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Ulbroka, Saurieši, Upeslejas, Līči, Vālodzes, Rumbula, Dreiliņi, Cekule, Dzidriņas
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien.
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī,
Lieldienu saule lai atspīd arvien!

Lai Liedienu prieks katrā ģimenē,
lai darbīgs un rosīgs pavasaris!
Stopiņu novada pašvaldība

Apbalvoti Stopiņu novada „Sporta laureāti – 2015”
6. februārī Ulbrokas kultūras
namā pulcējās Stopiņu nova
da sportisti uz gadskārtējo
balvu pasniegšanu – „Sporta
laureāts – 2015”. Balvu pa
sniegšanas pasākumā sumi
nām novada sportistus, kas iz
cīnījuši augstus sasniegumus
reģiona, valsts, starptautiska
un pasaules mēroga sacensī
bās dažādos sporta veidos.

Mūsu novada sportistu
sasniegumi 2015. gadā

Stopiņu novada komanda – Pierīgas novadu 2015. gada sporta
spēļu čempioni galda tenisā – Jānis Cīrulis, Jurijs Ņefedovs, Sergejs Medvedjevs.
Stopiņu novada komanda – Pierīgas novadu 2015. gada sporta
spēļu čempioni peldēšanā:
• 1. vieta – Patrīcīja Ozola (50 m
br./st. sievietēm 1. vec. gr., 1999.–
1986.), 2. vieta Starptautiskajās
sacensībās „6. Internationales
PAINA nachwuchsshwimmfest
Schwimmabteilung des TV Bad
Bergzabern” Vācijā;
• 3. vieta Arvim Aigaram (50 m br./
st. vīriešiem 1. vec. gr., 1999. –1986.),
2. vieta 50 m tauriņstilā Starptautiskajās sacensībās „International swim
meeting 2015” Berlīnē;
• 1. vieta – Līga Libere (50 m br./
st. sievietēm 2. vec. gr., 1985. –
1976.);
• 2. vieta – Jūlija Naumova (50 m
br./st. sievietēm 2. vec. gr., 1985. –
1976.);
• 3. vieta – Jūlija Ribakova (50 m
br./st. sievietēm 2. vec. gr., 1985. –
1976.);
• 3. vieta – Pāvels Murāns (50 m br./
st. vīriešiem 2. vec. gr., 1985. –1976.);
• 2. vieta – Irina Vaitone (50 m br./
st. sievietēm 3. vec. gr., 1975. –1966.);

• 1. vieta – Dmitrijs Žarkovskis
(50 m br./st. vīriešiem 3. vec. gr.,
1975. –1966.);
• 2. vieta – Jānis Plotnieks (50 m
br./st. vīriešiem 3. vec. gr., 1975. –
1966.);
• 1. vieta – Ilze Aigare (50 m br./
st. sievietēm 4. vec. gr., 1965.–
1956.), 2. vieta krosā (2250 m)
sievietēm;
• 1. vieta – Igors Bulkins (50 m
br./st. vīriešiem 4. vec. gr., 1965. –
1956.);
• 2. vieta Viktors Komarovs (50
m br./st. vīriešiem 4. vec. gr.,
1965. –1956.);
• 1. vieta – Juris Reinhards (50 m
br./st. vīriešiem 6. vec. gr., 1945.
dz. g. un vecāki);
• 2. vieta – Vitālijs Barnolickis
(50 m br./st. vīriešiem 6. vec. gr.,
1945. dz. g. un vecāki);
• 1. vieta – Vladimirs Lobanovs
(50 m uz muguras);
• 1. vieta stafetē 4x50 (I.Vaitone,
I.Aigare, J.Plotnieks, A.Aigars).
Stopiņu novada komanda – Pierīgas novadu 2015. gada sporta spēļu

sudraba medaļu laureāti zemledus
makšķerēšanā – Jevgeņijs Ivanovs,
Kaspars Jaunzems, Vladimirs Dobrenkovs, Sergejs Stepanovs.
Stopiņu novada komanda – Pierīgas novadu 2015. gada sporta
spēļu bronzas medaļu laureāti zolītes spēlē – Anete Ozoliņa, Valdis Ozoliņš, Andris Līcis, Andris
Vecvagars.
Stopiņu novada komanda – Pierīgas novadu 2015. gada sporta
spēļu čempioni volejbolā vīriešiem, treneris Valdis Lapiņš.
Stopiņu novada komanda – Pierīgas novadu 2015. gada sporta spēļu
sudraba medaļu laureāti telpu futbolā, atbildīgais Nikolajs Larionovs.
Stopiņu novada komandas dalībnieki – Pierīgas novadu 2015.
gada sporta spēlēs vieglatlētikas krosā – 1. vieta Diānai Šikai (2250 m skrējiens sievietēm
2. vec. gr., 1985.–1976.).
Stopiņu novada komandas dalībnieki – Pierīgas novadu 2015.
gada sporta spēlēs MTB riteņbraukšanā – 2. vieta Dagnijai Au-

zānei (16 000 m sievietēm 1. vec.
gr., 1999.–1986.); 2. vieta Aleksandram Kapralovam (16 000 m
vīriešiem 4. vec. gr., 1965. –1956.).
Ričards Aizpurietis – 1. vieta
Starptautiskajās sacensībās Kiokusinkai-karate turnīrā „BALTIC
CUP” 07.–08.02.2015. Tallinā.
Daniels Ziborovs – 2. vieta 200 m
brasā Eiropas mēroga sacensībās
Polijā.
Viljams Lutkevics – 1. vieta Eiropas Starptautiskajās sacensībās
cīņas sporta veidā Rīgā.
Valts Edvards Lutkevics – 1. vieta
„Daugavpils kausa” brīvajā cīņā.
Kristers Čerņavskis – 3. vieta
U16 grupā Latvijas Jaunatnes
čempionātā.
Aksels Tupe – 1. vieta Latvijas
III Ziemas olimpiādē kamaniņu
sportā divniekiem.
Emils Dāvis Tupe – 2. vieta Latvijas III Ziemas olimpiādē kamaniņu sportā divniekiem.
Ričards Sakovičs – 3. vieta Latvijas III Ziemas olimpiādē kamani-

ņu sportā divniekiem.
Viktors Nahodkins – 2. vieta Latvijas III Ziemas olimpiādē kamaniņu sportā divniekiem.
Kaspars Šļahota – 1. vieta Latvijas
III Ziemas olimpiādē kamaniņu
sportā divniekiem.
Iļja Korotkovs – 1. vieta Latvijas
jaunatnes futbola kausā „LFF
Ziemas kauss”.
Ainārs Vaičulens – 1. vieta Baltijas valstu sacensībās mešanas disciplīnā vesera mešanā Igaunijā.
Daņiils Smikovskis – 1. vieta
Starptautiskajā džudo turnīrā.
Dmitrijs Smikovskis – 1. vieta
Starptautiskajā džudo turnīrā.
Bruno Bakonovs – 2. vieta Latvijas čempionāta 1. līgas sacensībās
hokejā.
Patriks Uzuls – 1. vieta „Superkausa” čempiona titula izcīņā
motokrosā.
Dans Kravčenko – 2. vieta „5 th
SKDUN European Shotokan Karate Cempionship and 5 th SKDUN Kohai Eiropean Cup 2015”,
Daugavpils–Latvija.
Artūrs Līcītis – 3. vieta Starptautiskajās sacensībās peldēšanā 100
m kompleksā Lietuvā.
Marks Robermanis – 2. vieta Pasaules čempionātā karatē.
Edgars Aseris – 2. vieta Latvijas
čempionātā krosā Carnikavā, 5.
vieta triatlonā „Latvijas jaunatnes
olimpiādē 2015”.
Eva Čekanavska – 1. vieta Latvijas Daiļslidošanas čempionātā
sinhronās slidošanas grupā 2015.
Elīna Beinare-Tjutjunova – 2.
vieta Starptautiskajās sacensībās
„Kristāla lāse” Ventspilī.
Anastasija Malašenoka – 4. vieta
Pasaules čempionātā Baku pieccīņā – peldēšanas disciplīnā.
Turpinājums 3. lpp.
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Dainis Viesturs
saņēmis
LLU augsto
apbalvojumu –
LLU emblēmas
zelta zīmi

Februāra
vidū
Dainis
Viesturs, Dr.sc.ing., Ulbro
kas Zinātnes centra vadī
tāja vietnieks un vadošais
pētnieks, Stopiņu novada
„Goda Pilsonis” svinēja 70
gadu jubileju.
Šajos svētkos Daini Viesturu
sveica Latvijas Lauksaimniecības universitāte, pasniedzot
LLU Atzinības rakstu un LLU
emblēmas zelta zīmi par ilggadēju radošu ieguldījumu
Ulbrokas Zinātnes centra un
lauksaimniecības inženierzinātnes attīstībā. LLU Atzinības raksts un LLU emblēmas
zelta zīme ir augstākais Latvijas Lauksaimniecības universitātes apbalvojums, kas tiek
piešķirts par izciliem sasniegumiem pedagoģiskajā, zinātniskajā, saimnieciskajā un
administratīvajā darbā.
Pirms desmit gadiem Dainis
Viesturs saņēma apbalvojumu –
LLU Atzinības rakstu un LLU
emblēmas sudraba zīmi, ko
piešķir par ievērojamu ieguldījumu LLU darbībā un par
vismaz 25 gadu nozīmīgu darbu.
Dzīves jubilejā Daini Viesturu sveica draugi, kolēģi un
pašvaldības pārstāvji. Kopš
1969. gada Viestura kungs
strādā LLU Lauksaimniecības
tehnikas zinātniskajā institūtā, tagad Ulbrokas Zinātnes
centrā, 19 gadu bijis pasniedzējs LLU, 2012. gadā, novada
iedzīvotāju izvirzīts, saņēma
Stopiņu novada „Goda Pilsoņa” atzinību.
Prieks par Viestura kunga
aktīvo darbību profesionālajā
jomā un neizsīkstošo optimismu! Lai veiksme turpmākajos
darbos!
Stopiņu novada pašvaldība
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Gatavojamies „Stopiņu novadam – 130”
un Latvijas simtgades svētku norisei
3. februārī Stopiņu novada
domē tikās aktīvākie kultū
ras darbinieki un sporta pār
stāvji, lai vienotā darba grupā
strādātu pie pasākumu plāna
svētku „Stopiņu novadam –
130” un Latvijas simtgades
veiksmīgai norisei 2017. un
2018. gadā.
Darba grupā tika pārrunāta 2016.
gadā plānotā kultūras programma, kurā jau ir iekļauti Latvijas
simtgadei veltītie pasākumi. Tika
apspriestas saņemtās idejas un
priekšlikumi novada svētku un
Latvijas simtgades pasākumu
programmas veidošanai.
Radošas un interesantas idejas,
pie kurām tiek strādāts, un pavisam jaunu ideju asni tika iesēti
auglīgās darba grupas diskusijās.
Kā galvenā dāvana Latvijas
simtgadē Stopiņos noteikti būs
jaunā kultūras centra atvēršana
mūsu novada ļaudīm un viesiem.

Darba grupa vienojās arī par
āra objekta – instalācijas – veidošanu, kas būtu veltīta Latvijas
simtgadei, un šo darbu nolēma
uzticēt mūsu radošajam UMMS
Mākslas nodaļas kolektīvam. Novada svētku ietvaros tiks atskaņota komponista Māra Lasmaņa
kantāte „Ezera mistērija” ar mūsu
novadnieka dzejnieka Pētera
Brūvera vārdiem. Kantātes atska-

ņošanā piedalīsies pašvaldības
pašdarbnieki, UMMS pedagogi
un viesmākslinieki. Vēlamies veidot dokumentālus materiālus par
mūsu novada simtgadniekiem,
TLMS „Ulbroka” dalībnieces veidoto Stopiņu novada tautas tērpu. Svinēsim Baltā galdauta svētkus arī mūsu ciemu ielās, sasaistot to nosaukumus ar literāriem
darbiem vai to autoriem, svinē-

sim Līgo parka 30 gadu svētkus
ar multidimensionālu uzvedumu
Līgo parkā, stādīsim kokus, organizēsim daudz dažādus interesantus un izzinošus pasākumus
un notikumus, gaidīsim arī ikviena interesenta ierosinājumus.
Šā gada 4. maijā Stopiņu novadā svinēsim Baltā galdauta svētkus, kas ir viens no Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem,
kas noritēs visā Latvijā. Ar Baltā
galdauta svētkiem ir doma iedibināt jaunu tradīciju Latvijas valstiskuma svinīgai atzīmēšanai ģimenēs un kaimiņu kopienās. Baltajam galdautam ir arī simboliska
nozīme, ar šādu tradīciju godinot
vietējos nozīmīgākos notikumus
un personības, ko šogad realizēsim arī Ulbrokas kultūras namā,
4. maijā organizējot koncertu, un
uz „Baltā galdauta” visiem interesentiem būs iespēja iepazīt mūsu
novada kultūras bagātības.
Stopiņu novada dome

Mēs lepojamies!
Atsaucoties
uz
janvāra
„PIRMSSKOLAS”
izdevumā
publicēto aicinājumu pirms
skolas skolotājām, mūsu ie
stādes skolotāja Diāna Škutā
ne nolēma piedalīties konkur
sā, kurā žurnāla redakcija ai
cināja līdz 5. februārim atsūtīt
kādu no saviem metodiska
jiem materiāliem, lai dalītos
pieredzē un iedvesmotu citus
kolēģus Latvijā.
Iesūtītais materiāls varēja būt
gan kāda pasākuma scenārijs,
rotaļnodarbības apraksts, spēles
apraksts, konkurss vai ideja, kas
veiksmīgi tika īstenota pašu ie
stādē.
Skolotāja Diāna Škutāne jau divas reizes ir veiksmīgi pārstāvējusi mūsu pirmsskolas izglītības
iestādi „Pienenīte” Pierīgas nova-

du metodisko darbu skatē, kurā
ieguva skates laureāta diplomu.
No 2013./2014. mācību gada
PII „Pienenīte” ir iesaistījusies
Ekoskolu projektā. Šī gada tēma
ir „Transports”. Skolotāja Diāna
Škutāne sagatavošanas grupu
bērniem izstrādāja un novadīja viktorīnu par šo tēmu, kuru
iesūtīja kā pieredzes materiālu
konkursam. Viktorīnas mērķis
bija sekmēt bērnu izpratni par
transporta daudzveidību, to izmantošanas iespējām, kā arī lika
aizdomāties par dabai draudzīgu
automašīnu izmantošanu ikdienā. Vēl skolotāja konkursam iesūtīja vienu rotaļnodarbības konspektu ar izstrādātiem metodiskiem materiāliem, kuri gatavoti,
izmantojot otrreizējās pārstrādes
materiālus un dabas materiālus,
un prezentāciju par papīru, kurā

bērni var uzzināt par papīra iegūšanu, izmantošanu un taupīšanu,
lai nenodarītu kaitējumu dabai.
Paldies skolotājai Diānai Škutānei par piedalīšanos žurnāla
„PIRMSSKOLA”
izsludinātajā
konkursā. Sirsnīgi sveicam, kā arī

ļoti lepojamies, ka starp 176 iesūtītajiem pieredzes materiāliem no
dažādām pirmsskolas izglītības
iestādēm Latvijā Diāna Škutāne
ir atzinīgi novērtēta un ieguvusi
balvu!

PII „Pienenīte” kolektīvs

Stopiņu novada dome izsludina pašvaldības
finansēto projektu konkursu 2016. gadā
Projektu konkursa mērķi ir:
• sekmēt vietējas nozīmes projektu realizēšanu Stopiņu novada
iestādēs un citās Stopiņu novada
iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Stopiņu
novadā;
• veicināt iedzīvotāju līdzdalību
Stopiņu novada dzīves norisēs;
• finansiāli atbalstīt izglītības,
kultūras, dažādu sociālo grupu,
sporta un cita veida aktivitātes, kas

saistītas ar Stopiņu novada dzīves
aktivizēšanu un uzlabošanu.
Stopiņu novada domes finansējums vienam projektam nepārsniedz 450,00 EUR.
Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu
var jebkura Uzņēmumu reģistrā
reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības un
valsts iestāde vai institūcija, kā
arī fiziska persona, kura sasnie-

gusi 18 gadu vecumu.
Konkursam iesniegtos projektu
pieteikumus vērtē Stopiņu novada
domes Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes lietu komiteja.
Aicinām ikvienu interesentu
iepazīties ar projektu konkursa
nolikumu un iesniegt projekta
pieteikumu līdz 2016. gada 22.
martam ieskaitot.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas:

http://stopini.lv/lv/projekti/stopinu-novada-pasvaldibas-finansetie-projekti. Šeit arī varat iepazīties ar iepriekšējos gados realizētajiem projektiem.
Projektu pieteikumi jāiesniedz
Stopiņu novada domē 2. stāvā
sekretārei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Tālrunis
informācijai 67910771 Vita Paulāne.
Stopiņu novada pašvaldība
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Stopiņu novada iedzīvotāju aptauja
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, sekmētu sadarbību ar pašval
dību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Stopiņu novada pašvaldī
ba aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt aptaujas anketu līdz 2016. gada
5. aprīlim.
Anketas var aizpildīt elektroniski tiešsaistē www.stopini.lv un arī papīra formātā. Aizpildītās
anketas var atstāt „Aptauju” kastītēs dienas centros, bibliotēkās, izglītības iestādēs un citās
pašvaldības iestādēs.
Anketa ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Stopiņu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv.
Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs. Jau iepriekš pateicamies par jūsu atsaucību un atvēlēto laiku!
1. Vai esat apmierināts ar dzīvi Stopiņu novadā?
o Jā o Nē
2. Pēc Jūsu domām – pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem ir:
o Teicama o Laba o Nepietiekama o __________________________________
3. Lūdzu, novērtējiet apmeklētāju apkalpošanu pašvaldības iestādēs*!
Ļoti apmierina Apmierina Neapmierina Grūti pateikt
Apmeklētāju apkalpošana
Pakalpojumu sniegšanas kvalitāte
Darbinieku kompetence
Informācijas pieejamība
Pašvaldības iestāžu telpu pieejamība
Dokumentu iesniegšana elektroniski
Problēmu risināšanas savlaicīgums

7. Lūdzu, novērtējiet pakalpojumu un jomu kvalitāti novadā!
Ļoti
apmierina

Apmierina

Neapmierina

Grūti
pateikt

Vides sakoptība
Ielu un ceļu uzturēšana
Ielu apgaismojums
Dzeramā ūdens kvalitāte
Centralizētā ūdensapgāde un
kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Namu apsaimniekošana
Drošība un sabiedriskā kārtība
(Pašvaldības policija)
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Kultūras un atpūtas pasākumi
Sporta pasākumi
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Dienas centri
Bibliotēkas

8. Novadā visas bērnu un jauniešu vajadzības, t.sk.,
izglītība un ārpusskolas aktivitātes tiek nodrošinātas?

*Ja vēlaties, lūdzu, norādiet pašvaldības iestādi, par kuru sniedzāt viedokli
__________________________________________________________________________.
4. Kur Jūs iegūstat informāciju par pašvaldības darbību un notikumiem novadā?
o „Tēvzemīte”
o www.stopini.lv
o Esmu pieteicies jaunumiem no www.stopini.lv un saņemu tos savā e-pastā
o Stopiņu novada twitter kontā @Stopini_Latvia
o Aizejot uz domi
o Pie sludinājumu dēļa
o __________________________________________

o
o

Jā o Nē o Daļēji
______________________________________________________________

9. Kā vērtējat novada jauniešu aktivitāti dažādos sabiedriskajos un
kultūras pasākumos novadā?
o Aktīvi o Pasīvi o Nepiedalos pasākumos o Nezinu
10. Ko nepieciešams uzlabot novada pasākumu norisē,
lai motivētu jauniešus aktīvi tajos piedalīties un paust savu iniciatīvu?
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Jūsuprāt, kādi ir 3 labākie vai veiksmīgākie paveiktie darbi novadā
pēdējo gadu laikā?
o ______________________________________________________________
o ______________________________________________________________
o ______________________________________________________________

5. Kādu informāciju par novadā notiekošo, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk?
o Kultūra, māksla
o Sports
o Izglītība
o Jauniešu aktivitātes
o Sociālā palīdzība
o Uzņēmējdarbība
o Projekti
o Komunālā saimniecība
o Veselības aprūpe
o Pašvaldības darbība kopumā
o ______________________________________________________________

12. Kādi ir 3 sliktāk paveiktie vai neveiksmīgākie darbi novadā pēdējo gadu laikā?
o ______________________________________________________________
o ______________________________________________________________
o ______________________________________________________________

6. Kā Jūs informējat pašvaldību par savām problēmām, risināmiem jautājumiem?
o Iesniedzu iesniegumu novada domē
o Rakstu oficiālas vēstules
o Izmantoju e-pakalpojumus
o Vēršos personīgi pie novada vadības
o Vēršos personīgi pie attiecīgā speciālista o Ar pašvaldību nesazinos
o _______________________________________________________________

13. Kādi darbi būtu jāpaveic, vai kādas problēmas novadā būtu jārisina nekavējoties?
o ______________________________________________________________
o ______________________________________________________________
o ______________________________________________________________

PALDIES PAR JŪSU ATBILDĒM!
Dzimums: o vīrietis, o sieviete
Vecums: o līdz 18, o 19-24, o 25-45, o 46-62, o62+
Izglītība: o pamata, o vidējā, o vidējā speciālā, o augstākā

Nodarbošanās: o skolēns , o students , o pensionārs,
o valsts/pašvaldības iestādes darbinieks, o privāta uzņēmu darbinieks,
o uzņēmējs, o pašnodarbināts, o mājsaimniece , o bezdarbnieks/pašlaik nestrādāju

Apbalvoti Stopiņu novada „Sporta laureāti – 2015”
Sākums 1. lpp.
Eva Evelīna Kļaviņa – 1. vieta Liepājas atklātajā čempionātā un Starptautiskajā sprinta festivālā peldēšanā.
Aļika Škarstāne – 1. vieta Latvijas
čempionātā triatlonā peldēšanas
disciplīnā.
Artis Renārs Dambis – 2. vieta
Starptautiskajā
Ziemassvētku
turnīrā peldēšanā Liepājā.
Tomas Mišķis – 1. vieta Starptautiskajā džudo turnīrā Saldū.
Denis Pušņenkovs – 3. vieta
Starptautiskajā džudo turnīrā
Saldū.
Diāna Ivanova – 2. vieta U16 vecumu grupā džudo.
Oļegs Maistruks – 1. vieta Starptau-

tiskajās sacensībās „VI International
DINAMO Judo Talents Cup”.
Patriks Ozols – 1. vieta Starptautiskajās sacensībās „Warrior Elite
Series Europe” (Zviedrija) LIDO
komandas sastāvā.
Anita Pužule – Pasaules čempione bodibildingā Shape kategorijā
Varšavā, 2015.
Rēzija Žaunere – 3. vieta 4x50m stafetē peldēšanā Starptautiskajās peldēšanas sacensībās „A.Dombrovska
kauss – 2015”, Šauļi, Lietuva.
Sandris Šika – 1. vieta Starptautiskajās sacensībās Igaunijā triatlonā.
Augusts Šablovskis – 3. vieta Starptautiskajās džudo sacensībās Saldū.
Jauniešu handbola komanda

izcīnīja 5. vietu Latvijas jaunatnes
olimpiādē – 2015”, 2. vietu
„Latvijas 2015. gada Jaunatnes
čempionātā D1 grupā handbolā.
Florbolā – jauniešu komanda
izcīnīja 3. vietu „Latvijas jaunatnes
olimpiādē – 2015”, Latvijas 21. bērnu
un jaunatnes čempionātā florbolā
U-16 vecuma grupā – 1. vieta,
U -12 vecuma grupā – 1. vieta, U-10
vecuma grupā – 3. vieta.
Par sportiskiem sasniegumiem
2015. gadā suminātas tika: sieviešu
handbola
komanda
„Stopiņi
NHK”, vīriešu handbola komandas
„Stopiņi NHK” un „Ulbroka SK”,
vīriešu basketbola komanda „BK
Stopiņi”, hokeja komanda „Vilki”.

Par profesionālu ieguldījumu
Stopiņu novada sporta dzīves
veidošanā pateicāmies – florbola
treneriem Aināram Juskevičam
un Andrim Pīlupam, handbola
trenerei Gintai Ozoliņai, futbola
treneriem Anatolijam Čebanam
un Vladimiram Šteinbergam,
„Dinamo Saurieši” futbola kluba
trenerim Valteram Jekševicam,
peldēšanas treneriem Marijai
Šteinbergai, Jeļenai Aleksanei un
Pāvelam Murānam, trenažieru
zāles
instruktoram/trenerim
Aināram
Kovalam,
džudo
trenerim Vitālijam Šultam,
handbola trenerim Imantam
Čerņavskim, atbildīgajam par

hokeja komandu „Vilki” Aldim
Putānam.
Ar skanīgiem priekšnesumiem
mūsu
sportistus
priecēja
saksofonu kvartets „Next Move”
un mazā dziedātāja Loreta Vaivode
(skolotāja Līga Kurzemniece),
pasākuma noslēgumā ar sportiski
atraktīvu deju priekšnesumu
uzstājās deju grupa „Heartbeat”.
Apbalvošanas fotogalerija skatāma: http://stopini.lv/lv/galerijas/
stopinu-novada-sporta-laureats-2015-311.
A.Veipa, Ulbrokas
sporta kompleksa direktore,
A.Vaičulens,
sporta dzīves organizators
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Apstiprināts projekts „Sitaminstrumentu
meistarklases Ulbrokas Mākslas un mūzikas skolā”
Valsts Kultūrkapitāla fonds
apstiprinājis projektu, kas
popularizē sitaminstrumentu
muzicēšanas iespējas.
Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skola īstenos projektu sadarbībā
ar perkusiju apvienību „Perpetuum Ritmico”. Grupā spēlē četri
mūziķi, no kuriem pazīstamākais
ir skolas pedagogs Mikus Bāliņš, kurš 2015. gadā absolvējis
JVLMA bakalaura programmu Pūšaminstrumentu nodaļā,
kļuvis par JVLMA maģistrantu
un Latvijas Televīzijas konkursā
„Radīti mūzikai” guvis vērā ņemamu atpazīstamību.
Ritma instrumentārija izmantošana mūzikas stundās jaunāko klašu audzēkņiem, kā arī

bērniem ar īpašām vajadzībām
ļauj attīstīt ne tikai metroritma
izjūtu, bet arī sniedz jaunu muzicēšanas pieredzi. Skolēnu muzikāli ritmiskās izjūtas attīstībai
sagatavošanas un jaunāko klašu
mūzikas teorijas un instrumenta
spēles stundās liela nozīme tiek
piešķirta ritma improvizācijai ar
dažādiem un atšķirīgiem ritma
elementu veidotājiem. Svarīgs ir
nosacījums, ka visus melodiskos
vingrinājumus audzēkņi apgūst
uz ritma vingrinājumu bāzes.
Seminārs–koncerts sastāvēs no
izglītojošās daļas, kurā tiks sniegta neliela lekcija par sitaminstrumentiem. Semināra laikā audzēkņi iepazīsies ar skanējumu,
ko rada timpāni, vibrafons, campanelli (2 gab.), orķestra zvani,

lielā bunga, basbunga ar pedāli,
3 kongas, 3 pāri bongu, 6 govju
zvani ar statīviem, 5 tamtami,
4 šķīvji statīvos, 2 bungu komplekti, 4 kontrabasa lociņi, 2 vēja
zvani, 5 koka bloki uz statīva,
tamtams un citi mūzikas sitam
instrumenti.
Paredzēts iesaistīt bērnus interaktīvā muzicēšanā, izmēģinot
mūzikas instrumenta skanējumu, kā arī stāstīt izzinošus faktus
par mūzikas instrumenta vēsturi,
mūzikas sitaminstrumentu pielietojumu kompozīcijās dažādās
pasaules valstīs.
Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtais finansējums ir 800 EUR.
Seminārs–koncerts notiks 2016.
gada marta beigās – aprīlī.

Paziņojums par detālplānojuma „Saulīši” (1. z.g.), Dreiliņi,
Stopiņu novads (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 11.05.2005.
lēmumu, protokols nr. 6, saistošo noteikumu nr. 5/dp) izmaiņu izstrādi
nekustamā īpašuma Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads
(zemes vienības kadastra apz. 80960021207), daļā.
Stopiņu novada dome 24. februāra sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr. 69,
punkts 2.1.4 „Par detālplānojuma „Saulīši” (1. z.g.), Dreiliņi, Stopiņu novads (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 11.05.2005. lēmumu, protokols nr.6, saistošo
noteikumu nr. 5/dp) izmaiņu izstrādi nekustamā īpašuma Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (zemes vienības kadastra apz. 80960021207), daļā.”
Detālplānojuma izmaiņu izstrādes mērķis – detalizēt zemes vienības izmantošanu „Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija” (DzS), paredzot dzīvojamo apbūvi (savrupmājas, dvīņu mājas, rindu mājas, saimniecības ēkas,
palīgēkas), īstenojot nekustamā īpašuma sadali, kā arī izstrādāt risinājumus
ielu un inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izveidei.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „LATECTUS”, reģistrācijas nr. 40103213378.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67911328, e-pasts planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu
novads, LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv).

Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja

Informē pašvaldības policija

Fiksētie pārkāpumi februārī
• Februārī pašvaldības policijas darbinieki izbrauca uz
78 iedzīvotāju izsaukumiem (t.sk. ģimenes skandāli – 3,
naktsmiera traucēšana – 3, klaiņojoši mājdzīvnieki – 8).
• Sastādīti 25 administratīvo pārkāpumu protokoli.
• Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 11 administratīvo
pārkāpumu protokoli–paziņojumi.

Izskatīti 6 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
• Par likumpārkāpumu izdarīšanu aizturētas un nodotas Valsts policijas darbiniekiem 3 personas.
• Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 2 personas
alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
Informācija sagatavota,
izmantojot Stopiņu novada
pašvaldības policijas materiālus

Detālplānojuma izmaiņu teritorija

2015. gada 2. decembrī (protokols Nr.63 p.5.12.)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Stopiņu novada domes 27.01.2016. lēmumu, prot. Nr.67, p.5.9.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24/15
„PAR APBALVOJUMA „STOPIŅU NOVADA GODA PILSONIS” PIEŠĶIRŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka apbalvojuma
„Stopiņu Novada Goda pilsonis” piešķiršanas kārtību Stopiņu pašvaldībā.
2. „Stopiņu Novada Goda pilsonis”
ir Stopiņu novada domes (turpmāk –
Domes) dibināts apbalvojums, ko
piešķir saskaņā ar „Stopiņu Novada
Goda pilsoņa” izvērtēšanas komisijas
lēmumu. Tas ir augstākais Stopiņu
pašvaldības apbalvojums, ko piešķir
par sevišķiem nopelniem Stopiņu
novada labā.
II. Kandidātu izvirzīšana apbalvojumam
3. Apbalvojumu „Stopiņu Novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām
personām par sevišķiem nopelniem
Stopiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai
saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs,
gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
4. Apbalvojumu „Stopiņu Novada
Goda pilsonis” var piešķirt ne tikai
Stopiņu novada iedzīvotājiem, bet arī
Latvijas un ārvalstu personām.
5. Kandidātus apbalvojuma „Stopiņu
Novada Goda pilsonis” piešķiršanai
var izvirzīt iedzīvotāji (ne mazāk kā
5), Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas un Stopiņu novadā
reģistrētās juridiskās personas, valsts
un pašvaldību institūcijas.
6. Kandidātu izvirzīšana notiek
rakstveidā, iesniedzot iesniegumu
novada Domē. Kandidātu pieteikšana tiek izsludināta Stopiņu pašvaldī-

bas tīmekļa vietnē www.stopini.lv un
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”,
kurā tiek noteikts iesniegšanas datums.
7. Izvirzot personu par kandidātu apbalvojuma saņemšanai, nepieciešams
norādīt:
1.1. izvirzāmā kandidāta vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, nodarbošanos, dzīvesvietu, kontaktinformāciju;
1.2. kandidāta dzīves gājuma aprak
stu;
1.3. kandidāta sabiedrisko aktivitāšu
aprakstu, par kurām ierosināts piešķirt „Stopiņu Novada Goda pilsoņa”
apbalvojumu;
1.4. informāciju par kandidāta pieteicēju vai pieteicējiem.
III. Kandidātu izvērtēšana un apbalvojuma „Stopiņu Novada Goda
pilsonis” piešķiršanas un anulēšanas kārtība
7. Iesniegtos pieteikumus izskata un
lēmumu pieņem „Stopiņu Novada
Goda pilsoņa” izvērtēšanas komisija.
8. Komisijas sastāvs: 6 locekļu sastāvā, kas pārstāv pašvaldību, neval
stiskās organizācijas, uzņēmējus un
iedzīvotājus.
9. Pieņemot lēmumu par apbalvojuma „Stopiņu Novada Goda pilsonis”
piešķiršanu, tiek vērtēti kandidāta:
9.7. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
9.8. ieguldījums kultūras, izglītības
vai saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā;
9.9. pozitīva novada tēla veidošana
un novada vārda popularizēšana;

9.10. profesionālā darbība;
9.11. izcils darbs, gan ilgstoša,
priekšzīmīga un panākumiem bagāta
darbība Stopiņu novadā;
9.12. citi īpaši nopelni.
10. Apbalvošanai nedrīkst izvirzīt
savu kandidatūru.
11. Apbalvošanai neizvirza personu pēc nāves. Ja apbalvotais miris
pēc apbalvojuma piešķiršanas līdz
tā saņemšanas dienai, apbalvojumu
pasniedz attiecīgās personas piederīgajiem.
12. Apbalvojumu „Stopiņu Novada
Goda pilsonis” vienai personai piešķir vienu reizi.
13. „Stopiņu Novada Goda pilsoņa”
izvērtēšanas komisija var anulēt piešķirto apbalvojumu, ja apbalvotais:
13.7. ar tiesas spriedumu atzīts par
vainīgu kriminālnoziegumā;
13.8. ir izdarījis necienīgas darbības,
kuras nebija zināmas apbalvojuma
piešķiršanas laikā un kļuva zināmas
pēc apbalvojuma piešķiršanas;
13.9. pirms apbalvojuma pasniegšanas iesniedzis domei rakstveida
iesniegumu par atteikšanos no apbalvojuma;
13.10. atteicies no apbalvojuma un
nodevis to domei.
IV. „Stopiņu Novada Goda pilsoņa”
apbalvojuma pasniegšanas kārtība
14. Apbalvojumu „Stopiņu Novada
Goda pilsonis” piešķir ne biežāk kā
reizi gadā, apbalvojumu pasniedzot
novada svētku vai Latvijas Republikas valsts proklamēšanas gadadienas
svinību ietvaros.
15. „Stopiņu Novada Goda pilso-

nim” pasniedz „Stopiņu Novada
Goda pilsoņa” nozīmīti un apliecinājuma rakstu par apbalvojuma
„Stopiņu Novada Goda pilsonis” piešķiršanu. Nozīmīte ir nēsājama krūšu
kreisajā pusē.
16. Apbalvojumu pasniedz Stopiņu novada domes priekšsēdētājs vai domes
priekšsēdētāja pilnvarotā persona.”
Noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas Stopiņu
novada domes informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Likuma „Par pašvaldībām”
12. pants paredz, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešā
daļa nosaka, ka dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ņemot vērā spēkā esošo tiesisko regulējumu, Stopiņu novada dome (turpmāk – dome) atbilstoši normatīvajos
tiesību aktos noteiktajai pašvaldības
kompetencei ir tiesīga izdot noteikumus par Stopiņu novada (turpmāk –
novada) iedzīvotāju apbalvošanu un
godināšanu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Sais-

tošo noteikumu izdošanas mērķis ir
veicināt to novada iedzīvotāju apbalvošanu un godināšanu, kuri ir guvuši
sevišķus nopelnus Stopiņu novada
labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un
citā darbā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Papildu līdzekļi atbilstoši iesniegtajam projektam nebūs nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās „Stopiņu
novada domes Goda pilsoņa” izvērtēšanas komisija.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas
konsultācijas ar amatpersonām. Pēc
saistošo noteikumu projekta un tam
pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības
mājas lapā internetā www.stopini.
lv un saņemto sabiedrības pārstāvju
izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības
apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības mājas lapā internetā un
iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.
J.Pumpurs, Stopiņu novada
domes priekšsēdētājs
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Februāris Sauriešu dienas centrā
Dienas centrā „Saurieši” feb
ruārī jauniešiem, bērniem un
pieaugušajiem notika intere
sants pasākums – brīvprātī
gais jaunietis no Portugāles
Dinko Kirovs iepazīstināja
visus klātesošos ar portugāļu
kultūru, vēsturi, tradīcijām.
Kopīgi pagatavojām un nobaudījām vienu no portugāļu iecienītākajiem ēdieniem – garneles.
Liels prieks bija kopīgi gatavot un
nogaršot sāļās un saldās uzkodas.
Bērniem bez šokolādes dzīve nav
salda, tāpēc palīgā ņēmām izkausētu šokolādi. Šokolādē mērcēti
augļi ir īsts sapnis, ko pasākuma
dalībnieki ar baudu nogaršoja
aukstajā ziemas dienā. Mūsu bērni var būt lepni, ka ir iepazinuši

spāņu, moldāvu kultūru un tradīcijas, un paldies Dinko par jauko pēcpusdienu – iespēju iepazīt
Portugāli, kas ir viņa pastāvīgā
dzīvesvieta, un Bulgāriju, kas ir
jaunieša dzimtene. Pēc pasākuma
visi kopīgi izgatavojām sirsniņas
no auduma dāvanām Valentīndienā.
Notika interesantas nodarbības plecu lakatu aušanā uz rāmja
vienkārtņa tehnikā. Sanākot uz
nodarbību, visi nolēma, ka darbiņu paveiksim ātri. Viena no dalībniecēm teica – divu trīs stundu
laikā lakats būs gatavs. Taču tas
nebija tik vienkārši, kā domājām. Ašākajai dalībniecei izdevās
uzaust lakatu sešās stundās, bet
dažiem tas prasīja 11 stundu. Tā
tik nu bija garā sestdiena! Bet visi

bija apmierināti ar paveikto, un
nolēmām, ka plecu lakatu aušanu turpināsim aprīlī. Lakati bija
dažādi un krāšņi un priecēja visus. Šo meistarklasi mums vadīja
Zanda Kursīte.
Meitenes aizrautīgi pērļoja rokassprādzes ar dažādiem latvju
rakstiem, par ko paldies Aleksandrai Dobrjanskai. Ar prieku mazie bērni pagatavoja un
krāsoja automašīnas, kuras tapa
no kartona olu kastītēm. Kopā
ar brīvprātīgo jaunieti Džesiku
Himenesu meitenes un zēni aizrautīgi pagatavoja dažādu krāsu
un veidu rokassprādzes. Pašreiz
dienas centrā tiek darināta pirkstiņgrāmata, kas domāta mazajiem bērniem. Aicinām māmiņas
kopā ar mums 31. martā pamēģi-

Brīvpratīgo
jauniešu
aktivitātes Līču
dienas centrā

nāt darināt to saviem mazuļiem.

Aija Šibajeva, Sauriešu dienas
centra vadītāja

Kā Upeslejās Meteni dzinām
20. februāra rītā ziema atkal
rādīja savu īsto dabu. Gan sni
ga, gan lija. Brīžiem pasmaidī
ja saulīte. Te atkal melnie mā
koņi gribēja aizbaidīt ikvienu
Meteņa svinētāju.
Šoreiz īsta drosminiece bija „Rotaļnieku” vadītāja Māra Priedīte.
Viņas dziedātās dziesmas vien
pašķīra saulītei ceļu. Tad nāca
sniega piku kaujas. Tās mums,
bērniem, izdevās īpaši veiksmīgas.
Arī mūsu spāņu draugam Aresam ļoti patika. Pēc tik liela darba

pienācās mielošanās. Ugunskurā cepām desiņas, maizīti. Netālu stāvošais sniegavīrs tikai
smaidīja. Arī viņam tika iespēja
„skaitīt zvaigznes” caur Sašas
vecmāmiņas cepto pankūku caurumiņiem. Kurš var zvaigznes
izskaitīt! Toties konfekšu lietus
laikā visi bijām super čempioni
matemātikā. Veiksmīgākā bija
Madara.
Ar to prieki vēl nebeidzās.
Mūsu meža uzkalniņš veselu
gadu nebija dzirdējis tādu lielīšanos. Nobrauciens ar ragavām bija
par īsu, „lai manam tēvam augtu

gari lini”, bet Daniela tētim – „vēl
garāki”!
Kad atgriezāmies dienas centrā, karstā tēja un gūtās emocijas
sildīja kā saulīte karstā vasaras

dienā. Lai izdodas visiem ātrāk
sagaidīt īsto pavasari!

13. februārī dienas centrā
„Līči” viesojās mūsu brīvprā
tīgā darbinieka Gonsalo drau
dzene Jagoda Doročaka no
Polijas, ar kuru viņš ir iepazi
nies Latvijā. Arī Jagoda, tāpat
kā Gonsalo, Latvijā ir ieradu
sies „Erasmus+” programmas
ietvaros.
Šajā dienā dienas centrs bija pārvērties par īstu radošo darbnīcu,
vēlāk par mājīgu virtuvi, kurā rosījās bērni, jaunieši, arī pieaugušie.
Sākumā notika sveču liešana, kurā
katrs izmēģināja, kā tad notiek sveču veidošana. Vēlāk visiem bija iespēja piedalīties virtuves darbos –
mīklas sagatavošanā, cepumu un
biezpiena virtuļu cepšanā un, protams, degustēšanā.
Sarunās un smieklos jauki
pavadot laiku, pagāja visa pēcpusdiena un vakars. Jauniešiem
bija iespēja iepazīt citas kultūras
nianses, dalīties ar savām un veidot prasmi komunicēt un saprasties citā valodā. Šis pasākums bija
arī kā pieredzes apmaiņa Gonsalo un Jagodai, kuriem bija iespēja
dalīties arī ar darba pieredzi, darba specifiku Latvijā.
Zanda Pelše,
Līču dienas centra vadītāja

Klāvs Kavals,
aktīvs Meteņa dzinējs
no Upeslejām

2016. gada 27. janvārī (protokols Nr.67, p.4.2.7.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/16
„GROZĪJUMI STOPIŅU NOVADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 13/13
„PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA STOPIŅU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM, NEIZVĒRTĒJOT IENĀKUMUS””
Izdoti saskaņā ar: LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19.
decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu
1. Izdarīt Stopiņu novada pašvaldības 2013. gada 27. novembra saistošajos noteikumos „Pašvaldības
palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” šādus
grozījumus:
1.1. Noteikumu 20. punktu izteikt
šādā redakcijā:
20. Pašvaldības palīdzība svētkos
politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām:
20.1. vienreizēja pašvaldības palīdzība
līdz EUR 150,00 apmērā politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām
personām Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā – 18. novembrī;
20.2. priekšlikumus par svētku pašvaldības palīdzību piešķiršanas kārtību un summu Sociālais dienests ie-

sniedz Veselības aizsardzības, sociālo
lietu un dzīvokļu komitejā;
20.3. svētku pašvaldības palīdzību
piešķiršanas kārtību un summu nosaka Stopiņu novada dome.
1.2. Noteikumu 24. punktu izteikt
šādā redakcijā:
24. Svētku pabalsts pašvaldības ilgdzīvotāju sveikšanai
Sociālais dienests pabalstu piešķir,
nepieprasot iesniegumu šādās nozīmīgās dzīves jubilejās:
24.1. 80 gadu dzimšanas dienā – pabalstu 40,00 euro apmērā, nogādājot
to personas dzīves vietā;
24.2. 85 gadu dzimšanas dienā – pabalstu 45,00 euro apmērā, nogādājot
to personas dzīves vietā;
24.3. 90 gadu dzimšanas dienā – pabalstu 50,00 euro apmērā, nogādājot
to personas dzīves vietā;
24.4. 95 gadu dzimšanas dienā – pabalstu 75,00 euro apmērā, nogādājot
to personas dzīves vietā;
24.5. 100. dzimšanas dienā un katrā

nākamajā dzimšanas dienā – pabalstu 285,00 euro, nogādājot to personas dzīves vietā.
1.3. Papildināt noteikumus ar 24.1
punktu šādā redakcijā:
24.1
Saistošo
noteikumu
24.1. un 24.2. apakšpunktā noteiktajām
personām svētku pabalstu pašvaldības
ilgdzīvotāju sveikšanai to nozīmīgās
dzīves jubilejās piešķirt ar 2016. gada
sākumu, nosakot, ka svētku pabalsta
piešķiršana tiek uzsākta pēc Saistošo
noteikumu spēkā stāšanās dienas.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Stopiņu novada domes informatīvajā
izdevumā „Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Grozījumi Stopiņu novada
saistošajos noteikumos Nr. 13/13
„Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” (turpmāk – noteikumi).

Stopiņu novada dome vēlas palielināt
to personu loku, kurām būtu tiesības
saņemt pabalstu no pašvaldības sakarā ar nozīmīgiem notikumiem personas dzīvē. Stopiņu novada dome
vēlas palielināt to personu loku, kurām būtu tiesības saņemt pašvaldības
palīdzību Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā – 18. novembrī, palielinot vienreizējā piešķiramā svētku
pabalsta naudas vērtību.
2. Īss projekta satura izklāsts. Grozījumi saistošajos noteikumos paredz
palielināt to personu loku, kuriem
būtu tiesības saņemt pašvaldības
ilgdzīvotāju svētku pabalstu, nepieprasot iesniegumu nozīmīgās dzīves
jubilejās. Grozījumi saistošajos noteikumos paredz palielināt to personu loku, kuriem būtu tiesības saņemt pašvaldības palīdzību Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienā –
18. novembrī.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Papildu līdzekļi atbilstoši iesniegtajam projektam būs nepieciešami. Pēc
pašvaldības rīcībā esošas informācijas
šādas personas ir 116, nepieciešamais
budžeta apmērs gadā EUR 8605,00.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Stopiņu novada domes Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Notikušas konsultācijas ar amatpersonām. Saistošo
noteikumu grozījumi tiks publicēti vietējā informatīvajā izdevumā
„Tēvzemīte” un mājas lapā internetā
www.stopini.lv. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības mājas lapā internetā un
iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.
J.Pumpurs, Stopiņu novada
domes priekšsēdētājs
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Stopiņu novada komanda
izcīna 2. vietu Pierīgas
novadu 2016. gada sporta
spēlēs galda tenisā

Sporta ziņas īsumā
Daņiils Smikovkis
izcīna zelta medaļu
Starptautiskajā
džudo turnīrā Lietuvā

Turnīrs notika no 22. līdz 24.
janvārim Ķedaiņos. Lietuvas
atklātās meistarsacīkstēs džudo U-16 un U-18 vecuma grupām bija reitinga turnīrs atlasei
Eiropas meistarsacīkstēm. Latvijas sportisti pārveda mājās 27
medaļas, tajā skaitā arī mūsu
novadnieks Daņiils Smikovskis, kas uzvarēja 4 cīņas un
kļuva par čempionu U-18 grupā, svara kategorijā līdz 81 kg!

Oļegam
Maistrukam 2. vieta
Starptautiskajā
džudo turnīrā

23. un 24. janvārī Carnikavā norisinājās „Starptautiskais Jaungada džudo turnīrs
2016”, kurā startēja arī mūsu
novada sportists Oļegs Maistruks. Sacensību kopvērtējumā
O.Maistruks izcīnīja augsto 2.
vietu U-16 grupā.

Ulbrokas karatē
klubam medaļas
„BALTIC CUP 2016”

14. februārī Tallinā notika piektais Starptautiskais kiokushinkai karatē čempionāts
„BALTIC CUP 2016”, kurā
Stopiņu novadu pārstāvēja Ulbrokas karatē kluba dalībnieki.
Ulbrokas
karatē
kluba sportisti sacensībās izcīnīja vairākas godalgotas vietas:
• Ričards Aizpurietis
(12–13 g.v., – 55 kg) – 1. vieta,
• Ernests Gustavs Dane
(12–13 g.v. – 45 kg) – 2. vieta,
• Vladislavs Ružanskis
(10–11 g.v., – 35 kg) – 2. vieta,
• Daniila Karpovs
(10–11 g.v., -35 kg) – 3. vieta.

Sešas medaļas
džosui karatē
čempionātā Salaspilī

Astotajā atklātajā Salaspils džosui karatē čempionātā, kas norisinājās 27. februārī, Ulbrokas
komandas sportisti izcīnīja 6
medaļas! Tikai viens komandas
sportists palika ārpus goda pjedestāla. 1. vietu izcīnīja – Kristaps
Kuļijevs (6–7 g., – 25 kg) un Daniils Karpovs (10–11 g., – 35 kg),
2. vietu izcīnīja Marta Šlagane
(8–9 g., trenējas pirmo gadu), Ernests Gustavs-Dane (12–13 g., –
35 kg) un Jānis Utāns (8–9 g., –
30 kg), 3. vietu izcīnīja Vladislavs
Ružanskis (10–11 g., – 35 kg)!
Jāuzsver Daniila Karpova
panākumi, kurš saņēma arī balvu par tehniski skaistāko cīņu.
Stopiņu novada pašvaldība
sveic jaunos sportistus ar izcīnītajiem augstajiem panākumiem!
Informāciju apkopoja
I.Skrastiņa

21. februārī Ulbrokas sporta kompleksā notika Pierīgas nova
du 2016. gada sporta spēles galda tenisā.
Sacensībās piedalījās komandas no septiņiem Pierīgas nova
diem. Stopiņu novada komanda izcīnīja augsto 2. vietu, pie
kāpjoties vien Salaspils novada galda tenisistiem. Apsveicam
mūsu spēlētājus ar augstajiem panākumiem!
Stopiņu novada pašvaldība

Veselīgam
būt!
Ēst, dzīvot, kustēties, mācīties,
strādāt un mīlēt veselīgi – tas ir
pašsaprotams, tomēr diezgan
grūts uzdevums. Ir tik daudz
kārumu, kurus gribētos ik die
nas nobaudīt, tikai vienmēr ir
jautājums, ko tie dos mūsu ve
selībai un pašsajūtai.
Ziemas pēdējos mēnešos, kad jau
ar lāsteku pilieniem tuvojas pavasaris un līdz ar to arī zināms nogurums, varbūt arī aktīvāks slimošanas laiks, ir vērts ieklausīties padomos gan par veselīgu ēdienu, gan
kustēšanos un vingrošanu, gan arī
par veselīgu dzīvesveidu kopumā.
Un patiesībā jau ne tikai ieklausīties, bet arī darīt un sajust savu
veselo ķermeni un dziedošo sirdi!
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē februāra pēdējā nedēļā gan bērni, gan pieaugušie
aktīvi domāja par veselīga dzīvesveida kopšanu savā un savu ap-

kārtējo cilvēku ikdienā! Pie mums
viesojās suņuks Pifs ar savām aktivitātēm un sportisko garu, lai bērniem būtu prieks kopā ar Pifu gan
lasīt grāmatas, gan arī veselīgi kustēties un baudīt fiziskās aktivitātes.
Pifs ar jautru un veselīgu humoru
izkustināja gan lielos, gan mazos
pirmsskolēnus. Uzaicinot bērnus
uz veselīgo vitamīnu tēju dzeršanu,
Pifs pacienāja bērnus ar veselīgiem
un vitamīniem bagātiem našķiem!
Jo veselība ir svarīga mūsu bērnu
attīstībai!
Pēc sportiskām aktivitātēm pie

sagatavošanas grupas „Zīļuki” ieradās četras Ulbrokas vidusskolas 9.a
klases skolnieces: Sonora, Renāte,
Tatjana, Kristiāna. Meitenes ar interesantiem piemēriem pastāstīja
bērniem par veselīgu ēdienu! Sarunās ar bērniem tika noskaidroti visi
veselīgie un arī neveselīgie našķi.
Izrādās, bērni tos ļoti labi prot atšķirt! Un veselīgie našķi bērniem
arī ļoti garšo, ja tikai vecāki dažreiz
ieklausītos mūsu gudrajos bērnos!
Bērni zina visu par veselīgu pārtiku! Kopā tika izspēlētas spēles un
rotaļas par augļiem un dārzeņiem,

kā arī veidoti zīmējumi par veselīgo
un neveselīgo pārtikā. Tā bija lieliska lekcija gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan arī pašām meitenēm.
Bija interesanti pavērot to, ar kādu
aizrautību viņas bija gatavojušas šo
lekciju un ar kādu smaidu un patiesu interesi viņas vēroja bērni! Sarunājām, ka par šādām veselībai tik
svarīgām tēmām runāsim biežāk un
būsim priecīgi par viesiem no citām
izglītības iestādēm. Jo ir taču tik vērtīgi dzirdēt labas un noderīgas lietas
no bērniem, kuri stāsta bērniem.
Pifs kā veselīga un aktīva dzīvesveida mudinātājs Stopiņu pamatskolas
pirmsskolas grupās viesosies arī 11.
martā, kad bērnudārzā notiks Pierīgas mazākumtautību ansambļu
sadziedāšanās svētki, un arī Lieldienu apaļajos gaidīšanas priekos!
Jo par aktīvu, jautru un veselīgu
dzīvesveidu ir jādomā ik dienas un
arī svētkos! Būs veselīgi mūsu bērni, būs veselīga mūsu Latvija! Lai
aktīvs, radošs un veselīgs pavasara
gaidīšanas laiks!
Kristīne Stulberga, Stopiņu
pamatskolas PII metodiķe

Stopiņu peldbaseina audzēkņi gūst labus panākumus starptautiskās sacensībās
Jelgavas specializētas pel
dēšanas skolas sacensības
„Jaunie talanti” Latvijas Lauk
saimniecības sporta nama
baseinā ik gadu kļūst arvien
populārākas. Sacensības ir
labi organizētas, ar augstu
tiesāšanas līmeni, izmantojot
elektronisko laika fiksēšanas
iekārtu „Omega”.

Arī šogad 4. un 5. februārī sacensības pulcēja stiprākos Latvijas un dažus Lietuvas komandu
pārstāvjus trijās vecuma grupās:
2002.–2003. g.dz., 2004.–2005.
g.dz., 2006. g.dz. un jaunāki.
Sacensībās piedalījās septiņi
Stopiņu peldbaseina treneru audzēkņi. Pilnībā visiem izdevās uzlabot savus personīgos rekordus
un Stopiņu peldbaseina rekordus,

kas ir ļoti labs sasniegums.
Labākos rezultātus sacensībās
no Stopiņu komandas uzrādīja:
Arts Renārs Dambis (2004.
g.dz.) – 100 m brasā 5. vieta no 27
dalībniekiem, 100 m kompleksā
10. vieta no 31 dalībnieka un 100
m uz muguras peldēšanā 9. vieta
41 dalībnieka konkurencē.
Maksims Koptenkovs (2006. g.
dz.) – 50 m brīvajā stilā 9. vieta no

47 dalībniekiem, 50 m brasā 6. vieta
no 21 dalībnieka, 50 m uz muguras
9. vieta 44 dalībnieku konkurencē.
Eva Evelīna Kļaviņa (2005.
g.dz.) – 100 m brīvajā stilā 9.
vieta no 37 dalībniekiem, 100 m
komplekss 6. vieta no 31 dalībnieka un 100 m brasā 10. vieta 18
dalībnieku konkurencē.

17. februārī skolas pagalmā uzvirmoja Meteņu svinēšanas tradīcijas. Visi kopā jautri izdejojāmies rotaļās, zīlējām nākotni un
dabūjām just arī Metenīša „dāvanas” no gaisa – gan ūdens šaltis,
gan pogu un konfekšu lietu. Cik
gards bija Meteņu cienasts pie
ugunskura! Nu aizgājis Metenītis,
nu gaidīsim Lielo dienu...
Cik daudz sportisku aktivitāšu
Gaismas skolas skolēniem atnesis
februāris!
11. februārī labākie peldētāji
pārveda medaļas no Starptautiskajām peldēšanas sacensībām

Rīgā. 18. februārī skolas komanda
piedalījās republikas slēpošanas
sacensībās Priekuļu slēpošanas–
biatlona trasē un pārveda vienu
zelta (Aļona Rižikova) un vienu
bronzas medaļu (Jana Gaižute).
Katru vakaru sporta zālē notika aktīvi treniņi. Skolas futbola
komanda gatavojās sacensībām.
Paldies skolas vadībai par skaistajām formām! Bijām ļoti skaisti
25. februārī Olimpiskajā sporta
centrā Rīgā, cīnoties par uzvaru!

Pāvels Murāns,
Stopiņu peldbaseina treneris

Esi sportisks, esi drošs, esi radošs!
Ar šādu aktīvu ikdienas dzīves
pozīciju esam izsoļojuši cauri
februārim. 3. februāra vakaru
pavadījām interesantās no
darbībās kopā ar Andu Zand
bergu no „Getliņi EKO”.
Kopīgi pārrunājām, cik liela nozīme ikdienā ir atkritumu šķirošanai. Uzzinājām, kā tiek izmantota iegūtā enerģija un ko
var pagatavot no dažādām lietām, kuras vairs neizmantojam
ikdienā. Paldies par skaistajiem,
saulaini dzeltenajiem Getliņos
audzētajiem tomātiem, kurus vi-

siem bija iespēja nodegustēt pēc
nodarbībām.
16. februārī skolas komerc
zinību programmas skolēni izbaudīja savu pēdējo skolas zvanu – izejot cauri visām klasēm,
bija jāveic mācību uzdevumi.
Visnopietnākais pārbaudījums
skolēnus gaidīja 1. klasē. Bija
„jāiekārto veikals” – jāsagrupē
dažādi preču iepakojumi pareizi
pēc noteikumiem. Novēlot veiksmi prakses darbā savās prakses
vietās dažādos uzņēmumos, visi
pulcējāmies skolas zālē uz kopīgu
dziesmu.

R.Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas
ārpusklases darba organizatore
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Apsveicam

Kultūras pasākumi martā
5. martā plkst. 11.00 Ulbrokas kultūras namā

un plkst. 15.00 Upesleju kultūras zālē leļļu izrāde
bērniem „Labākais draugs”. Ieeja uz pasākumu
bērniem un pieaugušajiem: 2,00 EUR. Trūcīgajiem,
maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu
un aizbildnībā esošiem bērniem, bērniem invalīdiem
ieeja brīva! Biļetes būs nopērkamas pasākuma dienā
pasākuma norises vietās.

5. martā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā

10. marts. Ulbrokas bibliotēkas telpas. Plkst.
11.00 –12.00 vai plkst. 17.00 –18.00.

Praktiska nodarbība „E-pratība efektīvai datora
izmantošanai ikdienā, apgūstot paņēmienus, kas ļauj
paātrināt darbu ar datoru”. Praktisko darbu nodrošina
speciālisti no Ulbrokas bibliotēkas. Pieteikšanās un
pieraksts Ulbrokas bibliotēkā. Kontaktinformācija: tālr.
67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv.

UMMS pedagogu koncerts „Izjūti pasauli…!”. Pēc
koncerta – „Tulpju balle” kopā ar TONIJU. Ieeja uz
koncertu – brīva. Ieeja uz balli – 3,- EUR. Pensionāriem
un represētajiem – 2,- EUR. Kafejnīca nedarbosies!
12. martā plkst. 18.00 Ulbrokas kultūras namā deju
kolektīvu draudzības koncerts „Ar pavasari sirdī!”.
Koncertā piedalās VPDK „Luste” un draugi. Ieeja brīva!
21. martā plkst. 19.00 Ulbrokas kultūras namā
koncerts „Pavasarīgas noskaņas akordeona
skaņās”. Piedalās: Tukuma Mūzikas skolas absolventu
akordeonistu ansamblis „Akords”, Stopiņu novada
akordeonistu ansamblis „Akcents”. Ieeja brīva!
27. martā plkst. 13.00 Līgo parka estrādē
LIELDIENU PASĀKUMS LIELIEM UN MAZIEM
„KRĀSAINĀS LIELDIENAS”. Pasākuma ietvaros:
koncerts, kurā piedalās Stopiņu novada deju kolektīvi
„Luste”, „Stopiņš” un „Ulenbroks”. Koncertā ar jautrām
Lieldienu izdarībām priecēs Lieldienu Zaķis un Zaķu
Gans (viņu lomās iejutīsies Laila Kirmuška un Jānis
Kirmuška). Tradicionālās Lieldienu atrakcijas. Radošās
darbnīcas. Fotostūrīši. Jaunās Līgo parka šūpoles.

Ulbrokas bibliotēkā tikšanās ar stāstnieci Anitu
VĪKSNU. „Mūžības stāsta” sarunas noslēgums. „Tu
dzirdi, redzi, jūti un topi dzīvs. Tevi pacēlis cita spēks; ej, esi
brīvs!” /Zinaīda Lazda/ Iesāktā stāsta turpinājums par
piecām maņām – mītisko, sudrabu, zeltu un dimantu.
Mūžības zīmju uzruna cilvēkā. Par dalību trešajā sarunā
lūdzu informēt līdz 22. martam. Informācija par
pasākumu Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālruni 67910503.
9. aprīlī plkst. 18.00 „Lielais dzintars”, Liepāja,
MELO – M jubilejas koncerta kolektīvs apmeklējums
un gida vadībā ekskursija pa multifunkcionālo
centru „Lielais dzintars”. Kontaktinformācija: Ulbrokas
bibliotēkā vai pa tālruni 67910503.
8. martā Sauriešu bibliotēkā E-prasmju nedēļas ietvaros
„Latvija.lv – e-pakalpojumi iedzīvotāju ērtībai”.
30. martā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2015”
noslēguma pasākums Sauriešu bibliotēkā.

BIBLIOTĒKĀS

IZSTĀDES

7.-

12.

marts.

Izglītošanās
bibliotēkā:

„E-prasmju nedēļa 2016”,
iespēju piedāvājums Ulbrokas

8. marts. Plkst. 10.30 -11.30 vai plkst.16.00 –
17.00. LLU LTZ institūta Semināra telpa, 2. stāvs.

Semināra tēma - „Prasmes meklēt un izmantot portāla
„Latvija.lv” iespēju resursus sadaļā „Dzīves notikumi”
un „Publisko pakalpojumu katalogs”, e-pakalpojumu

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!

izmantošana, nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa
tiešsaistē, iesnieguma iesniegšana iestādei.” Semināra
darbu nodrošina speciālisti no Valsts reģionālās
attīstības aģentūras.

Dziedi, māmiņ, „aijā žūžū”,
Visu mūžu tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!

Sveicam Alisi, Elzu, Andželiku, Oliveru, Emīlu, Elizabeti,
Patrīciju un viņu vecākus.

Lai mīlestība un prieks jūsu mājās!

SVEICAM JUBILEJĀ!
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.
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl.

Zaļajā ceturtdienā, 24. martā, plkst. 17.00

Jāni Ceimeru, Uldi Leinasaru, Viktoru Perkovski,
Daini Viesturu, Pēteri Antonu, Česlavu Kruminu,
Vilmu Savicku, Voldemāru Šteinu, Nadeždu Tepļakovu,
Annu Upenieci, Ludmilu Dmitrijevu, Annu Jurkeviču,
Rimmu Kirillovu, Nadeždu Prisevoku, Ināru Prūsi,
Annu Skripčonoku, Edīti Ulbiku, Janīnu Muižnieci,
vēlam jums sauli sirdī un daudzus skaistus gadus!

• Ulbrokas bibliotēkā tematiska izstāde „LATVIEŠU
GLEZNIECĪBAS PĪLĀRS JANIS ROZENTĀLS” (1866–
1916).
• Literāri tematiskā izstāde Ulbrokas bibliotēkā „IEPAZĪT
NEZINĀMO”. Dzejniecei un atdzejotājai Amandai
Aizpurietei – 60.
• Sauriešu bibliotēkā literatūras izstāde „Apkārt viss
zaļo”. Dzejniecei Amandai Aizpurietei – 60.

2016. gada februārī Stopiņu novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
trīs laulības.

Apsveicam jaunās ģimenes!

Divi pāri no Stopiņu novada piedalījās
Ginesa rekorda uzstādīšanā – laulības gaisa balonā
14. februārī Jēkabpilī noti
ka Ginesa rekorda „Lielākais
vienlaikus lidojumā gaisa
balonā salaulāto pāru skaits”
uzstādīšana, noslēdzot mīles
tības tēmai veltīto ziemas gai
sa balonu festivālu „Love Cup
2016”.
Festivālā piedalījās 25 vadošie
gaisa balonu piloti no visas pasaules. Gaisa balonos vienlaikus
tika salaulāts 50 pāru, tajā skaitā
divi pāri no Stopiņu novada.
Savos iespaidos dalās Ints un
Sandra:
„Dzirdot radio reklāmu un internetā izlasot informāciju par
festivālu, padomājām: kāpēc ne?
Pasākums vēl nebijis un atbil
stošs mūsu noskaņojumam. Katru gadu vasarā kāpjam kalnos
un ziemā ar slēpēm no tiem laižamies lejā, kāpēc lai neizmēģinātu gaisa balonu, un vēl Ginesa
rekords. Esmu jau viena rekorda
uzstādīšanā piedalījies – diennakts stafetē Daugavas stadionā.
Ilgi nedomājot pieteikumu arī
aizsūtījām. Pēc pārrunām jau pirmajā kārtā tikām iekļauti dalībnieku sastāvā. Nepārtraukti sekojām laika prognozēm, ziema jau
mums neprognozējama. Satraukuma nekāda, galvenā doma –

lai tikai būtu lidojumam labi apstākļi. Sākoties balonu festivālam,
satraukums palielinājās – pirmajā dienā lidojumi nenotika,
bet piektdien un sestdien visi
lidojumi notika, un cerējām, ka
arī mūsu dienā viss notiks. Bet
diemžēl laika apstākļi ieviesa savas korekcijas. Visi pāri bijām
gatavi, arī gandrīz visi balonu piloti rāvās pacelties debesīs, bet –
drošība pirmajā vietā. Brīžiem
putināja tā, ka pretējo Daugavas
krastu nevarēja saredzēt, un galvenās briesmas – elektrības līnijas. Pēc ilgas gaidīšanas tika pieņemts lēmums izmantot rezerves
variantu – pacelšanos atsaitēs –,
un no zemes vismaz atrāvāmies.
Ar savu pilotu esam jau vienojušies, ka vasarā tiksimies un tomēr
debesīs pacelsimies.
Līdz ar lidojumu pats laulību
notikums it kā pat atkāpās otrajā
plānā, bet, protams, ne jau mazsvarīgs. Manuprāt, laulības ir kā
apstiprinājms mūsu kopā būšanai, ka esam laimīgi, kopā esot,
un gribam arī tālāko laiku pavadīt kopā.
Ko lai novēl citiem? Domāju,
ka svarīga ir kopēja sapratne par
dzīvi. Lai ir līdzīgas intereses ārpus ikdienas, tā jau ikdienā sanāk
kopā maz pabūt, tad vismaz brī-

„SATIEC SAVU
MEISTARU ULBROKĀ”
Laipni lūgti līdzdarboties un
uzzināt daudz interesanta
Tautas lietišķās mākslas studijā
„ULBROKA”
Institūta ielā 22
(blakus ambulancei).

1. aprīlī no plkst. 13.00 līdz 20.00
2. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 18.00
3. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 18.00

AUŠANA, ADĪŠANA,
TAMBORĒŠANA

Sandra un Ints gaisa balonā koši sarkanajā un zaļajā jakā.

vajās dienās kopīgās aizraušanās
vieno. Laulības ir kā apstiprinājums mīlestībai un savstarpējai
sapratnei.”
Ginesa rekorda uzstādīšanā
pārus laulāja arī Stopiņu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inga Brante-Čepule. Ingas atziņas pēc pasākuma: „Nosaluši,
izmirkuši, bet iekšēji laimīgi! Pi-

lots mūs visus iesvētīja ar uguni,
ūdeni un zemi, kā to paredz viņu
tradīcijas. Aizdedzināja matu
šķipsnu, apdzēsa ar šampanieti
un iezīmēja ar zemi. Pēc tam saņēmām sertifikātus.”
Jaunajiem pāriem vēlam daudzus skaistus kopā pavadītus gadus!
Stopiņu novada pašvaldība

Velta Āpša – aušana mazajās galda
stellītēs.
Ārija Vītoliņa, Lidija Gaiķēna – mazo
formu tekstiliju aušana kartona un
koka rāmīšos (bērniem no 5 gadu
vecuma). Maksimālais dalībnieku
skaits grupā – 4.
Baiba Kurzemniece – jostas aušana
ar velkamo ierīci.
Inga Putāne – grāmatzīmju aušana.
Zenta Berga – brunču aušana.
Zenta Dīce – segas aušana un audu
diegu spolēšana.
Aldonija Auziņa – dvieļa aušana.
Tatjana Vilciņa – grīdas celiņa
aušana.
Anda Višķere – spilvena aušana.
Līga Kurzemniece, Baiba Ūķeniece –
adīšana, tamborēšana.
Jausma Kalēja – materiālu
sagatavošana grīdas celiņu aušanai.
Inita Budencova – šalles un lakata
aušana.
Inese Skrastiņa – auduma
iekārtošana stellēs, nītīšana,
šķietošana, paminu siešana.
Vija Neimane – rotas un sīkplastika.
TLMS „Ulbroka” vadītāja
Ārija Vītoliņa,
tālr.: 29498813;
e-pasts: avitolina@inbox.lv
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“tĒVZEMĪTE“
piektDIENA, 4.marts, 2016

Dienas centros martā
Sauriešu dienas centrā

8. martā dāvaniņu gatavošana
māmiņām.
19. martā plkst. 13.00 glezniņu
veidošana ar pūšamajiem flomāsteriem.
19. martā jaunieši dodas uz Siguldas trasi dalībai Stopiņu novada ziemas sporta spēlēs – nobraucienos ar vučko.
23. martā bērniem dekoratīvu
grāmatzīmju izgatavošana.
24. martā plkst. 16.00 Lieldienu dekoru gatavošana, groziņi
ar ziediem un taureņiem. Māras
diena – Māras simbolika, tradīcijas, rakstu zīmes.
29. martā plkst. 16.00 figūriņu
veidošana no smiltīm.
30. martā plkst. 16.00 pītu kaklarotu veidošana.
31. martā plkst. 16.00 pirkstiņgrāmatu izgatavošana mazajiem bērniem. Aicinām jaunās
māmiņas uz nodarbībām.
2. aprīlī plkst. 12.00 Putnu dienas
sagaidot, gatavosim putnu būrīšus.
Jauniešiem gatavošanās biljarda
turnīram, kurš notiks no 6. līdz 9.
aprīlim.
Aicinām pieteikties plecu lakatu aušanai uz rāmja vienkārtņa
tehnikā aprīlī, līdzi jāpaņem 400
metru dzijas.

Cekules dienas centrā

Līdz 19. martam mainām dienas
centra noformējumu uz pavasara
un Lieldienu motīviem.
No 7. līdz 13. martam – Meteņu
laika tradīciju izzināšana.
8. un 9. martā Meteņu salmu
lelles gatavošana un novietošana
pie dienas centra.
12. martā no 14.00 līdz 18.00
Meteņu tradīciju rotaļas, spēles
un konkursi. Plkst. 18.30 Meteņu
salmu lelles sadedzināšana ārā
pie dienas centra. Plkst. 19.00–
21.00 – „Pankūku vakars”.
5. martā plkst. 11.00 Ulbrokas
sporta kompleksā galda tenisa
un novusa sacensības.
19. martā plkst. 10.00 Stopiņu
novada 2016. gada uzņēmumu,
iestāžu darbinieku, ģimeņu un
iedzīvotāju komandu ziemas
sporta spēles Siguldas trasē nobraucienos ar vučko. Komandā
5 cilvēki. Divi nobraucieni vienai
personai – 20,00 eiro. Sacensību
dienā kursēs autobuss no Stopiņu
novada domes ēkas plkst. 8.45,
tālāk pa maršrutu: Ulbroka–Vā-

22. martā un 24. martā Cekules dienas centrā būs apskatāma
Starptautiskā Lieldienu olu izstāde, kurā būs apskatāmas dažādas
Lieldienu olas no dažādām valstīm un privātkolekcijām. Laipni
aicināti visi interesenti.
24. martā – olu krāsošana.
25.–28. martā Lieldienas – tradīcijas, rotaļas, Lieldienu svinēšana.

Ulbrokas dienas
centrĀ

Aicinām pieteikties jaunās māmiņas uz „Pirkstiņgrāmatas
radošo darbnīcu”. Mācīsimies
kopīgi gatavot saviem mazuļiem
mīkstu filca grāmatiņu, nodarbības notiks katru sestdienas rītu
5.; 12.; 19. martā no plkst. 10.00
līdz 11.00. Pieteikties dienas centrā vai pa tālr. 28373398.
Trešdienu vakaros no 18.00 līdz
20.00 turpinās nodarbības „Tekstiliju radīšanas māksla”.
8. martā no 17.00 līdz 19.00
Ziepju liešanas radošā darbnīca.
No 9. līdz 24. martam brīvprātīgais jaunietis Dinko aicina uz
sērkociņu mājiņu gatavošanu ikvienu dienas centra apmeklētāju.
No 18. līdz 24. martam Lieldienas gaidot – Lieldienu dekoru
gatavošana.
Nūjošana otrdienās un ceturtdienās no 12.00 līdz 14.00.
Sestdienu radošie rīti – pērļošana,
rotu gatavošana un daudzas citas radošas aktivitātes no 11.00 līdz 14.00.

Līču dienas centrā

3. martā plkst. 17.00 ziepju veidošanas darbnīca pieaugušajiem.
12. martā plkst. 17.00 ziepju veidošanas darbnīca jauniešiem un
„kūkošana” kopā ar brīvprātīgo
jaunieti Goncalo.
5. martā plkst. 16.00 „Gardēžu
klubiņa” atliktā tikšanās. Tēma:
„Ko veselīgu ēdam ziemā”.

17. martā plkst. 17.00 ziepju veidošanas darbnīca bērniem.
26. martā plkst. 12.00 Lieldienu sagaidīšanas pasākums dienas centrā.
Pirmdienās plkst. 18.00 radošās
nodarbības bērniem:
7. martā – „Putni pavasarī”;
14. martā – Lieldienu rotājumu
veidošana;
21. martā – Lieldienas tuvojas –
tradīcijas, radošie darbiņi.
Otrdienās plkst. 17.00 radošās
nodarbības „Stikla mozaīka”.

Ulbrokas sporta
kompleksā

2. martā plkst. 20.15 Latvijas
čempionāta dubultamatieru līgas
mājas spēle basketbolā: Stopiņi-C4
4. martā plkst. 18.30 Latvijas čempionāta mājas spēle handbolā sievietēm: Stopiņi NHK–Jēkabpils SS
9. martā plkst. 20.15 Latvijas
čempionāta dubultamatieru līgas

25. martā plkst. 16.00
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAI
VELTĪTS PASĀKUMS ULBROKAS MEŽA KAPOS
PIE REPRESĒTO PIEMINEKĻA.
Autobuss kursēs: 15.20 Dome, 15.25 Līči, 15.30 Upeslejas, 15.35 Saurieši, 15.40 Ulbrokas Meža kapi.
Transports atpakaļceļam nodrošināts.
Stopiņu novada Politiski represēto biedrība

Upesleju dienas centrā

1. martā Ulbrokas Mūzikas un
mākslas skolas bērnu darbu izstādes iekārtošana.
5. martā plkst. 15.00 Leļļu teātra
izrāde bērniem „Labākais draugs”.
9. martā plkst. 18.00 tikšanās ar
Sarmīti Katkeviču. Sāksim gatavoties pavasara dārza darbiem. Sarunas tēma: „Augu aizsardzība”.
12. martā plkst. 14.00 deju kluba
EKSPRESIJA koncerts „Pretī pavasarim”. Vadītāja Inga Gothardsone.
No 15. līdz 19. martam Sporta nedēļa bērniem. Nodarbības
vadīs brīvprātīgais no Spānijas
Aress Merida. Spēles, vingrojumi, jautras stafetes.
19. martā plkst. 13.00 Stopiņu
novada Politiski represēto biedrības tikšanās. Videofilmas par
Sibīriju skatīšanās.
24. martā plkst. 16.00 Māras
diena – radošā darbnīca bērniem.
30. martā plkst. 16.00 kopā ar „Rotaļniekiem” pavadīsim Lieldienas.
2. aprīlī plkst. 11.00, sagaidot
mājās gājputnus, gatavosim putnu būrīšus.
• Visu martu iespēja skatīt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas bērnu darbu izstādi.
• Piektdienās plkst. 16.00 sporta
aktivitātes bērniem.
• Sestdienās plkst. 11.00 filmiņu
rīts bērniem.

Sporta pasākumi martā
lodzes–Saurieši–Upeslejas–Līči.
PIETEIKŠANĀS līdz 16. martam
pa tālr. 28711252.

19. martā plkst. 13.00 Upesleju dienas centrā
STOPIŅU NOVADA POLITISKI REPRESĒTO BIEDRĪBAS
ATSKAITES SAPULCE
Autobuss kursēs: 12.15 Dome, 12.20 Saurieši, 12.25 Upeslejas,
12.40 Līči–Bebri, 12.45 Upeslejas.
Pēc sapulces autobuss mājupceļam.
Biedrības valde

mājas spēle basketbolā: StopiņiBabīte/Čiekurs
12. martā plkst. 14.00 Latvijas
čempionāta mājas spēle handbolā
sievietēm: Stopiņi NHK–SK Latgols
16. martā plkst. 20.15 Latvijas čempionāta dubultamatieru līgas mājas
spēle basketbolā: Stopiņi–Ultra
19. martā plkst. 12.00 Latvijas čempionāts mājas spēlē handbolā 1. līga,
vīrieši: Ulbrokas SK–Dobele/Tērvete
19. martā plkst. 14.00 Latvijas
čempionāta mājas spēle handbolā
sievietēm: Stopiņi NHK–LSPA

LATVIJAS ADVOKĀTU DIENĀS BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
BŪS PIEEJAMAS ARĪ STOPIŅU NOVADĀ
19. martā Latvijas advokatūra svinēs savu 95. jubileju.
Šī notikuma ietvaros tiek rīkotas arī bezmaksas juridiskās palīdzības dienas, proti,
advokāti brīvprātīgi sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas.
17. martā no 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 18.00 zvērināts advokāts Ainārs Lezdiņš
sniegs bezmaksas konsultācijas Stopiņu novada domes telpās,
Ulbrokā, Institūta ielā 14, 2. stāvā, tālr. numurs saziņai 29478594.
Konsultācijas tiks sniegtas civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību jautājumos.

Līdzjūtības
Aiziet var, bet ne mūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un puteņu vārtiem
Neskanētu atmiņu balss…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģim Mārim Lasmanim,
dzīvesbiedri mūžībā aizvadot.
Ulbrokas vidusskolas kolektīvs
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai tev palīdzētu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Maigai Ozolai,
vīru mūžībā pavadot!
Dienas centra „Līči” vadītāja un apmeklētāji
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Kaimiņu vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību
un skumju brīdī esam kopā ar Nažinsku ģimeni,
Ingūnu Nažinsku pēdējā gaitā pavadot.
Mīļā Māra, zemu noliecam galvas Tavu sāpju priekšā.
Lai Tev spēks un izturība.
Dziļā cieņā Stopiņu novada Politiski represēto biedrība

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem,
Vladimiru Ušakovu, Vasily Trrofimov, Jāni Ozolu, Vitāliju Elstu
un Natāliju Deņisovu mūžībā aizvadot.
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* 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.

