PASNIEGTAS STOPIŅU NOVADA JAUNIEŠU GADA BALVAS 2019
Pagājis viens no gaidītākajiem notikumiem – Stopiņu novada jauniešu gada balva 2019, tā
atstājusi mūs ar vēl lielāku degsmi un centību sirdīs arī 2020 gadam. Bet pakavēsimies vēl
mazliet atmiņās no 31. janvāra.
Jau no pulksten 15:00 visa Jauniešu dome un citi palīgi cītīgi darbojās, lai sagatavotos
vakaram. Skaņu pārbaude, galdu klāšana, dekorācijas, dāvanu saiņošana, scenārija
atkārtošana – neviens nevarēja sūdzēties, ka nākas sēdēt dīkā. Atlikušas vien pāris stundas,
kad jau ap 18:00 jāsākās koncertam, darba bija daudz, bet Stopiņu novada jauniešu rokas
darba nebijās, žigli Ulbrokas Kultūras nams tika iekārtots svinībām, arī paši “darbotņi’’
saposušies – tad nu atlika tikai sēsties pie glīti rotātajiem galdiem, kuriem meža dvesmu
piešķīra Mikus darinātie dekori un gaišumu ienesa lampiņas virs galvām, un izbaudīt vakaru.
Paldies jāsaka SIA “Anada” veikals “LaTS”, kuri bija sagatavojuši gardos pīrādziņus, tie no
klātajiem galdiem veikli pazuda viesu mutēs.
Pasākumā laikā ikkatrs varēja izbaudīt dziesmas savai gaumei, par ko parūpējās grupa “The
Tu’n’es” un DJ Normunds Sīmanis. Plašus smaidus un lustīgu garu visiem izraisīja aktivitāte pie
dziesmas “Genoveva”, tur nu visi dabūja pasportot. Deju priekšnesumi no “Extreme Dance
School” arī visiem patika, cik aizrautīgi kustējās jaunās dejotājas.
Ja nu tomēr kāds lasītājs aizmirsis, kam par godu un kā noticis šis pasākums – atgādināšu.
Katram Stopiņu novada iedzīvotājam bija iespēja pieteikt jauniešus šādās nominācijās : Gada
jaunietis, Jaunietis savai skolai, Gada brīvprātīgais, Gada sportists un Gada
mūziķis/mākslinieks. Tika pieteikts 21 jaunietis, visvairāk pieteikuma anketas iesniedza Zanda
Pelše, kurai, pateicoties SIA “Getliņi EKO”, varējām pasniegt lielu grozu ar dārzeņiem, kā
paldies par ieguldīto darbu. 15. janvārī jauniešus sagaidīja intervijas, kur tos iztaujāja mūsu
lieliskie žūrijas locekļi - Jaunatnes lietu speciāliste Gita Getaute-Šveicare; Ulbrokas sporta
kompleksa vadītāja vietnieks Edijs Bērziņš; Radošās attīstības centra “Ulbroka” vadītāja Anda
Višķere; Ulbrokas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Iveta Siliņa; Grupas “The
Citizens” dalībnieks Mārtiņš Jaunzems; Jauniešu domes pārstāve Evita Dimante; Ķekavas
Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvis Valters Karlsons. Pēc intervijām žūrijai atlika apspriesties
un izlemt, kuriem pasniegt lielās nominācijas.
Tā nu 31. janvārī par Gada mākslinieku 2019 kļuva – Tariels Alijevs; Gada sportisti 2019 – Darja
Šavčenko, Gada brīvprātīgo 2019 – Jekaterina Freisa; Gada jaunieti savai skolai 2019 – Ernests
Ritvars Grava un par Gada jaunieti 2019 – Luīze Utāne.
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Liels paldies Eiropas Parlamentam, kas Ernestam Ritvaram Gravam un Luīzei Utānei nodrošina
balvu – ceļojumu uz Briseli, lai viesotos Eiropas Parlamenta galvenajā birojā. Paldies arī citiem
sponsoriem, kas sagādāja dāvanas nominantiem, un tie ir – Merķeļa Lāzerpeintbola
Klubs, Sporta komplekss “333” un piemājas zoo “Brieži”. Paldies Stopiņu novada Jauniešu
domei un Stopiņu novada domei, kas piedalījās pasākuma tapšanā.
Redz, cik daudz brašu jauniešu mums ir novadā, uz tikšanos nākamgad!
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