – Anetei Duntavai 
un Intai Paulai Briņķei 2. vieta.

Esam pateicīgi Stopiņu novada 
d omei par atbalstu, personīgi Vi-
tai Paulānei par klātesamību un 
uzmundrinošiem vārdiem kon-
kursa dalībniekiem, pedagogiem 
un žūrijai. Paldies par izpalīdzību 
tehnisku jautājumu risināšanā 
Annai Imbratei-Siliņai.

Paldies arī Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas radošajai ko-
mandai par atbalstu konkursa 
sekmīgai norisei.

Vita Pinne, Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore

Aprīlis Sauriešu bibliotēkā – informācijas un svētku laiks

4. aprīļa vakarā dienas centrā 
„Līči” viesojās Sauriešu biblio-
tēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa, 
lai iepazīstinātu Līču iedzīvotā-
jus ar Sauriešu bibliotēku, tās 
vēsturi, darbību un iespējām.

Bibliotēkas vadītāja ļoti intere-
santi un aizrautīgi izstāstīja bib-
liotēkas vēsturi, dažādus intere-
santus notikumus un faktus. Pa-
pildus tam bija iespēja arī apska-
tīt vēsturiskus faktus, piemēram, 
bibliotēkas inventāra grāmatas, 
inspicējošo personu norādīju-
mus, aktus, kā arī dažādu laiku 
foto albumus.

Bibliotēkas vadītāja pasākuma 
apmeklētājiem izstāstīja arī par 
grāmatu elektronisko katalogu un 
tā izmantošanas iespējām.

Dienas centrā ir izvietota Sau-
riešu bibliotēkas vēstures izstāde, 
kas būs apskatāma vēl līdz maija 
sākumam. Tajā ir iespējams uzzi-
nāt par bibliotēkas mājvietām un 
darbiniekiem, bibliotēkas vēsturi, 
aktivitātēm, kas norisinās biblio-
tēkā, kā arī sadarbības partneriem 
un atbalstītājiem.

1. aprīlī, joku dienā, pa jokam 
un nopietni tikās Līču dienas 
centra „Gardēžu klubiņš”, lai ru-
nātu, diskutētu, gatavotu, degus-
tētu augļu un dārzeņu ēdienus.

Pasākumā ne tikai runājām par 
veselīgu dzīvesveidu, bet arī pētī-
jām dažādus interesantus faktus 
par ēdieniem. Ne tikai degustējām 
gardos ēdienus, ko katrs bija pa-
gatavojis, bet kopā veidojām savu 
ēdienu šedevru – sarkano biešu 
torti. Izdevās lieliski!

Nākamā gardēžu tikšanās plā-
nota 20. maijā, kad runāsim par 
tortēm. Tad būs iespēja arī citiem 
uzzināt biešu tortes recepti, kā arī 
izmēģināt kaut ko jaunu un gardu. 

Pirms lielajiem Lieldienu svinē-
šanas pasākumiem dienas centrā 
„Līči” norisinājās Lieldienu sa-
gaidīšanas pasākums, lai kārtīgi 
sagatavotos Lielajiem svētkiem, 
zinātu tradīcijas, ticējumus, olu 
krāsošanas noslēpumus.

Pasākumā piedalījās bērni kopā 
ar vecākiem. Bija iespēja darboties 
radošajā darbnīcā, kurā katrs va-

rēja izveidot Lieldienu zaķa palīga 
olu, un olu krāsošanas darbnīcā. 
Olas krāsojām ar dabas materiā-
liem sīpolu mizās.

Kamēr olas vārījās, norisinā-
jās zināšanu konkurss, kurā no-
skaidrojām daudz ko interesantu. 
Piemēram, Lieldienu rītā pirms 
saules lēkta ir jāapēd 13 dzērveņu 
ogu, lai būtu skaists, vai to, ka Liel-
dienu rītā pirms saules lēkta staba 
galā jāuzliek sāls, tad pēc saules 
rieta jānoņem; tās būšot labākās 
zāles pret visām slimībām.

Pēc zināšanu apguves pievērsā-
mies arī sportiskām aktivitātēm. 
Un tad jau pašam svarīgākajam – 
olu ripināšanai, olu cīņām un olu 
ēšanai. Ar sāli.

Paldies mazajiem Lieldienu zaķa 
palīgiem – pasākuma apmeklētā-
jiem – un, protams, arī vecākiem 
par Lieldienu noskaņas radīšanu!

„Ķirbis kupenā” – ar šādu no-
saukumu 20. aprīlī dienas centrs 
sagaidīja apmeklētājus. Šajā dienā 
dienas centrā viesojās Dārzkopī-
bas entuziastu kluba priekšsēdētā-
ja Sarma Žarčinska un foto māks-
linieks Marģers Martinsons.

Dienas centra apmeklētājiem 
bija iespēja noklausīties lekciju 
par vērtīgākajiem istabas augiem, 
tomātu audzēšanu un ķirbjiem, kā 
arī apskatīt foto mākslinieka izstā-
di „Ķirbis kupenā”.

Sarmas Žarčinskas lekcija bija 
patiešām vērtīga un noderīga, tajā 
katrs varēja uzzināt ko jaunu un 
interesantu. Tika runāts gan par 
dārzkopību, gan par tautas medicī-
nu, gan par pavārmākslu, jo lektore 
dalījās savā pieredzē gan ar zināša-
nām un faktiem, gan ar padomiem 
un receptēm.

Foto mākslinieks Marģers Mar-
tinsons „uzbūra” dienas centrā 
skaistu noskaņu ar saviem māks-
las darbiem, kas likās tur tik ļoti 
iederīgi.

Pēc lekcijas apmeklētājiem bija 
iespēja vēl aprunāties gan ar lek-
tori, gan ar mākslinieku, diskutēt 
par dārzkopību un mākslu, uzdot 
jautājumus, lūgt viedokli un arī 
kādu padomu.

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Aprīlis Līču dienas centrā – Lieldienu, dārza darbu un gardumu noskaņās 

Aprīlī, kad saulīte nedaudz biežāk pavērās no debesjuma, die-
nas centrā pienāca kārta arī � oristikas iemaņu apguvei. 

Pasniedzēja Inguna Knodze iekustināja veselu ierosmju vezumu. „Upesle-
ju” kursantēm nācās rūpīgi pārlūkot gan tuvējo kārklu un vītolu jaunaudzes, 
gan līgano bērzu birzis. Jau pirmajā nodarbībā tapa raibu raibie sienas deko-
ri. Tāpat, tuvojoties Lieldienām, zaķi varēja priecāties par jaunajiem, rūpīgi 
savītajiem olu groziņiem. Tā kā pavasaris šogad nesteidzas, tad nodarbībās 
nācās apgūt iemaņas, kā istabā izveidot plaukstošu koku par prieku sev un 
citiem. Un vēl tik daudz vērtīgu padomu ikdienai un svētku reizei! Paldies 
pasniedzējai, lai biežāk pašradīts prieks ienāk mūsu mājās. 

Sandra Briška, dienas centra „Upeslejas” vadītāja

Gaidām pavasari Upeslejās
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Ulbrokas vidusskolā 26. ap-
rīlī noritēja Latvijas izglītības 
darbinieku konference. Kon-
ferences temats „Kompeten-
cēs balstīta izglītības satura 
īstenošana – teorija un prakse” 
bija izvēlēts pamatoti, ņemot 
vērā aktualitātes mūsu valsts 
izglītības sistēmā. Tomēr kā-
pēc tieši konference? Kāpēc 
tieši šāds temats? Kāpēc mēs?

Atbilde uz šiem jautājumiem ir 
vienkārša. Kā mēs visi zinām, Lat-
vijas izglītības iestādēm, tai skaitā 
izglītības sistēmai kopumā, kopš 
valsts neatkarības atgūšanas nav 
bijis mirklis, kad kāds no mums 
tiešā vai netiešā veidā nebūtu ie-
saistīts kādā no aktivitātēm, ku-
ras ir bijušas vērstas uz izglītības 
kvalitātes un mācību sasniegumu 
uzlabošanu un kuras kopumā tra-
dicionāli saucam par izglītības sis-
tēmas reformu. 

Diemžēl bieži vien iesaistītajām 
pusēm ir bijusi tikai vāja nojaus-
ma, kas zem konkrētās aktivitātes 
slēpjas un kas no mums tiek gai-
dīts un sagaidīts. Kāda ir mūsu, 
skolas vadības, skolotāju, skolēnu, 
kā arī skolēnu vecāku, loma kār-
tējās reformas ietvaros izvirzīto 
mērķu sasniegšanā. Arī dotais brī-
dis ne ar ko neatšķiras no iepriekš 
minētā.

Latvijas izglītības sistēmas ie-
tvaros ir aktualizēts jautājums 
saistībā ar jēdzienu „kompeten-
ces”. Šī gada sākumā Latvijas izglī-
tības iestādēs tika uzsākts projekts 

„Kompetenču pieejā balstīta vis-
pārējās izglītības satura aprobācija 
un ieviešana”,  kurā patlaban pie-
dalās 100 izglītības iestāžu. Pavi-
sam šajā projektā bija pieteikušās 
235 skolas – arī Ulbrokas vidus-
skola. Lai skola varētu piedalīties 
šajā projektā, tā organizatori bija 
izvirzījuši vairākus kritērijus. Da-
žiem projekta īstenotāju izvirzīta-
jiem kritērijiem objektīvu iemeslu 
dēļ, kā dzīvē ne reti gadās, mūsu 
skola neatbilda. Rezultātā mēs pa-
likām vērotājos. 

Iedziļinoties minētajā tematā 
„Kompetenču pieejā balstīta vispā-
rējās izglītības satura aprobācija un 
ieviešana”, ir iespējams konstatēt, 
ka iepriekšējā laika periodā akadē-
miskajā vidē ir īstenoti neskaitāmi 
pētījumi, kuros ir pētīti ar mācīša-
nas un mācīšanās kompetencēm 
saistīti jautājumi un gūti rezultāti, 
nosakot kompetenču lomu mācību 
procesā. Tomēr diemžēl nav noti-
kusi sekmīga pētījumos iegūto re-
zultātu pārnese uz praksi, proti, uz 
reālo mācību procesu skolās, mā-
cību stundās katram no skolotā-
jiem īstenojot mācību priekšmeta 
programmu. Bez tā nav iespējama 
izvirzīto mērķu sasniegšana, proti, 
zināšanu, prasmju un attieksmju 
veidošana skolēniem mācību stun-
dās un ārpus tām.

Mēs negribējām palikt malā. 
Sapratām, ka arī šādā situācijā ir 
iespējams, pat vēl vairāk, ir mūsu 
pienākums atrast veidu kā aktīvi 
iesaistīties un dot ieguldījumu gan 
mūsu, gan visām Latvijas skolām 

tik nozīmīga jautājuma risināšanā, 
kas ļoti cieši ir saistīts ar mācīšanas 
un mācīšanās kvalitāti, bet kopu-
mā – nodrošināt skolēnam un sko-
lotājam mācīšanās un mācīšanas 
darba apstākļus, lai, izmantojot 
esošos resursus, skolās varam no-
nākt pie vislabākā rezultāta, tas ir, 
dot iespēju skolēnam izveidoties 
par personību, kura pēc skolas ab-
solvēšanas spētu aktīvi piedalīties 
valsts sociālo un ekonomisko jau-
tājumu risināšanā, veidot karjeru, 
dibināt ģimeni un audzināt bērnus.

Tā dzima ideja rīkot konferenci. 
Par dzimušo ideju runājām skolas 
vadības sanāksmē. Nonācām pie 
secinājuma – projekts ir ambiciozs, 
bet ne neiespējams. Sazinājāmies 
ar Pierīgas pārvaldes vadītāju Oļ-
ģertu Lejnieku. Saņēmām atbalsto-
šus vārdus. Ieceri izstāstījām Stopi-
ņu novada domē un saņēmām at-
balstu. Ķērāmies klāt pie pasākuma 
plānošanas. Gāja dažādi. Brīžiem 
teicu: „Atzīšos... pat pašam kādu 
brīdi sametās bail, ka būšu pārvēr-
tējis mūsu spēkus un iespējas.” To-
mēr, gan gatavojoties konferencei, 
gan tās norises laikā bija brīnišķīga 
sajūta, ka mēs esam vienota, salie-
dēta komanda, ka mēs plecu pie 
pleca ne tādus vien ambiciozus iz-
aicinājumus esam spējīgi īstenot! Šī 
sajūta bija vienreizēja!

Konferencē piedalījās vairāk 
nekā divi simti dalībnieku no dau-
dziem Latvijas novadiem. Plaši 
pārstāvētas bija Rīgas un Pierī-
gas skolas. Bez minētajām savus 
pārstāvjus dalībai konferencē bija 

deleģējušas Aglonas, Rēzeknes, 
Lielvārdes, Jumpravas, Madlienas, 
Viļānu, Kuldīgas un daudzas citas 
skolas. Konferences dalībnieku 
skaitā bija vairāk nekā divdesmit 
skolu direktoru, piecdesmit divi 
direktoru vietnieki, kā arī izglītī-
bas metodiķi un dažādu mācību 
priekšmetu skolotāji.

Vēlamies pateikties visiem kon-
ferences dalībniekiem par spēju 
izbrīvēt un ziedot vienu dienu 
savas dzīves tematam, kas, mūsu-
prāt, ir un būs aktuāls vēl daudzus 
gadus, – „Uz kompetencēm balstī-
ta izglītības satura īstenošana”.

Pateicamies konferences dalīb-
niekiem par aktīvu iesaisti darba 
sesijās. Mūsu skolas skolotājiem – 
par uzdrīkstēšanos un drosmi 
meistarklašu īstenošanā, kā arī par 
aktīvu iesaisti diskusijās, paralēlās 
sesijās!  Skolas saimnieciskajiem 
darbiniekiem – par materiāli teh-
nisko nodrošinājumu, tīrību un 
kārtību. Vēlamies pateikties visiem, 
bez kuru atbalsta un aktīvas iesais-
tes mūsu iecere netiktu īstenota.

Ceru, ka katrs konferences da-
lībnieks no mūsu kopējā skolas 
saimes darba rezultātiem spēja 
atrast ko vērtīgu un paņemt līdzi 
uz savām skolām kādu vērtīgu 

atziņu, domu vai ideju, kuru būs 
iespējams īstenot praksē. 

Kā mēs zinām, arī okeānu veido 
tikai un vienīgi ūdens lāses. Līdzīgi 
mūsu ikdienas darba rezultāti top 
soli pa solim, neatlaidīgi nododot 
mūsu bērniem, skolēniem savas 
zināšanas, prasmes un attieksmes. 
Tikai ar neatlaidīgu un mērķtiecīgu 
darbu, ar visu sirdi nododoties sa-
vam arodam, kuram ziedojam savu 
mūžu, esam spējīgi īstenot mūsu 
visu kopējo sapni – radīt skolu, kurā 
mēs paši gribētu mācīties. 

Ulbrokas vidusskolas 
kolektīva vārdā,

skolas direktors Normunds Balabka

No Stopiņu novada pašvaldības 
izglītības iestādēm dalībai projektā 
„Kompetenču pieejā balstīta vispā-
rējās izglītības satura aprobācija un 
ieviešana” ir apstiprinātas divas – 
Upesleju internātpamatskola-reha-
bilitācijas centrs un PII „Pienenīte”. 
Dalībai ESF projektā „Atbalsts iz-
glītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai’’ ir apstiprinātas Ulbrokas 
vidusskola un Stopiņu pamatskola. 
Tāpēc vēl jo lielāks paldies Ulbro-
kas vidusskolas kolektīvam par 
konferences organizēšanu!

Stopiņu novada dome

Mēs negribējām palikt malā!

Gaidot 
silto 
laiku...
Aprīlis skolas audzēkņiem un 
pedagogiem bija bagāts ar da-
žādiem radošiem pasākumiem – 
izstādes, festivāli, koncerti, 
konkursi. Notika arī kāds brī-
nums – bruņurupucis Umsis 
bija sadējis olas un veiksmīgi 
paslēpis tās no Lieldienu zaķa, 
tādēļ mums Lieldienās izšķīlās 
mazi bruņurupucīši, kurus pie-
skatīja skolotāja Monta Berg-
mane. Tagad mazie brīnumiņi 
ir atraduši vietu siltās mājās, 
kur par viņiem priecājas skolas 
pašu mazāko bērnu vecāki.

Pavasaris ir īsts brīnumu laiks, 
mostas daba, čivina putni, cilvēki 
ierauga vēl neredzētus dzīvniekus. 
Skolā mājvietu bija atraduši pavi-
sam jauni dzīvnieki – Bišsnuķis, 
Dispers, Cilpolis, Mostrolsija, Tri-
petezēzaurs, Nurpītis un citi, ko 
izstādei „Vēl neredzēts dzīvnieks” 
bija zīmējuši 2. kursa audzēkņi 
un skolotāja Dace Balode. Izstādē 
„Dzīvības koks un putni tā zaros” 
bija aplūkojami putni, kas tapuši 

2. kursa audzēkņu keramikas stun-
dās un bija skolotājas Dairas Tro-
pas pieskatīti, lai tālu neaizlido, 
bet kokiem mākslas valodas pa-
matu stundās pie skolotājas Santas 
Podgaiskas izaugt palīdzēja 3. kur-
sa audzēkņi.

Skolotājas Anitas Riekstas au-
dzēkņi piedalījās XV Starptautis-
kajā akordeonistu solistu konkursā 
„Naujene 2017”, kurā Lijai Šume-
rei (1. klase) III vieta, Karolīnai 
Arbuzovai (4. klase) I vieta, Iļjam 
Talatinam (6. klase) III vieta. Sko-
lotājai Anitai jau sen bija sapnis – 
pašai savs orķestris –, kas šogad 
piepildījās. Recepte pavisam vien-
kārša –, ja skolas jaunāko un vecā-
ko klašu akordeonistu ansamblim 
pievieno pašdarbības kolektīvu 
„Akcents” un dažus draugus, iznāk 
krāšņs orķestris. Orķestris jau pie-
dalījies divos koncertos – Ulbrokā 
un Kandavā, kur lielie un mazie 
akordeonisti muzicēja gan solo, 
gan ansambļos.

Vecumnieku Mūzikas un māks-
las skolā notika konkurss un fe sti-
vāls jaunajiem vijolniekiem „Sie-
nāzis 2017”. Konkursā piedalījās 
Loreta Vaivode (2. klase), Luīze 
Mia Sadovska (2. klase) un Ha-
ralds Gurtiņš (3. klase), bet festivā-
lā – Emīlija Salaka (3. klase). Esam 
priecīgas par skolotāju Lauras 

Treides-Plaudes, Ritas Barkānes 
un koncertmeistares Līvijas Ma-
zurovas audzēkņu sasniegumiem – 
II vieta Loretai, III vieta Luīzei un 
Haraldam. Lai piedalītos, audzēk-
ņiem sadarbībā ar skolotāju bija 
radoši jāpastrādā, jāsacer un jāat-
skaņo variācijas par latviešu tautas 
dziesmu. Konkursu vērtēja lielā 
un mazā žūrija, lielajā žūrijā bija 
profesionāli mūziķi, bet mazajā – 
dalībnieku pārstāvēto mūzikas sko-
lu vecāko klašu vijolnieki, mūsu 
skolas pārstāve bija Agnese Švīpe 
(6. klase).

Aprīlis bija rosīgs mēnesis kok-
lētājiem. Gatavojoties Dziesmu 
un deju svētkiem, kas norisinā-
sies nākošgad, visā Latvijā notika 
kokļu mūzikas koncerti. Pierīgas 
koklētāji satikās koncertā Babītes 
novada kultūrizglītības centrā, kur 
piedalījās arī skolas koklētāju an-
samblis „Tīne”, skolotāja Vita Pin-
ne. Skolotājas Ievas Kalniņas kok-
les klases audzēknes Sofi ja Gaide 
(1. klase), Ance Novikova (1. kla-
se), Paula Lenša (2. klase) un Līna 
Leimane (3. klase) veiksmīgi pie-
dalījās VI Latvijas lauku un maz-
pilsētu mūzikas skolu konkursā 
„Stīgu instrumentu spēle – kokles 
spēle”, iegūstot labu konkursu pie-
redzi. Konkursā dažādās vecuma 
grupās piedalījās gandrīz 60 kokles 

spēles audzēkņu no visas Latvijas, 
šajā lielajā konkurencē lepojamies 
ar Līnas iegūto III vietu. 

Arī skolotājas Dainas Treima-
nes fl autas klases, koncertmeistare 
Inga Sarkane, audzēkņu panāku-
mi ir ļoti ievērojami. Kārļa Štrāla 
XVIII Starptautiskajā konkursā 
„Jaunais fl autists”, kas notiek di-
vās kārtās, piedalījās Elīza Briede 
(2. klase), Anete Duntava (3. kla-
se) un Inta Paula Briņķe (6. klase). 
Šis ir ļoti augsta līmeņa konkurss, 
tāpēc priecājamies par Elīzas mu-
zikālajiem panākumiem viņas 
pirmajā konkursā, esam lepni par 
Anetes ļoti augstajiem sasniegu-
miem – 2. vieta un Laureāta dip-
loms, kā arī Intas I pakāpes diplo-
mu savā fl autistu grupā. Visas mei-
tenes piedalījās arī I Mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu konkursā, kas 
notika pie mums Stopiņu novadā. 
Anetei un Intai 2. vieta (pirmā – ne-
tika piešķirta). Priecīga un apmie-
rināta ar savu spēlēšanu ir Elīza. 
Pēc konkursa viņa saka: „„Savās 
mājās” spēlēt ir daudz vieglāk, nav 
tāda uztraukuma, viss liekas daudz 
vienkāršāk,” – un smaidīga un lai-
mīga dodas mājup! Visi skolotāji 
ir gandarīti, ka bērni spēj novērtēt 
vērtīgo pieredzi, ko sniedz jebkurš 
konkurss. Tas ir ceļš uz jauniem pa-
nākumiem.

Vistālāko ceļu šomēnes mēroja 
Santa Zmuško (7. klase), kad kopā 
ar savu ērģeļspēles skolotāju Dignu 
Markuli devās uz Aglonas baziliku, 
lai piedalītos II Jauno ērģelnieku 
festivālā „Eņģeļu stabules”. Santa 
ērģeles spēlē ceturto gadu un sko-
lotāja ir viņas iedvesmotāja, kas 
rod iespēju Santai izmēģināt savas 
prasmes pie dažādām Latvijas ēr-
ģelēm.

Priecājamies, ka mūsu mākslas 
nodaļas absolventi Artūrs Noviks, 
Diāna Ružanska, Sabīne Kalēja 
un Katrīna Anevica arī pēc skolas 
absolvēšanas brīvajā laikā pievēr-
šas mākslai. Jauniešu kopdarbs 
izvēlēts un nosūtīts nākamajai at-
lases kārtai Starptautiskajai jaunie-
šu laikmetīgās mākslas triennālei 
„Eksperimenta!” Tallinā. Vēlam 
veiksmi un izdošanos!

Klāt arī gada svarīgākais mēnesis – 
maijs, kad katrs skolas audzēknis 
visos mācību priekšmetos parāda 
savus sasniegumus, savu muzikā-
lo un māksliniecisko izaugsmi gan 
praktiski, gan teorētiski. Īpaši šie 
eksāmeni ir skolas absolventiem, 
jāliek lietā visas daudzos gados 
iegūtās prasmes un iemaņas, un 
tas nemaz nav viegli. Lai mums vi-
siem kopā veicas!

Vita Pinne, Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore
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Aicinām pieteikties dalībai 
VII LATVIJAS JAUNATNES 

OLIMPIĀDĒ 
individuālajos sporta veidos

No 2017. gada 7. jūlija līdz 9. jūlijam Cēsīs notiks VII Latvijas jau-
natnes olimpiāde, kas ir valsts nozīmes uz olimpiskajiem pamat-
principiem balstītas sporta sacensības. 

Sacensības notiks sekojošos sporta veidos: basketbols, cīņa, džu-
do, galda teniss, karatē, loka šaušana, paukošana, riteņbraukšana-
mtb, riteņbraukšana-šoseja, skeitbords, taekvondo, teniss, triat-
lons, � orbols, orientēšanās.

Ulbrokas sporta kompleksa administrācija aicina pieteikties 
sportistus startam individuālajos sporta veidos līdz šā gada 5. 
jūnijam, olimpiādē startējot Stopiņu novada komandas sastāvā. 
Pieteikšanās – Ainārs Vaičulens, sporta organizators, elektroniski: 
ainars.vaiculens@stopini.lv, tālr. 28711252. 

Ainārs Vaičulens, sporta organizators

 SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
Rokas pārtop par ligzdu,

Tur putnēns izšķilsies drīz –
Vēl brīdis. Putna vārds nolaidīsies

Svēts, laimīgs un tīrs.
 A. Rancāne

 Sveicam – Kseniju, Anastasiju, Nikolu, Patriku, Arseniju, 
Hariju Haraldu, Valēriju, Jevgeniju, Rihardu, Oliveru un 

viņu vecākus!  
Lai daudz mīļuma un gaišas dienas jūsmājās!

  SVEICAM  NOVADA JUBILĀRUS
Palūdz pavasari,

Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,

Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,

Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas aiziet dienas,

Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,

Darbi veicas, gaišas dienas rit!
  

Elmāru Grāveli, Ingrīdu Jansoni, Valentīnu Porieti, 
Nadeždu Saharovu, Haraldu Vanagu, Anatoliju Vihrovu, 
Larisu Dombrovsku, Jeļenu Feckoviču, Valeriju Savčenko, 

Antanu Sjuteli, Miervaldi Šķipsnu, Liliju Trakačenoku, 
Irinu Gorpiņenko, Veroniku Kručāni, Gaļinu Možajevu, 

Anatoliju Mučicinu, Maiju Salenieci, 
Valentīnu Skibinu, Alinu Roščinu, Broņislavu Vasiļevsku, 

Lūciņu Behmani, Veltu Mariju Lipšu.
Vēlam jums veselību un daudzus prieka pilnus gadus!

  SVEICAM  NOVADA JUBILĀRUS

Stopiņu novada Politiski represēto biedrība 

RĪKO EKSKURSIJU 21. JŪLIJĀ 
UZ BURTNIEKU PUSI. 

Apskatīsim Stārķu ciemu Matīšos, dzīvesprieka akadēmiju 
„Nu, liela muiža!”, izbrauksim ar Gaujas tramvaju pa Gauju, 

lai iepazītu ievērojamākos Valmieras apskates objektus. 
Piknikā – uz ugunskura vārītas zupas baudīšana un kūpinātas 

Burtnieku zivis. Ekskursiju noslēgsim ar kaņepju sviesta 
degustēšanu lauku sētā. 

Pieteikšanās līdz 30. jūnijam 
pa tālr. 28890339 (Māra). 

Izbraukšana 21. jūlijā no domes plkst. 7.30, tālāk pa maršrutu 
Ulbroka–Vālodzes–Saurieši–Upeslejas–Līči–Burtnieki. 

Atgriešanās pēc plkst. 20.00.

Piknikā – uz ugunskura vārītas zupas baudīšana un kūpinātas 

Izbraukšana 21. jūlijā no domes plkst. 7.30, tālāk pa maršrutu 

Stopiņu novada Politiski represēto 
biedrība

AICINA UZ PIEMIŅAS BRĪDI
ULBROKAS MEŽA KAPOS 
Represēto piemiņas vietā
šā gada 14. jūnijā plkst. 16.00.  
Visi laipni gaidīti.

Autobuss: 15.30 dome; 
15.35 Līči; 15.40 Upeslejas; 15.45 Saurieši; 
15.50 Ulbrokas Meža kapi. 
Pēc pasākuma tiksimies pie tējas tases.

Tālrunis informācijai: 28890339 (Māra).

Dienas centrā „Līči”
no 2. maija līdz 20. jūnijam, otrdienās, no plkst. 17.00 līdz 20.00

norisināsies Stopiņu novada � nansētā projekta 

„Vasaras smaržas vilinājums lina maisiņos”
nodarbības

„Vasaras smaržas vilinājums lina maisiņos”„Vasaras smaržas vilinājums lina maisiņos”

2017. gads svētku zīmē 
Latvijā un Stopiņu novadā

Latvijas simtgades svinības no-
tiks ikvienā Latvijas novadā, un 
tās svinēt aicināts ikviens Latvijas 
iedzīvotājs. 

Aprīļa sākumā Valsts prezi-
dents, Latvijas valsts simtgades 
patrons Raimonds Vējonis tikās 
ar Latvijas valsts simtgades norišu 
veidotājiem. Rīgas pilī uz svinīgu 
darba tikšanos bija pulcējušies 
vairāk nekā 300 simtgades svēt-
ku organizatori no visas Latvijas, 
arī no Stopiņu novada, pārrunā-
jot jau paveiktos priekšdarbus 
un lielākos 2017. gadā gaidāmos 
simtgades notikumus. Uzrunājot 
klātesošos, Valsts prezidents iz-
teica pateicību simtgades norišu 
rīkotājiem par līdz šim padarīto 
darbu un aicināja arī turpmāk 
iesaistīt svētku organizēšanā pēc 
iespējas vairāk Latvijas iedzīvo-
tāju. „Simtgades svētkus veido-
sim mēs paši ar saviem sapņiem, 
savu enerģiju un idejām. Šī būs 
lieliska iespēja parādīt citiem, ko 
mēs esam sasnieguši un ko vēl 
plānojam paveikt. Tas, kā nori-
tēs svētki, būs atkarīgs no mums 
pašiem – vai spēsim simtgadi iz-
veidot par visas tautas svētkiem, 
vai spēsim aizraut pārējos,” teica 
Raimonds Vējonis.

4. maijs, Latvijas otrā dzimša-
nas diena, ir īpaša diena Latvijai 
un katram no mums Latvijā. Tā ir 
diena, kad svinam mūsu brīvību. 
Tā ir Latvijas valsts simtgades svi-
nību atklāšanas diena. Šajā dienā 
mūsu valstī notika plaša tautas 
akcija „Apskauj Latviju”, ap visu 
Latvijas robežu veidojot simbo-
lisku Latvijas garīguma sardzi un 
pierobežas novados stādot ozo-
lus. Akcijas mērķis bija Latvijas 
tautas vienotības un piederības 
sajūtas stiprināšana, veicot sim-
bolisku rīcību – izveidojot garī-
guma sardzi, iestādot ozolus Lat-
vijas robežpilsētās, pagastos vai 

pierobežas teritorijās. 2017. gada 
4. maijā pie Latvijas robežas eso-
šo 45 pašvaldību teritorijās tika 
stādīti ozoli ar pievienotām īpa-
šām norādēm, kas apliecinās, ka 
tas ir Latvijas simtgades ozols. 
Stādīšanas darbi tika vienlaikus 
uzsākti no četriem galējiem Lat-
vijas punktiem, kuros par piemi-
ņu valsts astoņdesmitajai jubilejai 
(1998. gadā) tēlnieks Vilis Titāns 
izveidoja skulpturālu grupu „Lat-
vija saules zīmē”. Meikšānu ciemā 
Zilupes–Šķaunes ceļa malā at-
rodas viena no četrām zīmēm – 
„Austras koks”, jo, būdams vis-
tālāk uz valsts austrumiem, pir-
mais „sveic” sauli. „Saules puķe”, 
Latvijas tālākais dienvidu punkts, 
atrodas Demenes pagastā, Dau-
gavpils novadā. „Zaļais stars”, 
Latvijas galējais rietumu punkts, 
atrodas Bernātos, Nīcas novadā. 
„Baltās naktis”,  Latvijas tālākais 
ziemeļu punkts, atrodas Ipiķu 
pagastā, Rūjienas novadā.

Kā raksta Māra Zālīte: „Lai 
līdzi ozoliem aug mūsu spēks. 
Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu 
dzimtas. Lai līdzi ozoliem Latvi-
ja tiecas augšup. Lai sargā Latvi-
ju mūsu mīlestības un uzticības 
spēks. Lai ozoli apskauj un ieskauj 
Latviju!” 

Arī Stopiņu novadā Latvijas 
simtgades svētku norišu ietvaros 
paredzēts stādīt gan ozolus, gan 
bērzus – mūsu tautas spēka un 
dvēseles kokus, tādējādi stiprinot 
piederības sajūtu savam nova-
dam, savai zemei, savai valstij. 

Īpaša dāvana Latvijai 4.  maijā 
ir Latvijā un nu jau arī pasaulē 
svinētie Baltā galdauta svētki. 
Atsaucoties uz Latvijas Kultū-
ras ministrijas un Latvijas valsts 
simtgades biroja aicinājumu, jau 
2016.  gadā Stopiņu novadā tika 
svinēti Baltā galdauta svētki. Šo-
gad turpinājām šo tradīciju ar 
jaunu vērienu – Baltā galdauta 
svētki ielas garumā, piedaloties 

Sākums 1. lpp. pašvaldības iestādēm ar dažādām 
radošām un sportiskām aktivi-
tātēm, māksliniecisko kolektī-
vu priekšnesumiem, amatnieku 
demonstrējumiem, notika arī 
mājražotāju tirdziņš. Pasākuma 
ietvaros norisinājās akcijas „Es 
mīlu Latviju”, „Es mīlu Stopiņus”, 
„Mans novēlējums Latvijai” un 
„Mans novēlējums Stopiņiem”. 
Tādējādi ikvienam klātesošajam 
bija iespēja aktīvi līdzdarboties 
svētku norisē un dāvināt savu lai-
ku un labo domu enerģiju Latvi-
jai un savam novadam. 

Ar visu Latvijas simtgades 
zīmē tverto, Stopiņu novadā ie-
cerēto svētku programmu iespē-
jams iepazīties Stopiņu novada 
mājas lapā. Stopiņu novada lielā-
kā dāvana Latvijas simtgadē būs 
jaunais Stopiņu novada Kultūras 
centrs, kura būvniecība uzsākta 
2016. gadā. 

Otra mūsu lielākā dāvana 
Latvijai un savam novadam 
būs Stopiņu novada tautas-
tērpa radīšana. Atsaucoties 
uz mūsu novadnieka, tēlnieka 
Ulda Sterģa ideju, 2016. ga-
dā tautas lietišķās mākslas studi-
jas „Ulbroka” profesionālajā vadī-
bā tika uzsākta Stopiņu novada 
tautastērpa radīšana. Krāsu iz-
vēlē novada brunčiem iesaistījās 
novada iedzīvotāji – ar balsoju-
mu tika izvēlēts vēlamākais krāsu 
salikums. Šogad Līgo svētkos būs 
iespēja pirmo reizi ieraudzīt Sto-
piņu novada tautas tērpu. 

Nozīmīgs notikums būs arī 
Latvijas simtgadei veltīta vides 
objekta atklāšana Stopiņu nova-
da centrā.

Mūs gaida krāšņiem, kultūr-
vēsturiski nozīmīgiem un daudz-
veidīgiem notikumiem bagāta 
vasara un pieci turpmākie gadi. 
Būsim aktīvi svētku dalībnieki un 
līdzdarbosimies! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 

MEKLĒ MŪS – facebook.com/JauniesiStopini/

JAUNIEŠU TIKŠANĀS
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MŪŽIBĀ AIZVADĪTI
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.

Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem, 
Aleksandru Žuravļovu, Raisu Gaļicku, Jekaterinu Ivanovu, 

Jadvigu Lodi, Anatoliju Aleksejevu, Pēteri Skrastiņu 
mūžībā aizvadot.

Institūta iela 1A, Stopiņu novads, LV-2130. Izdevējs: Stopiņu novada Dome.
Redaktore Anna Imbrate-Siliņa, tālr.29831583, e-pasts: tevzemite@stopini.lv.
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada domē sekretārei, 
tālr.: 67910518, fakss: 67910532.
Druka: SIA  „Poligrā� jas 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.

DIENAS CENTROS
CEKULES DIENAS CENTRĀ

No 2. maija notiks dabīgās ādas 
apstrādes nodarbības. Gatavo-
sim somiņas, rokassprādzes u. c. 
Nodarbības vada Inese Bulanova. 
Nodarbības notiks 2., 16., 23. un 
30. maijā plkst. 18.00–20.00.

9. maijā jaunieši un pieaugušie 
gatavos prezentācijas par Eiro-
pas valstīm, kurās viņi ir bijuši 
vai gatavojas apmeklēt nākotnē. 
Prezentācija notiks 24. maijā no 
plkst. 18.00.

12. maijā plkst. 16.00 aicinām 
visus savus draugus pievienoties 
nelielam pasākumam, veltītam 
Cekules dienas centra 10 gadu 
jubilejai.

13. maijā Mātes dienai veltīta 
izstāde „Mūsu māmiņas visskais-
tākās un talantīgākās”. No plkst. 
16.00 māmiņu apsveikšana.

No 29. maija gatavosimies 
Bērnu svētkiem.

Maijā plānotas ārsta � ziotera-
peita nodarbības Cekules senio-
riem. Par nodarbības dienām un 
laiku informēsim vēlāk pie ziņo-
jumu dēļa Cekulē.

LĪČU DIENAS CENTRĀ
No 2. maija līdz 20. jūnijam, 

otrdienās, plkst. 17.00–20.00 
norisināsies Stopiņu novada � -
nansētā projekta „Vasaras smar-
žas vilinājums lina maisiņos” no-
darbības.

No 9. līdz 16. maijam dienas 
centra apmeklētāju veidota izstā-
de „Pavasara vēsmas tapotās šal-
lēs un lakatos”.

13. maijā plkst. 16.00 apsvei-
kuma kartīšu veidošana Māmiņ-
dienai.

15. maijā plkst. 18.00–20.00 
sadarbībā ar Stopiņu novada 
daudzbērnu ģimeņu biedrību 
„Māra” Starptautiskajai ģimeņu 
dienai veltīts pasākums.

20. maijā plkst. 16.00 „Gar-
dēžu klubiņš”. Tēma „Pirmās 
dabas veltes”. Degustēsim jūsu 
gatavotos ēdienus, runāsim par 
ēdieniem, ko varam pagatavot, 

Pasākumi maijā
KULTŪRAS PASĀKUMI 

13. maijā plkst. 17.00 Ulbrokas kultūras namā koncerts 
„Manai mīļajai māmiņai”. Piedalās Stopiņu novada izglītības 
iestāžu audzēkņi. Ieeja brīva!
19. maijā plkst. 19.00 Upesleju kultūras zālē Ulbrokas 
kultūras nama amatierteātra „Dille” izrāde „Es iegāju sevī”. 
Režisors Indulis Smiltēns. Ieeja brīva.
28. maijā plkst. 14.00 Līgo parkā koncerts „Dancojam 
lieli, dancojam mazi”. Latvju rakstu zīmes izdejos Stopiņu 
novada izglītības iestāžu deju kolektīvi un viņu draugi. 
Plkst.12.00–18.00 darbosies kafejnīca un piepūšamās atrakcijas 
bērniem. Ieeja brīva!
1. jūnijā no plkst. 16.00 Stopiņu novada dienas centros 
Bērnu svētki. Dažādas radošās darbnīcas un pārsteigumi 
Stopiņu novada dienas centros. Ieeja brīva. 

BIBLIOTĒKĀS
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru 
novadpētniecības seminārs „Stopiņu novads Latvijas 
kultūrtelpā”. 2017. gada 12. maijs. Programmā lektoru 
uzstāšanās, Ulbrokas bibliotēkas pētnieku pieredze un 
viesošanās divās lauku sētās. Organizē Ulbrokas bibliotēka.

Tematiskā izstāde Ulbrokas bibliotēkā „Maizes zīmes”.
Izstāde veltīta maizes cepēju tradīcijām senlaikos un mūsdienu 
garšas mantojumam, atklājot maizes aroda meistarus Stopiņu 
novadā.

Sauriešu bibliotēkā maijā būs skatāma literatūras izstāde „...
arī es staigāju ar rakstīšanas nemieru sirdī” /A. Dziļums/. 
Rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 110 (1907–1976). 

Sporta pasākumi maijā

20. maijā plkst. 10.00 Ulbrokas sporta kompleksā 
Stopiņu novada čempionāts novusā. Pieteikšanās: Ainārs 
Vaičulens, tālr. 28711252.

20. maijā plkst. 10.00 Ulbrokas sporta kompleksā 
Stopiņu novada kauss volejbolā 2017. 
Pieteikšanās: Ainārs Vaičulens, tālr. 28711252. 

Skumstam kopā ar mūsu studijas 
dalībnieci, tautas daiļamata meistari 

Baibu Kurzemnieci, 
viņas brālim, tēlniekam, 

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierim 
Indulim Rankam mūžības ceļos aizejot. 

Tautas lietišķās mākslas studijas „Ulbroka” kolektīvs 
un vadītāja Ārija Vītoliņa

Zelta zvaigzne atspīdēja,
Pa celiņu man ejot.

Zelta zvaigzne noskanēja,
Pie Dieviņa uziedama.

Esam kopā ar Kurzemnieku ģimeni, pavadot 
mīļo Induli Ranku mūžības ceļā. 

Kaimiņi

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.

Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

PII „Pienenīte” kolektīva vārdā izsakām 
līdzjūtību savam kolēģim Aigaram 

Kiršfeldam, no mātes uz mūžu atvadoties. 

Tur tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.

/I. Rubene/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei 
Neilai Kravei un viņas tuviniekiem,  

tēti mūžībā pavadot.
Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

izmantojot dabas veltes, kā arī 
gatavosim kaut ko ļoti īpašu.

Pirmdienās plkst. 18.00 rado-
šās nodarbības bērniem.

Otrdienās plkst. 17.00–20.00 
Stopiņu novada � nansētā projek-
ta „Vasaras smaržas vilinājums 
lina maisiņos” radošās nodarbī-
bas.

Pirmdienās, ceturtdienās 
plkst. 13.00 vingrošana senio-
riem. Nodarbības vada Brigita 
Krieva.

Sestdienās plkst. 12.00–14.00 
un ceturtdienās plkst. 16.00–
18.00 nūjošanas nodarbības. Sā-
kums un iesildīšanās pie dienas 
centra.

Dienas centra aktīvākajiem no-
tikumiem var sekot arī www.face-
book.com/dc.lici/.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
9. maijā plkst. 16.00 Eiropas 

dienas pasākums.
13. maijā plkst. 12.00 � lcēša-

nas nodarbība. Vada Marija Puz-
ankova.

13. maijā plkst. 15.00 dāvani-
ņu sagatavošana māmiņām.

Sākot no maija otrās puses, ir 
plānotas � ziskās aktivitātes serti-
� cēta trenera vai serti� cēta � zio-
terapeita vadībā. Nodarbības būs 
bez maksas 2 reizes nedēļā. 

Sākot no maija beigām būs ie-
spēja piedalīties arī nūjošanas 
nodarbībās instruktora vadībā 

1 reizi nedēļā. Būs arī informatīva 
lekcija par veselīgu uzturu.

Detalizētāka informācija par 
nodarbību gra� ku tiks izzi-
ņota vēlāk. Pieteikties pa tālr. 
67956786 vai personīgi Sauriešu 
dienas centrā.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
9. maijā plkst. 16.00 saruna ar 

bērniem un jauniešiem par Eiro-
pas Savienību – mūsu kopīgajām 
mājām.

12. maijā plkst. 18.00 kon-
certs, veltīts Mātes dienai.

Neviens kociņš tā nezied,
Kā zied ieva ziedonī;
Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani māmuliņa.
17. maijā plkst. 18.00 � lmu 

studijas „Drejas” dokumentālās 
� lmas „Pulveri meklējot” skatī-
šanās. Tikšanās ar Ziedoni Loč-
meli.

19. maijā plkst. 19.00 Ulbro-
kas kultūras nama amatierteātra 
„Dille” izrāde „Es iegāju sevī”. 
Režisors Indulis Smiltēns. Ieeja 
brīva.

20. maijā plkst. 13.00 tikšanās 
ar Nacionālo bruņoto spēku at-
mīnēšanas brigādi.

27. maijā plkst. 15.00 bērniem 
un jauniešiem aktīvā pēcpusdie-
na.

Maijā dienas c entrā „Upesle-
jas” skatāma fotoizstāde „Es mīlu 
Stopiņus”.


