Balva “Stopiņu novada gada jaunietis”
Stopiņu novada Jauniešu gada balva 2017
Februāra sākumā svinīgā ceremonijā “Stopiņu novada Jauniešu gada balva 2017” tika
aizsākta jauna tradīcija, kurā godināti mūsu novada aktīvākie un uzņēmīgākie jaunieši!
Vērtēšanai četrās nominācijās tika pieteikti 15 pretendenti, kas pagājušajā gadā aktīvi
darbojušies un piedalījušies dažādos skolas pasākumos, dienas centru organizētajās
aktivitātēs, Jauniešu biedrībā, kā arī vietēja un valsts mēroga sporta sacensībās.
Uz svinīgo apbalvošanas ceremoniju tika aicināti visi balvu pretendenti kopā ar saviem
viesiem. Pasākumu ar humoristisku noti vadīja Katrīne Kokle un Oskars Miķelsons, atzinīgus
vārdus jauniešiem veltīja Stopiņu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens
un balvu pasniedzēji, kā arī par īpašu sveicienu visiem skolēniem bija parūpējusies arī
Ulbrokas vidusskolas saime. Balvu pasniegšanas ceremonijas laikā viesus ar muzikāliem
priekšnesumiem priecēja Reinis Višķeris, Mārtiņš Jaunzems, Ieva Reine, Milija Volka un
Roberts Eihe.
Šogad par Gada jaunieša titulu ieguva muzikālais un smaidīgais Roberts Eihe, par Gada
brīvprātīgo kļuva izpalīdzīgais un atraktīvais Aleksandrs Kapanskis, par Gada sportisti
Stopiņu novadā tika iecelta neatlaidīgā un mērķtiecīgā Darja Šavčenko, savukārt balvu kā
labākais Jaunietis savai skolai ieguva iedvesmojošā un daudzpusīgā Viktorija Šestakova.

Katram laureātam tika pasniegta simboliska balva – ar rokām darināta spuldze, kas
iestiprināta koka stumbra pamatnē. Koks simbolizē piederības sajūtu savam novadam – vēlmi
tajā iesakņoties un zaļot, nest augļus, tā ir jauna, svaiga elpa, ko katrs no jauniešiem ienes
Stopiņos ar savu radošumu un idejām. Savukārt gaisma simbolizē drosmi būt atšķirīgam,
izcelties, tapt pamanītam, kā arī “izgaismot” un aicināt pievienoties arī pārējos jauniešus un
novadniekus. Balva ir arī funkcionāli izmantojama ka lampa.

Kā īpašs pārsteigums bija dāvana no Eiropas Parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa, kurš
divus no godalgotajiem jauniešiem aprīlī aicinājis apmaksātā braucienā uz Eiropas
Parlamentu Briselē. Dalībniekus priecēja arī citas sponsoru sagādātas dāvanas no “Cinamon
Riga”, Ulbrokas ziedu veikala, “Piparmētra” un “SeasideDesign”.
Pēc svinīgā pasākuma jaunieši tika aicināti palikt uz balli, kurā patīkamu atmosfēru populārās
latviešu un ārzemju mūzikas noskaņās radīja grupa “Tavi draugi”.
Stopiņu novada dome ļoti lepojas ar ikvienu jaunieti, kas darbojas novada labā un cer, ka arī
nākamajos gados aizsākto tradīciju varētu turpināt, lai pateiktu paldies par jau paveikto un
iedvesmotu jaunām idejām!
Rakstu sagatavoja Stopiņu novada Jaunatnes lietu speciāliste Rasa Feldmane
(26.02.2018.)

Stopiņu novada Jauniešu gada balva
Šogad pirmo reizi Stopiņu novadā tiek rīkota Jauniešu gada balva, kurā
novadnieki tiek aicināti izcelt un atzīmēt aktīvākos un spējīgākos Stopiņu
jauniešus!
Pretendentus konkursam var pieteikt jebkurš iedzīvotājs – tas var būt pats
balvas pretendents, viņa vecāki, draugi, skolotāji, dienas centru vai
nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti.
Pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 21. janvārim, aizpildot pieteikuma veidlapu
elektroniski: http://ej.uz/jgbstopinipieteikums vai nosūtot to uz e-pastu jauniesi@stopini.lv.
Šogad jaunieši tiks apbalvoti četrās nominācijās:
•
•
•
•

Gada jaunietis 2017;
Gada brīvprātīgais 2017;
Jaunietis savai skolai 2017;
Gada sportists 2017.

Pirms pietiekamu veidlapas aizpildīšanas noteikti iesakām iepazīties ar
konkursa NOLIKUMU: http://ej.uz/jauniesugadabalvastopini.
Konkursa noslēgumā, 2018. gada 3. februārī, uz Ulbrokas kultūras namu tiks aicināti visi
balvu pretendenti, lai Balvu pasniegšanas ceremonijā godinātu nominantus, kā arī
noskaidrotu un īpaši suminātu jauniešu gada balvas laureātus!
Konkursu rīko Stopiņu novada dome sadarbībā ar biedrību “Stopiņu novada jaunieši”, lai
motivētu jauniešus iesaistīties novada dzīvē, ārpusskolas aktivitātēs, neformālajā izglītībā un
brīvprātīgajā darbā.
Informācijai par konkursa norisi var sekot līdzi arī
internetā: https://www.facebook.com/JauniesiStopini/.

Stopiņu novada jaunatnes lietu speciāliste Rasa Feldmane (26445141, jauniesi@stopini.lv)
(09.01.2018.)

