
ir tā, ko paveic būvnieki,” norādīja 
V. Paulāne. Īpašu pateicību domes 
priekšsēdētāja veltīja ilggadējam no-
vada vadītājam Jānim Pumpuram. 
„Kultūras centrs šobrīd sasniedzis 
Spāru svētkus, pateicoties iepriekšē-
jā domes vadītāja pieņemtajiem lē-
mumiem. Bez tiem novada kultūras 
darbinieki un skatītāji varētu tikai 
minēt, kad novadā būs svētkiem pie-
mērotas telpas. Tāpēc esmu pateicīga 
Jānim Pumpuram par viņa nozīmīgo 
ieguldījumu novada attīstībā,” teica 
V. Paulāne. 

Projekta autora un autoruzrau-
ga SIA „AB Krasts” valdes locekle  
Renāte Truševska pasākumā atzīmēja 
pozitīvo procesa virzību. „Iepriek-
šējā reizē  – kapsulas iemūrēšanas 
pasākumā  – mēs redzējām tukšu 
būvlaukumu, bet šoreiz jau redzam 
īstenotu daļu projekta, un ceru, ka 
nākamajā tikšanās reizē stāvēsim jau 
pie pabeigta Stopiņu novada Kultūras 
centra,” vēlēja R. Truševska. 

Arī būvniecības darbu ģenerāluz-
ņēmēja SIA „Arčers” valdes priekš-
sēdētājs Jānis Markulis norādīja, ka 

svinības pasūtītājs rīko par godu 
sekmīgam kopdarba starprezultā-
tam. „Spāru svētki ir daļa no mūsu 
kultūrvēsturiskā mantojuma, tieši 
tāpat, kā Dziesmu un deju un citi 
svētki. Tāpēc man ir patiess prieks, 
ka Stopiņu novada kultūras centra 
pasūtītājs pozitīvi novērtē būvnieku 
veikumu. Kultūras centram ir poten-
ciāls kļūt ne tikai par nozīmīgu kul-
tūras telpu Stopiņu un tuvējo novadu 
iedzīvotājiem, bet arī par īpašu būvi 
tās neparastās, Stopiņu novada sim-
bolikai piemērotās, arhitektūras dēļ. 
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Maijs – 
Latvijas Brīvības mēnesis!

Piektdien, 20. aprīlī Stopiņu no-
vada Kultūras centra būvlauku-
mā norisinājās Spāru svētki, kas 
atzīmē būtisku pagrieziena pun-
ktu ēkas būvniecības procesā. 

Kultūras centra koncertzāļu korpuss 
šobrīd sasniedzis projektā paredzē-
to augstuma atzīmi  – 19,1 metru. 
Līdz ar jumta konstrukciju izbūves 
noslēgumu ēkas aprises ir ieguvu-
šas nojaušamu ovāla formu, un šāds 
arhitektūras risinājums izvēlēts par 
godu Stopiņu novada simbolam – 
bruņurupucim.

Kultūras centrs top par nozīmīgu 
Stopiņu un apkārtējo novadu kultū-
ras telpu – tā telpu platība sasniegs 
gandrīz 4500 m2 vairāk nekā 2700 
m2 lielā apbūves laukumā. Garām-
gājēji un būvlaukuma viesi īpaši iz-
ceļ koncertzāles korpusa ovālo jumta 
risinājumu, kas daudziem pamatoti 
atgādina bruņurupuci. Šādi minējumi 
ir patiesi, jo Stopiņu novada admi-
nistratīvās un ģeogrāfiskās robežas 
no putna lidojuma tik tiešām iegūst 
bruņurupuča formu. 

Spāru svētku uzrunā Stopiņu nova-
da domes priekšsēdētāja Vita Paulāne 
izteica pateicību un prieku par sek-
mīgo būvniecības projekta virzību. 
„Esam nonākuši pie Kultūras centra 
sirdspukstu virsotnes. Projektētājs var 
sagatavot projektu, pasūtītājs var iz-
sapņot, bet īpaši svarīga darba daļa 

Stopiņu novada kultūras centra būvlaukumā nosvinēti Spāru svētki

→ Stopiņu novadā uzsākam 
aplikācijas Mobio.lv lietošanu 
iedzīvotāju ātrākai un ērtākai 
saziņai ar pašvaldību

→ 2018. gada aktuālie pro-
jekti un uzsāktie darbi Stopi-
ņu novadā. 

Lasiet 3., 4. un 5. lpp.!

AFIŠA

Uz šo rezultātu kopīgiem spēkiem 
ejam, un to arī novēlu pasūtītājam, 
projekta autoram un saviem kolē-
ģiem – būvdarbu veicējiem,” pauda 
J. Markulis. 

Ēkā būs divas koncertzāles – vie-
na ar 364 skatītāju vietām zālē un 
100 skatītāju vietām balkonā, bet 
otra zāle varēs uzņemt vairāk nekā 
200 apmeklētāju. Abās zālēs plānota 
teicama akustika un apgaismojuma 
risinājumi. Centrā būs izvietota arī 
dzimtsarakstu nodaļa ar laulību re-
ģistrācijas zāli, Ulbrokas bibliotēka, 
Stopiņu novada vēstures muzejs, 
semināru zāle – „zaļā klase”, kā arī 
kafejnīca. Blakus kultūras centram 
tiks izveidotas autostāvvietas, veiks 
teritorijas labiekārtošanu, ēku un pie 
tās esošo strūklaku izgaismos. Kopējā 
kultūras centra zemesgabala platība 
Ulbrokā, Institūta ielā 3, ir 3,5 hektāri. 

Papildu informācija:
•	 Ilga Sokolova,

SIA  „Arčers” sabiedrisko attiecību 
speciāliste
Tālr. Nr.: 28294484
E-pasts: ilga.sokolova@arcers.lv

•	 Inese Skrastiņa,
Stopiņu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. Nr.: 27854570
E-pasts: inese.skrastina@stopini.lv 

Latvijas valsts 100.  jubilejas 
gadā maijs ir iezīmīgs kā īpašs 
mēnesis. Jau aprīlī, pulcējoties 
pie balta galdauta Brīvības pie-
minekļa pakājē, kultūras mi-
nistre Dace Melbārde un kultū-
ras pasākumu veidotāji pietei-
ca maiju kā īpašo Brīvības mē-
nesi mūsu valstī, kad akcentē-
jam Latvijas brīvībai vēsturiski 
nozīmīgos notikumus. 

Latvijas cilvēki svin Latvijas brī-
vību un novērtē brīvības snieg-
tās iespējas. Ikviens interesents 

var tuvāk iepazīties ar Brīvības 
mēneša Latvijas valsts simtgades 
pasākumu programmu vietnē  
www.lv100.lv/briviba. Maijā no-
tiks šīs būtiskās simtgades pietur-
zīmes atzīmēšana ar plašu sporta, 
kultūras un izziņas notikumu 
klāstu, stiprinot un godinot Latvijas 
cilvēku un valsts pamatvērtību – 
brīvību. Brīvības mēnesī ikviens 
aicināts iesaistīties savas personī-
gās un valsts brīvības atzīmēšanā. 

Baltā galdauta svētki ir veids, 
kā svinēt Latvijas otro dzimšanas 

Turpinājums 2. lpp
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Šī gada aprīlī Gada jaunietis 
Roberts Eihe un Gada brīvprā-
tīgais Aleksandrs Kapanskis  – 
Stopiņu novada „Jauniešu gada 
balvas 2017” laureāti – kopā ar 
Stopiņu jaunatnes lietu speciā-
listi un citu novadu pārstāvjiem 
no Latvijas devās godam nopel-
nītajā divu dienu vizītē uz Brise-
li, kur abus jauniešus uzaicinā-
ja Eiropas Parlamenta deputāts 
Krišjānis Kariņš.

Ceļojuma laikā puišiem bija ie-
spēja ne tikai vairāk uzzināt par  
Eiropas Parlamenta darbību, bet arī 
notvert „aizkulišu” klātbūtnes sa-
jūtu. Sarunas ar K. Kariņu viņiem 
ļāva iegūt plašāku priekšstatu par 
deputāta ikdienu, pienākumiem 
un izaicinājumiem. Brīvajā laikā 
jaunieši izceļojās pa „Mini Eiropu”, 
apskatīja Briseles Lielā laukuma un 

Stopiņu novada jaunieši viesojas Eiropas Parlamentā Briselē

vai tie zvaniņi skan man
(atbalsojas: vai man? vai man?)
skan un skan bez mitas
krēslas stundā neredzami
sudrabmēlēm dzidri sitas 
vai tie zvaniņi skan man? 
/Pēters Brūveris „Pirmais dzejolis. 
Biķernieki”/

25. aprīļa rīta pusē dzejnieka 
un atdzejotāja Pētera Brūvera 
dzimtajās mājās Stopiņu nova-
da „Kalējos” rosījās bibliotekā-
ri. Dzejnieka jubilejas pasāku-
mu ievadīja bibliotekāru talka. 
Ulbrokas bibliotēkas rosināta, 
aizsākta un veiksmīgi iedzīvi-
nāta, tā piekto gadu piesaista 
ne tikai novada bibliotekārus, 
bet arī atbalstītājus, pašvaldī-
bas pārstāvjus.

Kopīgiem spēkiem, mundrā solī, 
priecīgā noskaņojumā tika posta 
mājas sēta, dārzs ieguva spilgtu atrait-
nīšu akcentu, atbrīvojās no vecajiem 
zariem un kokiem. Īpaša „Kalēju” 
mājas sastāvdaļa ir Dzejas dienu no-
rises vieta, par kuru tiek turēta rūpe 
ikkatrā talkas reizē.

Talcinieki priecājās ne tikai par 
pašu paveiktajiem darbiem un sa-
posto vidi, bet arī ar gardu muti ēda 
katlā uz ugunskura vārīto grūbu biez-
putru ar pasakainu sēņu mērci un 
slavēja bibliotekāres Kristīnes virējas 
prasmes. Paldies visiem, kas piedalī-
jās, lai saglabātu, uzturētu mūsu no-
vada kultūrvēsturisku vietu un dotu 
tai jaunas iespējas nākotnē!

Savukārt pēcpusdienā, noslēdzot 
Pētera Brūvera 60. jubilejas gadu, uz 
grāmatas atklāšanas svētkiem sāka 
pulcēties daudzi interesenti un dzej-
nieka meitu Zanes Brūveres-Kvēpas 
un Indras Brūveres-Darulienes aici-
nātie viesi. 

Pasākumu, kas bija veltīts, apgā-

dā „Pētergailis” nule kā iznākušajai 
dzejoļu grāmatai bērniem „Brūveri 
brūvē”, kuras autori ir Zane un Indra 
kopā ar savu tēvu, Pēteru Brūveri, ie-
vadīja Stopiņu novada amatpersonas, 
paužot pateicību par visu iesaistīto 
pušu sadarbības brīnišķīgo rezultā-
tu  – grāmatu. Izskanēja arī prieks 
par izveidojušos tradīciju, par iespēju 
„Kalējos” regulāri satikt dzejniekus un 
dzirdēt dzeju pašu dzejnieku lasījumā.

Emocionāli piesātināts bija kompo-
nista Māra Lasmaņa un vokālā ansam-
bļa „Dziedošie” muzikālais sniegums, 
izpildot dziesmas ar jubilāra vārdiem.

Grāmatas atvēršanas svētkus 
kuplināja izdevniecības „Pētergailis” 
vadītāja un rakstniece Inguna Ce-
pīte, dzejnieks un jaunās grāmatas 
sastādītājs Māris Salējs, kā arī grā-
matas ilustrāciju autore, starptautiski 
godalgotā māksliniece Gita Treice. 
Katrs no viņiem, būdami šajā procesā 
iesaistīti, dalījās savā neatkārtojamajā 
stāstā par grāmatas tapšanas vēsturi, 
par dzejniekiem un cilvēkiem – Pēte-
ru, Zani un Indru Brūveriem. 

Pētera Brūvera dzeju skandēja gan 
dzejnieks Māris Salējs, gan dzejnie-
ce Daina Sirmā. Likās, pats vārsmu 
autors uzmanīgi visu no augšas vēro, 
jo solītās lietainās dienas vietā reizēm 

paspīdēja arī kāds saules stariņš, bet 
lielākoties pūta samērā nejauks vējš, 
likdams cilvēkiem sildīties ar vārda 
spēku un emocijām. Sveiciens dzim-
šanas dienā, dzejniek! 

Klātesošos pilnībā pārņēma dzej-
nieču Zanes un Indras savdabīgās 
balsis, kad viņas lasīja savus darbus 
no jaunā krājuma „Brūveri brūvē”. 
Caur viņu dzejoļiem atklājas tik da-
žādas, bet vienlaikus, lai arī izteikti 
sievišķīgas, tomēr spēcīgas, spilgtas 
un krāsainas personības, kam ir, ko 
mums pateikt. 

Milzīgs prieks par kuplo skolu 
jauniešu pulciņu no Stopiņu pa-
matskolas un Ulbrokas vidusskolas, 
kas baudīja dzejas lasījumus. Paldies 
skolotājām par piedalīšanos novada 
kultūrizglītojošos pasākumos!

Sirsnīgs paldies grāmatas autorēm 
un visiem grāmatas izdošanā iesais-
tītajiem cilvēkiem par skaistajiem 
grāmatas „Brūveri brūvē” atvērša-
nas svētkiem Stopiņu novadā, Pētera 
Brūvera dzimtajā mājā „Kalēji”!

Uz tikšanos nākamajos literārajos 
pasākumos „Kalējos”! Stopiņos mīl 
dzeju!

Aija Sausiņa,
Stopiņu novada 

Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre

slavenā „Čurājošā puisēna” aprises, 
kā arī protams, nobaudīja Beļģu 
tradicionālos frī kartupelīšus un 
kalorijām bagātās vafeles.

„Brauciens gan visā kopumā, 
gan detaļās bija ļoti izdevies. 
Ceļojums tika labi noorganizēts, 
Krišjānis Kariņš un viņa komanda 

atstāja ļoti patīkamu iespaidu gan 
par sevi, gan savu darbu Eiropas 
parlamentā,” par ciemošanos Beļ-
ģijā saka Roberts Eihe.

„Ceļojums uz Briseli atstājis ļoti 
pozitīvas atmiņas  – kā ekskur-
sijas, tā arī ielas, kuras jau pēc 
pāris reizēm bija labi pazīstamas. 
Patīkamus iespaidus raisīja gan 
parlaments, kas sniedza iespaidu 
par to, kādas aktivitātes tur no-
tiek un ko ir iespējams paveikt, 
gan arī tas, kā mūs sagaidīja pats 
Kariņa kungs. Svarīgākais mēr-
ķis – atstāt labu iespaidu Briselē 
par Latvijas atbraucējiem –, ma-
nuprāt, tika sasniegts. Priecē arī 
jaunu draugu iegūšana, kas nav 
mazsvarīgi! 

Atpūtāmies, ne tikai guļot nakts 
miegu, bet arī staigājot pa Beļģijas 
ielām, vakarā dziedot dziesmas 
un jauki pavadot vakaru ar jau-

najiem draugiem,” iespaidos dalās  
Aleksandrs Kapanskis.

Jaunatnes lietu speciāliste uzska-
ta, ka „viens ir dzirdēt par Eiropas 
Parlamentu televīzijā vai skolas 
solā, pavisam kas cits  – būt tur 
uz vietas, iepazīt reālus cilvēkus 
un uzzināt par izaicinājumiem, 
ar kuriem tiem diendienā nā-
kas saskarties. Tad, manuprāt, ir 
daudz vieglāk un jēgpilnāk ru-
nāt ar jauniešiem par to, kāpēc 
ir svarīgi iesaistīties un nepalikt 
vienaldzīgiem.”

Vēlreiz pateicamies Eiropas Par-
lamenta deputāta Krišjāņa Kariņa 
komandai par uzaicinājumu un 
ceram arī uz iespējamu turpmāku 
sadarbību nākotnē!

Rasa Feldmane,
Stopiņu novada 

jaunatnes lietu speciāliste

Pētera Brūvera dzimšanas diena 
dzejnieka dzimtajās mājās

Maijs – Latvijas Brīvības mēnesis!

dienu – mūsu PAR! dienu –, piemi-
not 1990. gada 4. maiju, kad Latvi-
jas PSR Augstākā padome pieņēma 
deklarāciju Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu – lēmumu, 
kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. 

Latvijas Kultūras ministrijas un 
Latvijas simtgades biroja iniciētais 
pasākums – Baltā galdauta svēt-
ki  – bija pirmais notikums, kas 
2017.  gada 4.  maijā ieskandinā-
ja Latvijas simtgades piecu gadu 
svinēšanas ciklu. Pirms gada šajā 
dienā Latvijas pierobežā satikās 
cilvēku roku un gara spēks akcijā 
„Apskauj Latviju!” gar Latvijas ro-
bežu stādot simtgades ozolus, Lat-
vijā un pasaulē tika svinēti Baltā 
galdauta svētki. 

Arī Stopiņu novadā nu jau trešo 
reizi tika atzīmēti Baltā galdau-
ta svētki, kuru īpašā raksturzīme 
šogad bija mūsu novada bērnu 
veltītais koncerts māmiņām. Tā-
dējādi zināmā mērā šogad Baltā 
galdauta svētkus varējām skatīt 
bērna acīm. Koncertā piedalījās 
vairāku Stopiņu novada izglītības 
iestāžu audzēkņi. Skanēja dzies-
mas, ritēja dejas, bija arī dažādi 
muzikāli pārsteigumi. Paldies 
ikvienam koncerta dalībniekam, 
viņu vecākiem un pedagogiem! 
Koncerts izvērtās muzikāli, žanris-
ki un stilistiski daudzveidīgs, tādēļ 
gandarīti bija visi klātesošie. Pal-
dies arī radošajai apvienībai „Pa-
saku nams” par koncerta muzikālu 
bagātināšanu un jo īpaši pasaku 
tēlam Sprīdītim par interesanto 
un sirsnīgo koncerta vadīšanu. 
Koncertam izskanot, Sprīdītis ik-
vienam novēlēja būt tikpat čak-
lam, drosmīgam, neatlaidīgam un 
uzņēmīgam kā viņš – tad ikviens 
atradīs savu laimīgo zemi tepat 
Stopiņu novadā un spēs piedzīvot 
sirdī ilgi lolotus brīnumus ne tikai 
virtuālajā realitātē. 

Sagaidot Latvijas neatkarības 
atjaunošanas dienu – 4. maiju –, 
Baltā galdauta svētkos bija iespēja 
satikties, dalīties atmiņās un ie-
spaidos, kā arī piedalīties radošajās 
aktivitātēs, kuras bija sarūpējušas 
Stopiņu novada iestādes, uzņēmēji 
un mākslinieciskie kolektīvi. Arī 
šogad turpinājām tradīciju – Baltā 
galdauta svētki notika ielas garumā. 
Ikvienam klātesošajam bija iespē-
ja aktīvi līdzdarboties svētku no-
risē un dāvināt savu laiku un labo 
domu enerģiju Latvijai un savam 
novadam. 

Balts galdauts latviešiem jau 
vēsturiski ir simbols kopīga galda 
klāšanai un svinēšanai. Parasti ap 
galdu ar savu cienastu pulcējas ģi-
mene, draugi, kaimiņi vai novada 
iedzīvotāji. Balts galdauts – ģime-
nes vērtība, mūsu tautas pašapziņas 
un lepnuma simbols, kas joprojām 
glabājas daudzu skapjos no paau-
dzes paaudzē. Pie balti klāta gal-
da vienmēr tiek risinātas sarunas, 
pieņemti nozīmīgi lēmumi, svinēti 
svētki, apliecināts dzimtas stiprums 
un vēlme būt visiem kopā. Baltā 
galdauta svētku mērķis jau arī ir 
iedvesmot cilvēkus 4. maijā pul-
cēties pie viena galda draugu vai 
tuvinieku lokā, apzināti svinot savas 
valsts esību un godinot to. 

Cerams, ka ikvienam no mums 
izdevās sajust 4. maija svētku gar-
šu, stiprināt piederības sajūtu savai 
zemei un godināt mūsu brīvību, 
esot kopā ar saviem mīļajiem 
šaurākā vai kuplākā pulkā. Paldies 
visiem, kas bijām kopā un svinē-
jām Latvijas svētkus – mūsu PAR! 
dienu, atpūtāmies, lepojāmies ar 
savu novadu un valsti un par vēl 
vienu soli tuvinājāmies Latvijas 
simtgadei! Lai no mazām domām 
izaug lieli darbi! Lai mums visiem 
saulains un gaišu domu caurstrā-
vots Latvijas Brīvības mēnesis! 

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja

Sākums 1. lpp
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Saziņa ar Stopiņu novada paš-
valdību un pašvaldības die-
nestiem kļuvusi ātra un ērta – 
izmantojot mobilo aplikāciju 
Mobio. 

Mobio ir sadarbības platforma 
sakārtotas vides veicināšanai, kas 
nodrošina operatīvu pašvaldības 
un iedzīvotāju sadarbību vides sa-
kārtošanā un uzlabošanā. Atklāj 
problēmu – fiksē ar Mobio – seko 
progresam! 

Izmantojot aplikāciju, iedzīvo-
tāji ātri un ērti var iesūtīt ziņoju-
mus pašvaldības dienestiem par 
dažādām problēmām – par:
•	 apsaimniekošanas jautāju-

miem (apgaismojums, namu 
apsaimniekošana, ielas un ceļi, 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
bojājumi);

•	 sabiedrisko kārtību (atkritumu 
izmešana, negadījumi, bērni uz-
raudzība, iedzīvotāju uzvedība, 

klaiņojoši dzīvnieki, nesakoptas 
teritorijas u.c.);

•	 ielu un ceļu (gan pašvaldības, 
gan valsts ceļu; atkarībā no at-
rašanās vietas ziņojumi tiek no-
sūtīti tieši valsts ceļu aplikācijas 
operatoriem) stāvokli;

•	 būvniecības jautājumiem (būvnie-
cības noteikumu pārkāpumi u.c.).

Kā instalēt un lietot aplikāciju?
1. Lejupielādē aplikāciju www.

mobio.lv (GooglePlay; AppStore).
2. Ievadi savu tālruņa numuru.
3. Sagaidi īsziņu ar pieczīmju auto-

rizācijas kodu un ievadi to.
4. Izvēlies no sarakstā esošajām 

pašvaldībām (to, kurā dzīvo, 
vai no kuras vēlies saņemt pa-
ziņojumus par aktualitātēm šajā 
pašvaldībā).

5. Izveido lietotājvārdu (piemēram, 
savu vārdu un uzvārdu); ja ne-
izveidosi lietotājvārdu, aplikācija 
liegs nosūtīt anonīmu ziņojumu, 

bet varēsi vērot, ko ziņo citi, kā 
arī saņemt pašvaldības paziņoju-
mus; atgriezies galvenajā izvēlnē.

6. Atļauj aplikācijai piekļūt Tavas 
atrašanās vietas datiem un tāl-
ruņa fotokamerai.

7. Esi pabeidzis reģistrēšanos, vari 
sūtīt ziņojumus.

Kā nosūtīt ziņojumu?
1. Izvēlies „Jauns ziņojums”.
2. Izvēlies tēmu, par kuru vēlies 

ziņot.
3. Pievieno fotogrāfiju.
4. Apstiprini atrašanās vietu.
5. Apraksti problēmu.
6. Atzīmē bojājuma veidu.
7. Nosūti ziņojumu.

Sadaļā „Mani ziņojumi” redzēsi 
visus savus nosūtītos ziņojumus un 
atbildes uz tiem.

Sadaļā „Nesen iesniegtie” redzēsi 
citus ziņojumus, kas iesniegti Tevis 
izvēlētajā teritorijā.

Sadaļā „Paziņojumi iedzīvotā-

jiem” būs publicēta aktuāla infor-
mācija novadā.

Biežāk uzdotie jautājumi
•	 Vai ziņojuma nosūtīšanai ir 

jāpārslēdzas no vienas pašval-
dības uz citu, ja esi aizbraucis 
uz citu pašvaldību?

•	 Atbilde: aplikācija automātiski 
nosaka Tavu atrašanās vietu, 
un, nosūtot ziņojumu, tas tiks 
piegādāts attiecīgās pašvaldības 
dienestam, kurš atbild par attie-
cīgo jomu.

•	 Paziņojumus iedzīvotājiem es 
saņemšu, tikai atrodoties no-
rādītās pašvaldības teritorijā?

•	 Atbilde: paziņojumus Tu saņem-
si no „mājas pašvaldības” neat-
karīgi no savas atrašanās vietas; 
ja esi nolēmis, atrodoties citas 
pašvaldības teritorijā, paskatīties, 
kas aktuāls šajā pašvaldībā, savā 
profilā pārslēdzies uz attiecīgās 
pašvaldības teritoriju.

•	 Ko nozīmē paziņojums „Nav 
atrasts poligons”?

•	 Atbilde: šādu paziņojumu sa-
ņemsi, ja vēlēsies nosūtīt pa-
ziņojumu, atrodoties teritorijā 
(pašvaldībā), kurā nav pieslēgts 
Mobio pakalpojums.

•	 Kāpēc nevaru nosūtīt ziņojumu, 
parādās tikai teksts „aizpildi 
laukus – „vārds uzvārds””?

•	 Atbilde: ja nav pabeigta reģistrā-
cija (nav aizpildīts lauks „Lieto-
tājvārds”), aplikācija neļauj no-
sūtīt anonīmu ziņojumu; aizpildi 
lauku „Lietotājvārds”, starp pirmo 
vārdu un otro vārdu ievietojot 
atstarpi, izej no „Mans profils” 
un vari nosūtīt ziņojumu.

•	 Kā, lai uzzinu, kurās pašvaldī-
bās pakalpojums ir pieejams?

•	 Atbilde: sadaļā „Mans profils” ir 
atrodamas visu pašvaldību teri-
torijas, kurās pieejams pakalpo-
jums; ziņojumus par valsts ceļiem 
var nosūtīt visā Latvijas teritorijā.

Stopiņu novadā uzsākam aplikācijas Mobio.lv lietoša-
nu iedzīvotāju ātrākai un ērtākai saziņai ar pašvaldību

Stopiņu novada pašvaldības 
finansēto projektu konkursā 
2018. gadā iesniegti 16 projektu 
pieteikumi.  Stopiņu novada do-
mes sēdē 2018.  gada 11.  aprīlī 
(prot. Nr.  23) atbalstīti 10 pro-
jektu pieteikumi, bet 6 projektu 
pieteikumi atbalstu neguva.

2018.  gadā novada iedzīvotāji, 
izmantojot pašvaldības projektu 
finansējumu, realizēs vides labie-
kārtošanas projektus, notiks izglī-
tojošas nodarbības pieaugušajiem 
un bērniem, kā arī vairāki ar kul-
tūrvēstures tēmu saistīti projekti 
un pasākumi.

STOPIŅU NOVADA PAŠVAL-
DĪBAS FINANSĒTO PROJEKTU 

KONKURSS 2018. GADĀ.
ATBALSTĪTIE PROJEKTU 

PIETEIKUMI

Tēmas prioritāte: vides labiekārtoša-
na, dabas resursu saprātīga izman-
tošana un vides saglabāšana (8.5.).
Projekta nosaukums: „Rombveida 
koka soliņu uzstādīšana ap kokiem, 
vāveru un putnubūrīšu uzstādīšana 
Sauriešos”
Projekta iesniedzējs: Anita Sroikova
Īss apraksts. Uzstādīt vismaz divus 
inovatīvus un modernus rombveida 
koka solus, kas tiks izvietoti apkārt 
koka stumbram (priedei) Sauriešu 
ciematā. Solu atrašanās vieta ir plāno-
ta meža zaļajā zonā starp Strēlnieku 
un Līdumnieku ielu Sauriešos Stopi-
ņu pašvaldībai piederošā meža terito-
rijā. Pašlaik Stopiņu pašvaldība sakopj 
šo teritoriju (vietu, kur atrodas vecie 
pagrabi), un mēs ar savu iniciatīvu 
vēlamies to labiekārtot, lai būtu es-
tētiski skaisti un to lietderīgi varētu 

izmantot arī jebkurš ciemata iedzīvo-
tājs. P/A „Saimnieks” piedāvāja savu 
pakalpojumu – sagatavot šķeldu no 
izzāģētajiem krūmiem, kuru mēs sa-
viem spēkiem apbērsim apkārt soli-
ņiem, izveidosim takas no šķeldas 
materiāla, iepriekš saskaņojot ar P/A 
„Saimnieks” pārstāvjiem. Vēlamies 
arī iegādāties kokmateriālus vāveru 
mājiņu un putnubūru izveidošanai 
un uzstādīšanai šajā pašā teritorijā. 
Koka soli, vāveru mājiņas un putnu-
būri labi iekļausies priežu meža-parka 
vidē. Būrīši darba procesā var vizuāli 
mainīties, taču saglabās savu funkciju.
Projekta mērķis: pilnveidot, uzlabot 
un uzturēt sakoptu Sauriešu ciemata 
apkārtējo vidi Strēlnieku ielas apkār-
tnē, radot patīkamu vietu, kur kopā 
ar ģimenēm, bērniem un draugiem 
pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, iz-
vietojot modernus soliņus, kas būs 
veidoti no apstrādāta dabīgā koka un 
labi iekļausies meža-parka ainavā, kā 
arī radīt jaunas mājas mežā mītoša-
jiem putnu un vāveru ģimenēm, iz-
gatavojot un uzstādot putnubūrus un 
vāveru mājiņas un barotavas.
Realizācijas laiks: trīs mēnešu laikā 
(līdz 30.08.2018.) no projekta apstip-
rināšanas.
Budžets: EUR 450,00.

Projekta nosaukums: „Koka tera-
ses izveidošana ap koka stumbru 
Sauriešos”
Projekta iesniedzējs: Vija Tračuma
Īss apraksts. Izveidot drošu un vi-
siem publiski pieejamu koka terasi ap 
koka stumbru Sauriešos, meža terito-
rijā starp Strēlnieku un Līdumnieku 
ielu. Realizētais projekts labi iekļautos 
meža-parka ainavā un būtu izman-
tojams bērnu, pusaudžu un pieaugu-
šo aktivitātēm brīvā dabā. Terase ap 

koku labi papildinātu sakoptā meža 
nostūri, kā arī nākotnē šo koka terasi 
varētu papildināt ar, piemēram, virvju 
šķēršļu trasēm un citām sportiskām 
aktivitātēm bērniem, pusaudžiem un 
viņu vecākiem. Projekta realizācija 
veicinātu apkārtējās vides sakopšanu 
un uzturēšanu kārtībā.
Projekta mērķis: pilnveidot, uzlabot 
un uzturēt sakoptu Sauriešu ciemata 
apkārtējo vidi Strēlnieku ielas apkār-
tnē, radot patīkamu vietu, kur kopā 
ar ģimenēm, bērniem un draugiem 
pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, iz-
vietojot koka terasi, kas būtu veidota 
no apstrādāta dabīga koka un labu 
iekļautos meža-parka ainavā; veicināt 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu, 
pavadot laiku brīvā dabā kopā ar 
ģimeni.
Realizācijas laiks: trīs mēnešu laikā 
(līdz 30.08.2018.) no projekta apstip-
rināšanas.
Budžets: EUR 450,00.

Tēmas prioritāte: veselības izglītība 
un apmācība (8.1.).
Projekta nosaukums: „Veselīgas at-
tiecības kā mūsu veselību uzturošs 
faktors”
Projekta  iesniedzējs: Nataļja  
Stepanova
Īss apraksts. Tiek plānotas 8 nodar-
bības, katra nodarbība 1,5 stundu 
gara (kopā 12 stundu), reizi nedēļā 
divu mēnešu garumā. Dalībnieku 
skaits paredzēts līdz 15 cilvēkiem. 
Katrā nodarbībā iekļauta lekcija, dis-
kusijas par tēmu, dalīšanās pieredzē 
un praktiski uzdevumi. Tiks pielietota 
sociālās gleznošanas metode. Katram 
dalībniekam būs iespēja saņemt jau-
nas atziņas, trenēt un attīstīt savas 
prasmes un iemaņas veselīgu attie-
cību veidošanā un atjaunošanā. Tiks 

aplūkotas tēmas: 1) Kas ir attiecības? 
Attiecību nozīme mūsu dzīvē; 2) Rak-
sturu veidi. Attiecību veidi; 3) Noturī-
gā mīlestība; 4) Cieņa; 5) Uzticēšanās. 
Sapratne;  6) Kas sabojā attiecības?; 
7) Izlīgums; 8) Problēmu risināšana 
attiecībās. 
Projekta mērķis: veicināt ģimeņu 
stiprināšanu un sabiedrisko attiecību 
uzlabošanu valstī caur ikviena sa-
biedrības locekļa izaugsmi. Uzlabot 
veselību, vairojot dzīvesprieku un 
pozitīvismu, skatoties uz nākotni. 
Augt prasmēs veidot nozīmīgas un 
ilgstošas attiecības. 
Realizācijas laiks: 2018. g. oktobris–
novembris.
Budžets: EUR 450,00.

Projekta nosaukums: „Bērnu tiku-
miskā un sociālā audzināšana”
Projekta iesniedzējs: Evita Anča
Īss apraksts. Projekta ietvaros tiek 
piedāvāts novadīt trīs grupām (kat-
rā grupā dalībnieku skaits – līdz 20 
cilvēkiem) divu nodarbību ciklu par 
tēmu „Bērnu tikumiskā un sociālā 
audzināšana”. Katras nodarbības il-
gums – 3 akadēmiskās stundas (1 
nodarbība – 40 min.). Nodarbības 
paredzētas pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnu vecākiem, vec-
vecākiem, auklītēm, audžuvecākiem, 
aizbildņiem un visiem interesentiem 
no Stopiņu novada, kurus interesē 
bērnu tikumiskās un sociālās audzi-
nāšanas jautājumi. Pirmā nodarbī-
bu cikla nodarbība paredzēta tiku-
miskās audzināšanas jautājumiem, 
otrā – pirmsskolas un jaunākā skolas 
vecuma bērnu sociālo kompetenču 
attīstības sekmēšanas jautājumiem.
Projekta mērķis: 1) sniegt ieskatu 
par normatīvajos aktos iekļautajām 
audzināšanas vadlīnijām, vērtībām, ti-

kumiem, akcentēt vecāku lomu bērnu 
tikumiskajā audzināšanā, attieksmji 
pret sevi, citiem un apkārtni veidoša-
nā, bērnu piederības izjūtas ģimenei 
stiprināšanā, nacionālās pašapziņas 
veidošanā; 2) veicināt pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērnu so-
ciālo kompetenču attīstību vecāku un 
bērnu sociālās mijiedarbības procesā, 
praktisku paņēmienu apgūšana bēr-
nu sociālo kompetenču (empātijas, 
līdzjūtības, gādīguma, sadarbības 
prasmju) pilnveidošanai.
Realizācijas laiks.
1. grupa:
1) 11.06.2018. 17.00–19.00 – bērnu 
tikumiskā audzināšana;
2) 14.06.2018. 17.00–19.00 – bērnu 
sociālā audzināšana.
2. grupa:
1) 21.08.2018. 17.00–19.00 –
bērnu tikumiskā audzināšana;
2) 23.08.2018. 17.00–19.00 – bērnu 
sociālā audzināšana.
3. grupa:
1) 17.09.2018. 17.00 –19.00 – bērnu 
tikumiskā audzināšana;
2) 20.09.2018. 17.00–19.00 – bērnu 
sociālā audzināšana.
Budžets: EUR 450,00.

Tēmas prioritāte: tūrisma veicinā-
šana, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un jaunu kultūras tra-
dīciju radīšana (8.3.).
Projekta nosaukums: „Muzeju nakts 
2018 – Kolhoza laiki „Krīvu” sētā 
(lauku sētas brīvdabas muzejs – pri-
vātkolekcija)”
Projekta iesniedzējs: Džuljeta Āboliņa
Īss apraksts. „Muzeju nakts 2018” 
š.g. 19. maijā – „Kolhoza laiki „Krī-
vu” sētā”. Ierašanās uz „Kolhoza lai-

Šogad tiks realizēti 10 iedzīvotāju iesniegtie projekti
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kiem „Krīvu” sētā – no plkst. 18.30. 
Programmā: 1) 19.30 – koncertuz-
vedums “Es tev, kaimiņ, teikšu tā – 
stājies mūsu kolhozā!” (DECORO 
LU kamerkoris, māksl. vad. – Pēteris 
Vaickovskis; 2) latviešu mākslinieki 
Latvijas laukos 50. gados – neticami 
patiesais stāsts par Leo Kokli un Ha-
riju Veldri 1952. g. vasarā; 3) vakara 
sarunas pie dzīvas uguns un saulrieta, 
un tā laika mūzikas; ieeja bez maksas; 
neatņemamā pasākuma sastāvdaļa – 
“Cirvja kāta” zupa.
Projekta mērķis: popularizēt vietējās 
tradīcijas, tradicionālos svētkus, kā 
arī citus Stopiņu novada apkārtnes 
tūrisma objektus. Vietējā sabiedrī-
ba tiek iesaistīta kultūras tūrisma 
produktu attīstībā, tiek izmantotas 
vietējo iedzīvotāju atmiņas, prasmes 
un zināšanas. Šādi tiek veicināta 
materiālās kultūras saglabāšana un 
vietējo iedzīvotāju izpratne par vietē-
jām materiālajām kultūras vērtībām. 
Radošā, nepiespiestā atmosfērā ap-
meklētājiem ir iespēja iepazīt mūsu 
pašu vēsturi laika griežos no laika pēc 
2. pasaules kara līdz Latvijas 2. ne-
atkarībai. Tā ir iespēja līdzpārdzīvot 
kopā, izprast, atcerēties un bagātināt 
savus iespaidus “Krīvu” lauku sētas 
apmeklējuma laikā.
Realizācijas laiks: 2018. g. 19. maijs 
no plkst.18.30.
Budžets: EUR 400,00.

Projekta nosaukums: „Radošās 
darbnīcas “Latvju spēka zīmju tin-
glošana””
Projekta iesniedzējs: Dace Siliņa
Īss apraksts. Projekta ietvaros rado-
šajās tinglošanas nodarbībās Stopiņu 
novada iedzīvotājiem tiks piedāvāts 
iepazīt latvju spēka zīmes caur ra-
došo procesu. Tinglošana ir Latvijā 
mazpazīstama rokdarbu metode – 
dzijas glezniņu veidošana uz koka 
dēlīša ar nagliņām. Praktiskā darbo-
šanās ir efektīvs veids, kā rosināt gan 
bērniem, gan pieaugušajiem iepazīt 
Latvijas kultūras vērtības (projekta 
ietvaros – latvju spēka zīmes). Ra-
došo darbnīcu dalībnieki varēs ap-
gūt jaunu radošu veidu, kā papildi-
nāt apkārtējo vidi ar pašdarinātiem 

mākslas darbiem, kas godā latviešu 
senās tradīcijas, apkārtējā vidē ie-
kļaujot latvju spēka zīmju simbolus. 
Projektā paredzētas 3 tinglošanas 
nodarbības, katra ilgs 90 minūtes. 
Latvju spēka zīmju tinglošana sniedz 
šādus ieguvumus:
•	 latvju spēka zīmju veidošana ra-

došā darbā veicina šo zīmju iepa-
zīšanu un atpazīšanu;

•	 latvju spēka zīmju veidošana ra-
došā procesā veicina jaunu radošu 
veidu, kā iedzīvināt senās latviešu 
tradīcijas jaunā mūsdienīgā veidolā;

•	 tinglošana sekmē radīšanas prie-
ku un radošo pašizpausmi, darba 
procesā katrs dalībnieks veido savu 
unikālu glezniņu ar dažādu krāsu 
dzijām;

•	 tinglošna kā rokdarbu veids vei-
cina roku sīkās muskulatūras un 
sīkās motorikas attīstību un prāta 
veiklību;

•	 tinglota spēka zīme ir lieliska 
pašu rokām darināta dāvana, ko 
pasniegt sev mīļiem cilvēkiem vai 
izdekorēt savu apkārtējo vidi.

Darba materiāli – koka dēlīši, nag-
las, dzija un āmuri – iekļauti radošo 
darbnīcu apmaksas cenā.
Projekta mērķis: piedāvāt līdz 45 
Stopiņu novada iedzīvotājiem iepazīt 
latvju spēka zīmes radošā tinglošanas 
procesā, un tādā veidā Latvijas kul-
tūrvēsturiskais mantojums, pateicoties 
aizraujošajam praktiskajam, radoša-
jam darbam, turpina būt aktuāls arī 
mūsdienās.
Realizācijas laiks: 2018. gada sep-
tembris–novembris.
Budžets: EUR 450,00.

Projekta nosaukums: „Foto izstā-
de „Mans, Tavs, Mūsu Stopiņu 
novads””
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada 
dienas centrs „Līči”
Īss apraksts. Visos novada dienas 
centros norisināsies kopīga foto iz-
stādes veidošana par Stopiņu novada 
ciemiem senāk un mūsdienās. Tiks 
apkopotas iedzīvotāju fotogrāfijas, ku-
rās redzams Stopiņu novads senāk. 
Tiks apzinātas vietas novadā, kuras 
redzamas šajās senajās fotogrāfijas, un 
tiks uzņemtas fotogrāfijas, kas parāda, 
kā šī vieta izskatās mūsdienās. Tiks 

veidots foto apkopojums un foto-
grāfiju albums katrā novada dienas 
centrā, apzinot tuvāk esošās teritori-
jas, un foto izstāde, kas būs veltījums 
mūsu novadam, kā arī mūsu valstij 
simtgadē. Foto izstāde plānota no-
vembrī, valsts svētku laikā, kultūras 
nama izstāžu zālē, bet vēlāk  – kā 
ceļojošā izstāde visos dienas centros.
Projekta mērķis: apzināt Stopiņu 
novada kultūras mantojumu, dabas 
mantojumu, novada attīstību gadu 
gaitā, veicinot kultūras un dabas 
mantojuma aizsargāšanu, saglabāša-
nu, nodošanu nākamajām paaudzēm.
Realizācijas laiks: 07.05.2018.–
18.11.2018.
Budžets: EUR 450,00.

Projekta nosaukums: „Katram savu 
tautastērpu arī Stopiņos! 3. daļa”
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada 
dienas centrs „Ulbroka”
Īss apraksts. Projekts būs turpinājums 
2016. un 2017. gada Stopiņu novada 
atbalstītajiem projektiem „Katram 
savu tautastērpu arī Stopiņos!”, kā 
ietvaros projekta dalībnieki paši gata-
voja baltos lina kreklus, aubes ar izšu-
vumiem un adīja maučus ar pērlītēm. 
Nobeidzot šos projektus, dalībnieces 
izteica vēlēšanos turpināt iesākto un 
apgūt jostu aušanu, lai tautastērps 
būtu pilnīgs. Šogad vēlamies iesākto 
turpināt un papildināt tautastērpu 
ar rakstainām jostām, izšūtiem linu 
priekšautiem un uzšūt apakšbrunčus. 
Lai austu jostas, nav nepieciešamas 
lielas stelles, jo jostu var uzaust pat 
ar pašgatavotām stellēm. Apzināsim 
iepriekšējo projektu dalībnieces, ar 
plašsaziņas līdzekļu palīdzību meklē-
sim nelielas galda stellītes, iesaistīsim 
projektā to īpašniekus, lai atjaunotu 
aušanas prasmes un uzaustu tautas-
tērpam piemērotu jostu. 
Projekta mērķis: uzaust rakstainu 
jostu, kas ir daļa no tautastērpa galve-
najām sastāvdaļām; uzšūt linu priekš-
autu, kas bija neatņemama sastāvdaļa 
katras saimnieces ikdienas tērpam; 
priekšautus izšūt balto darbu tehni-
kā; pašūt apakšbrunčus tautastērpa 
brunčiem; pētīt grāmatās un interneta 
vietnēs tautastērpa komplektācijas, 
rakstus, apgūt šo dažādo aksesuāru 
gatavošanu.

Realizācijas laiks: 2018. gada 
maijs–2018. gada 18. novembris
Budžets: EUR 450,00.

Projekta nosaukums: „Ziedoņa 
svētki: radošo personību tikšanās 
„Brasliņās””
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada 
Ulbrokas bibliotēka
Īss apraksts: Stopiņu novada „Bras-
liņas” ir viena no senākajām 20. gad-
simta ēkām, kas celta funkcionālis-
ma jeb MoMo stilā. Funkcionālisma 
celtnēm raksturīgs izvērsts kubisku 
būvmasu kārtojums, plakani jumti, 
plaši iestiklojumi un kompozīcijas 
horizontalitāte. Latvijā funkcionā-
lisms parādījās pag. gs. 20. gadu 
nogalē un bija valdošais stils līdz 
pat 1940. gadam. Atjaunotā ēkas 
fasāde mijiedarbībā ar vēsturi ir 
nozīmīgs būvniecības elements, 
kas iesniedzas jūgendstila periodā 
pirms I pasaules kara. Mājas vēsturei 
pieder saimnieces Almas Brasliņas 
(1907–1976) izcili veidotais dārzs 
un viesmīlība, kur pulcējās tā lai-
ka kultūras un mākslas personības. 
Dabas un cilvēka mijiedarbības ra-
dītā kultūrvide un kolhoza „Ļeņina 
ceļš” bibliotēkas (1951–1962) darbība 
ir viensētas lielākā vērtība. „Bras-
liņas” apmeklējuši gleznotāji Jānis 
Pauļuks, Leo Kokle, Jānis Ivanovs, 
Dancovs, Melnārs, Siliņš, Ander-
sons, Klēbachs un vēl daudzi citi 
mākslinieki. Iespējams, daudziem 
nezināma mākslinieku „kopienas” 
radošā darbnīca ārpus Rīgas, kas 
nostāstos, liecībās – tērpos, gleznās 
būs skatāma pasākuma laikā. Pir-
mie Ziedoņa svētki organizēti 1967. 
gada 22. maijā. Šobrīd domāts par 
svētku tradīcijas atjaunošanu, kur 
ierodas dāmas ar cepurēm, svinīgi 
ģērbti kungi un radošas personības, 
kas reiz „Brasliņu” mājās dzīvojuši. 
Ziedoņa svētki ir iecerēti kā kultūras 
mantojuma apvienojums – mākslā, 
mūzikā un atmiņu stāstos. Vēsturis-
kie artefakti un kultūrtelpas vērtību 
savdabība informē vietējo sabiedrību 
un rada interesi par tradīcijām, kam 
piemīt gan kultūrvēsturiska, gan 
mākslinieciska vērtība. Ulbrokas 
bibliotēka visu kopumu atzīst par 
nemateriālo kultūras mantojumu un 

ir apņēmusies tā satura saglabāšanu 
un daudzināšanu. 
Projekta mērķis: saglabāt un nodot 
nākamajām paaudzēm nemateriālo 
kultūras mantojumu kā Stopiņu no-
vada kultūras savdabību un daudz-
veidību apliecinošu notikumu kopu; 
veidot radošo personību tikšanos 
vēsturiski apzinātos apstākļos, kas ro-
sina dialogu ar vietējo sabiedrību un 
turpina iestādes pētniecisko darbību.
Realizācijas laiks: 2018. gada 12. 
maijs.
Budžets: EUR 450,00.

Projekta nosaukums: „Iedraudzējies 
ar kokli!”
Projekta iesnidzējs: Liene Brauķe.
Īss apraksts. Vai vēlies pamēģināt, 
kā tas ir? Kā ir pieskarties koklei, 
sajust to un radīt skaņu. Atrast tajā 
prieku, pazaudēt bēdas, un vienkārši 
skanēt kopā. Tev nav jābūt mūziķim. 
Nav pat jāzina notis. Tev vienkārši 
ir jāgrib pamēģināt. Ļauties tai iek-
šējai sajūtai, kas saka: „Kā būtu, ja 
es...” Un Tu būsi pārsteigts – pats 
par savu varēšanu, par savu skais-
tumu! 3 nodarbību ciklā iesācējiem 
„Iedraudzējies ar kokli!” apgūsim 
kokles spēles pamatus un latviešu 
tautasdziesmas. Šajās trijās nodar-
bībās uzzināsim, kas ir etnogrāfis-
kā (tautas) kokle, apgūsim pamata 
akordus, iemācīsimies nospēlēt 7–10 
tautasdziesmas. Katram dalībniekam 
tiks nodrošināta kokle spēlēšanai un 
izdales materiāli. Vietu skaits gru-
pā – līdz 5. Projekta ietvaros pare-
dzēts organizēt 2 iesācēju grupas, 
katrā līdz 5 dalībniekiem. Katrai 
grupai paredzētas 3 nodarbības, 
katra 1,5 h gara.
Projekta mērķis: iedrošināt un pa-
līdzēt apgūt kokles spēli un latviešu 
tautasdziesmas ikvienam interesen-
tam viegli uztveramā veidā.
Realizācijas laiks: orientējoši ar sā-
kuma datumu aprīlī/maijā/jūnijā divi 
nodarbību cikli pēc kārtas: 1. grupa – 
3 nedēļas pēc kārtas, konkrēts darba 
dienas vakars 1,5 h garumā; 2. gru-
pa – 3 nedēļas pēc kārtas, konkrēts 
darba dienas vakars 1,5 h garumā; 
konkrēti laiki tiks noteikti pēc projek-
ta apstiprinājuma saņemšanas.
Budžets: EUR 450,00.

Šogad tiks realizēti 10 iedzīvotāju iesniegtie projekti
Sākums 3. lpp

Par detālplānojuma projekta nekustamajam 
īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņas, Stopiņu 

novads, nodošanu publiskajai apspriešanai
Stopiņu novada dome 25.04.2018. sēdē (protokols Nr. 
24) pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma projekta 
nekustamajam īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņas, 
nodošanu publiskajai apspriešanai”. 

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešana no-
tiks no 2018. gada 14. maija līdz 2018. gada 11.  jū-
nijam. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties, 
sākot ar 14.05.2018. tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv 
https://geolatvija.lv/geo/tapis3# _6118 un www.stopini.
lv (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas vei-
dā – Stopiņu novada domes telpās (Institūta iela 1A, 
Ulbroka, Stopiņu novads; pielikumā – detālplānojuma 
teritorijas izvietojums).

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: dienas cen-

trā „Līči” (Līči, Stopiņu novads) 2018. gada 12. aprīlī 
plkst. 17.30.

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu 
un atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2018. gada 
19. jūnijā plkst. 10.00 Stopiņu novada domē (Institūta 
ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā), 5. kab.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu no-
vada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., 
LV-2130; fakss – 67910532; elektroniskie dokumenti 
nosūtāmi uz e-pastu novada.dome@stopini.lv. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Stopiņu nova-
da domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda 
Čakše, tālr. 67910546, mob. tālr. 27757382, epasts – 
planotajs@stopini.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Detālplānojumi SB”, 
kontaktpersona – Sintija Batkovska (epasts – sintia7@
inbox.lv, tālr. 29125515). 

Paziņojums

Detālplānojuma teritorija
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Aprīļa sākumā uzsākta gājēju tilta izbūve pār Piķurgu Acones ielā 
Ulbrokā. Darbus veic SIA „Igate Būve”, darbu izmaksas saskaņā 
ar veikto iepirkumu ir EUR 49894,54. Saskaņā ar līgumu darbus 
plānots pabeigt līdz maija beigām. Lai iedzīvotāji varētu ērti nokļūt 
no Radiostacijas ciemata uz Ulbroku, izmantojot jauno tiltu, ir pie-
ņemts lēmums slēgt nomas līgumu ar SIA „Buts” par zemes nomu 
gājēju celiņa izbūvei no Radiostacijas ciemata līdz Parka ielai, vietā 
kur šobrīd atrodas vecā siltumtrase. Aprīlī – maijā siltumtrase tiks 
demontēta. Izstrādāts projekts gājēju celiņa izbūvei, un vasarā tiks 
veikti celiņa izbūves darbi.

Turpinās ceļa Lielkājas–Kalves pārbūve Vālodzēs. Darbu pabeigšana 
ar asfaltbetona seguma izbūvi plānota līdz jūnijm. Darbus veic SIA 
„Binders”. Kopējā darbu līgumcena saskaņā ar iepirkumu ir EUR 
522333,94 bez PVN.

Turpinās Ulbrokas sporta kompleksa stadiona pamatnes izbūve 
futbola laukuma izveidei ar mākslīgo segumu un apgaismojumu. 
Šogad plānota pilnīga projekta pabeigšana ar mākslīgā futbola lau-
kuma seguma uzklāšanu un aprīkošanu ar četriem HPI-T apgaismes 
balstiem ar LED lampu gaismekļiem. Sporta laukuma platība būs 
64,00mx43,00m, un tas būs piemērots trešās kategorijas futbola 
spēļu norisei. Stadiona pārbūves kopējās plānotās izmaksas saskaņā 
ar iepirkumu ir EUR 28926,00.

Informāciju sagatavoja:
I. Skrastiņa, Sabiedrisko attiecību spreciāliste

Uzsākta gājēju tilta pār 
Piķurgu izbūve, un turpinās 
pagājušajā gadā uzsāktie 
ielu pārbūves darbi novadāStopiņu novada dome 2017. ga- 

da beigās veica iepirkumu ielu 
pārbūves darbu projektēšanai.

Šobrīd notiek projektu izstrāde 
11 ielām.
•	 Teritorijas pārbūve pie mājas 

Peldu ielā 4, Ulbrokā, būvpro-
jekta izstrāde; 

•	 Ezermalas ielas pārbūves būv-
projekts un autoruzraudzība 

•	 projektēšana noslēgsies maija 
beigās;

•	 Lakstīgalu ielas pārbūves būv-
projekts un autoruzraudzība;

•	 Teritorijas pārbūves pie daudz-
dzīvokļu mājas „Mārītes” un 
pašvaldības autoceļa Līči–Juglas 
dzirnavas cietā seguma atjau-
nošanas Līčos, Stopiņu novadā, 
būvprojekts un autoruzraudzība;

•	 Piķurgas ielas pārbūves būvpro-
jekts un autoruzraudzība;

•	 Riekstkalnu ielas pārbūves būv-
projekts un autoruzraudzība;

•	 Būvprojekta „Dzintaru un 
Zirņu ielas pārbūve Stopiņu 
novadā” izstrāde un autoruz-
raudzība;

•	 Ietves izbūve Cepļa ielas pos-

mā no Asaru ielas līdz kapiem 
Stopiņu novadā, būvprojekts; 
projektēšana noslēgsies jūnijā;

•	 Bērnudārza stāvvietas atjauno-
šana Upeslejās, projektēšana 
noslēgsies augusta beigās;

•	 Būvprojekta „Institūta ielas 8, 
Ulbrokā, pagalma pārbūve” iz-
strāde;

•	 Būvprojekta „Parka ielas pār-
būve” izstrāde; projektēšana 
noslēgsies septembrī

Pēc projektēšanas darbu noslēgša-
nas tiks veikti iepirkumi izbūves 
darbu veikšanai.

Tiek veikti 11 novada ielu 
pārbūves projektu izstrādes darbi

Aprīlī uzsākta Dauguļupes ielas Ulbrokā pārbūve. Veicamo 
darbu laikā plānota asfalta seguma izbūve ielai. Darbi jāpaveic  
5 mēnešu laikā.

Darbi tiek veikti projekta ietvaros „Eksportētāju, uzņēmēju 
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Stopiņu novadā”, 
projekta Nr.: 3.3.1.0/17/I/017.

Darbus veiks SIA „Binders”, darbu izmaksas – EUR 434245,25. 

Uzsākta Dauguļupes ielas pārbūve

Uzsākta Dambja ielas pārbūve
Aprīlī uzsākta Dambja ielas Līčos pārbūve. Veicamo darbu laikā 
plānota asfalta seguma, gājēju celiņa, apgaismojuma un lietus 
ūdens kanalizācijas izbūve.

Darbi tiek veikti projekta ietvaros „Eksportētāju, uzņēmēju attīs-
tībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Stopiņu novadā”, projekta 
Nr.: 3.3.1.0/17/I/017.

Darbus veic SIA „Binders”, darbu izmaksas – EUR 684116,01 
bez PVN.

Paziņojums
Par detālplānojuma 

apstiprināšanu
Stopiņu novada dome 2018. gada 
25.  aprīļa sēdē ir pieņēmusi lē-
mumu (protokols Nr.  24) par 
detālplānojuma nekustamajam 
īpašumam Skuju iela 2, Dreiliņi, 
Stopiņu novads (īpašuma kadastra 
Nr. 80960021572, zemes vienības 
kadastra apz. 80960021144) ap-
stiprināšanu.

Detālplānojums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc paziņojuma 
publicēšanas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”.

Ar detālplānojuma dokumentā-
ciju var iepazīties Stopiņu novada 
domē (5.  kab., Institūta iela 1A, 
Ulbroka, Stopiņu novads), pašval-
dības tīmekļa vietnē www.stopini.lv, 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portāla www.geolatvija.lv (https://geo-
latvija.lv/geo/tapis3#document_8850).

Domes informācija
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Dienas centrā „Saurieši” bēr-
niem iesākās rosīgs pavasaris. 
Notika āra aktivitātes  – futbo-
la turnīrs bērniem, paslēpes, 
spēles un jautrās stafetes, gal-
da spēļu pēcpusdienas.

Visi ar lielu interesi piedalījās 
„Twister” spēļu pēcpusdienās, ko-
pīgi ar brīvprātīgo jaunieti Matiu 
Lano (Mattia Lano) cepa kūkas 
un cienājās ar tām. 

Zemes dienā devāmies uz 
mežu, lai iepazītu kokus, meža 
augus, mācījāmies meža iemītnie-
ku, koku, augu nosaukumus lat-
viešu, angļu un krievu valodā. Tas 

bija diezgan sarežģīts uzdevums, 
taču veiksmīgi tikām ar to galā. 

Ar interesi pieaugušie un bēr-
ni darbojās filcēšanas nodarbībās 
un pagatavoja sev skaistas rokas-
sprādzes, dekorus un pavasarīgas 
gleznas no vilnas kārsuma. Tika 
pagatavotas dekoratīvas cepures, 
ziedi, ar kuriem var piedalīties 
dažādos pasākumos, pieskaņojot 
savam tērpam. 

Maijā aicinām uz floristikas 
nodarbībām gan pieaugušos, gan 
bērnus. 

Aija Šibajeva,
DC „Saurieši” vadītāja

Pavasara aktivitātes dienas centrā „Saurieši”

Sirsnīgi sveicam 
Ulbrokas vidusskolas 7. b klases skolēnu 

Artu Renāru Dambi 
ar iegūto 3. vietu Baltkrievijas starptautiskajā čempionātā 

peldēšanā, kas norisinājās 11.04.2018–13.04.2018. 
Baltkrievijā!

Ulbrokas vidusskola

Sveicam!

21. aprīlī tika aizvadīts pirmais 
„Nakts volejbola turnīrs” Sto-
piņu novadā. Tas pulcēja devi-
ņas ļoti spēcīgas komandas. 
Tikai plkst. 2 naktī tika noskaid-
roti čempioni „U&P”, kas sīvā cīņā 

finālā uzvarēja komandu „Lielais 
Briliants”, bet trešo vietu izcīnī-
ja komanda „Prieciņš”, kas trijos 
setos uzveica „GAČO”. 

Turnīrā piedalījās arī komandas 
„Piekūni”, „Peregars”, „Ulbrokas 

tīkls”, „Emīla nedarbi” un „Infrared”. 
Paldies komandām par sprai-

go spēles gaitu un skatītājiem par 
atbalstu!

Edijs Bērziņš,
sporta organizators

„U&P” svin uzvaru Stopiņu novada Nakts volejbola turnīrā

30. aprīlī noslēdzās Latvijas 
handbola čempionāts sievie-
tēm ar „Stopiņi NHK” koman-
das uzvaru. Komandai šis ir 
trešais čempionu tituls pēc 
kārtas un 10. čempionu tituls 
komandas pastāvēšanas laikā.

Sirsnīgi sveicam ar uzvaru Sto-
piņu novada komandas „Stopiņi 
NHK” handbola spēlētājas!

Liels paldies visai komandai par 
sportisko garu un izturību visas 
sezonas garumā. Paldies trene-
riem Gintai Ozoliņai un Jānim 
Valeiko par neatlaidību un izcilu 
komandas darbu.

Aelita Veipa, 
Ulbrokas sporta kompleksa 

direktore

10. reizi pastāvēšanas laikā „Stopiņi NHK”’ 
handbolistes – Latvijas čempiones!
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Ulbrokas vidusskolas 10. un 
11. klases skolēni 25.04.2018. 
apmeklēja Ķīpsalas izstāžu 
centru, kur notika Valsts iz-
glītības attīstības aģentūras 
(VIAA) organizētais nacionā-
lais jauno profesionāļu meis-
tarības konkurss  „SkillsLat-
via 2018”. 

Ikvienam skolēnam gida pava-
dībā bija iespēja sekot līdzi kon-
kursantu sniegumam, uzzināt 
vairāk par dažādu profesiju aiz-
kulisēm Profesiju parādē, kā arī 
iesaistīties izzinošās Karjeras ka-
fejnīcas aktivitātēs – gūt vērtīgus 
padomus karjeras veidošanā, 

iedvesmoties no citu jauniešu 
pieredzes stāstiem un uzzināt, 
ko no jaunajiem profesionāļiem 
sagaida darba devēji. Pasākums 
notika ESF projekta „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” (projekts 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001).

Ulbrokas vidusskola

„Skills
Latvia 2018”

17. un 18. aprīlī Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā notika 
Latvijas Bibliotēku festivāls. 
17. aprīlī notika Latvijas bib-
liotekāru 19. konference, bet 
18. aprīlī festivāla ietvaros 
norisinājās nu jau par tradīci-
ju kļuvušais Latvijas bibliotē-
ku ideju tirgus. 

Ideju tirgū katru gadu pulcējas 
bibliotekāri no visas Latvijas, lai 
dalītos ar savu labāko pieredzi, 
sasniegumiem un idejām. Latvijas 
Bibliotēku festivālu apmeklēja arī 
vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Kaspars Gerhads.

Stopiņu novadu festivālā pārstā-
vēja Sauriešu bibliotēka, kura ideju 
tirgū piedalījās otro reizi. Šogad 
bibliotēka prezentēja interesantu 
bibliotēkas krājuma popularizēša-
nas veidu, kuru novada iedzīvotāji 
varēs iepazīt un izmēģināt 4. maijā, 

Baltā galdauta svētkos Ulbrokā, bet 
pēc tam arī Sauriešu bibliotēkā.

Ar savu prezentāciju Sauriešu 
bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdi-
ņa ieinteresēja un aizrāva daudzus 
ideju tirgus apmeklētājus un dalīb-
niekus. Prezentācija uzrunāja arī 

vienu no festivāla atbalstītājiem – 
projekta „Kokmaizītes” (www.kok-
maizites.lv), kas Sauriešu bibliotēkas 
vadītājai pasniedza Simpātiju balvu 
no uzņēmuma.

I. Skrastiņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sauriešu bibliotēka piedalījās 
Latvijas Bibliotēku festivāla ideju tirgū

5.  aprīlī VEF Kultūras pils 
telpas bija atvēlētas XXII in-
tegratīvās mākslas festivāla 
„Nāc līdzās” dalībniekiem. 
Festivāla moto bija „Es puķe 
Latvijas dārzā”.

Šogad – Latvijas simtgades gadā – 
dalībnieki savos priekšnesumos iz-
mantoja tikai Latvijas autoru dar-
bus. Festivāla noslēguma koncertā 
piedalījās 50 dalībnieki – skolas 
un individuālie izpildītāji no visas 
Latvijas. Gaismas skolas muzikā-
lais teātris festivālā piedalījās ar 
kompozīciju „Aicinājums”, kurā 
izskanēja R. Paula dziesma ar As-
pazijas tekstu. Bērni gan dziedāja, 
gan skandēja dzejas rindas, gan 
pavadīja dziedāšanu ar zvanu 
skaņu akordiem. 

Īpaši priecīgi esam par lielisko 
rezultātu – kļuvām par festivāla 
laureātiem un Latvijas dzimša-
nas dienu sagaidīsim, lepojoties 
ar sasniegto. Katru gadu festivāla 
laureāti piedalās Ziemassvētku 
labdarības akcijas „Nāc līdzās 
Ziemassvētkos!” koncertā. Šogad 
tas notiks 2. decembrī Latvijas Na-
cionālajā teātrī kopā ar Latvijas 
labākajiem skatuves māksliniekiem 
un profesionālajiem mūziķiem. 

19.  aprīlī Rīgas 5.  internātpa-
matskolā notika speciālo skolu 
teātra mākslas festivāls „Mēs va-
ram”, kurā mūsu skolas skolēni 
piedalījās ar uzvedumu „Pasaka 
par zelta zivtiņu” un ieguva festi-
vāla atzinības rakstu.

Gaismas skolas bērni – 
laureātu godā!

Vēl tikai maijs skolā mūs sagai-
da ar saules gaišumu, koku zaļumu 
un pavasara ziedu košajām krā-
sām, un tad jau klāt būs vasariņa! 
Šobrīd mūsu topošie pavāra palīgi 
iziet praksi katrs savā darba vietā, 
gūstot pieredzi un zināšanas, kas 
būs nepieciešamas, kārtojot valsts 
kvalifikācijas eksāmenus. 

9. maijā gaidīsim ciemos Kau-
kuļu ģimeni ar muzikāliem priekš-
nesumiem, bet 10. maijā pieda-
līsimies jau tradicionālajā fonda 

„Nāc līdzās” meža stādīšanas talkā 
un 16. maijā dosimies ciemos pie 
Baldones SAC iemītniekiem ar 
veselu koncertprogrammu. 

Visaktīvāk pašlaik noris nodar-
bības mūzikas kabinetā – mācību 
gada noslēguma pasākumā 
31. maijā izskanēs daudz skaistu 
priekšnesumu, ko skolēni sagata-
vojuši šajā pavasarī. 

R. Grebežniece,
Gaismas internātpamatskolas 

ārpusklases darba org.
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Šī gada 12.  maijā notiks sa-
liedēšanās laivu brauciens pa 
Mazo Juglu Latvijas vides aiz-
sardzības fonda līdzfinansētā 
projekta ietvaros „Lejasdauga-
vas novadu iedzīvotāju iesaiste 
velo un ūdenstūrisma maršrutu 
par godu Latvijas simtgadei iz-
strādē, kā arī vides izglītošanā” 
(Nr. 1-08/299/2017). 

Pasākuma mērķis: popularizēt un 
izpētīt ūdenstūrisma maršrutu pa 
Mazās Juglas upi. 
Saliedēšanas laivu brauciens nori-
sināsies pa Mazo Juglu no Salaspils 
novada līdz Stopiņu novada Līčiem – 
„Sidrabozoliem”. Varēs izbaudīt tik 
dažādo upes tecējumu: upes krāces 
pie Avotiem, apskatīt kultūras pie-
minekli – dzelzceļa tiltu pār Mazo 
Juglu, smilšaino un stāvo upes kras-
tu Upeslejās, mierīgo upes plūdumu 
līdz Līčiem. Tilta šķērsošana un finišs 
plānots pie viesu nama „Sidrabozoli”, 
kur pasākuma dalībniekus gaidīs silta, 
uz ugunskura vārīta zupa un atspir-

dzinošs dzēriens, kopīga atpūta pie 
ugunskura un iespēja iet pirtī. 

Lai nodrošinātu pasākuma sekmīgu 
norisi un, ņemot vērā, ka dalībnieku 
skaits ir ierobežots, laivu brauciena 
dalībniekiem jāpiesakās braucienam 
līdz šī gada 10. maijam. Pieteikšanās 
laivu braucienam – aizpildot anketu  
https://ej.uz/laivas1205, sūtot pieteiku-
mu uz e-pastu sidrabozoli@gmail.com 
vai sūtot sms uz tālr. Nr. 29437270. 
Piedalīšanās ir bez maksas. 

Uz pasākumu kursēs autobuss – 
maršruts: Ulbroka–Vālodzes–Saurieši–
Upeslejas–Līči. Dalībnieku pulcēšanās 
laivu brauciena finiša vietā (tie, kuri 
būs ar savu auto) Līčos z.g. „Sidrabo-
zoli” (Poldera iela 10) no plkst. 10.00 
līdz 10.30. 

Plkst. 10.30 izbraukšana ar auto-
busu uz brauciena sākuma vietu pie 
Mazās Juglas Salaspils novadā. Lai-
vu brauciena starts – no 11.15. līdz 
11.45. 

Ingrīda Birzniece-Ezera,
Stopiņu novada domes 

projektu vadītāja

Saliedēšanās laivu brauciens

Materiāls tapis 

ar Latvijas vides 

aizsardzības fonda

 atbalstu

•	 Martā Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 157 notikumiem. 
•	 Sastādīts 31 administratīvā pārkāpuma protokols.
•	 Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neie-

vērošanu sastādīti 3 administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.
•	 Izskatīti 6 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
•	 Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 4 personas alkohola 

reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
•	 Aizturēta un nodota Valsts policijai 1 meklēšanā esoša persona.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus

•	 Turpinās nūjošanas nodarbības 
Līčos un Ulbrokā. Nodarbību sā-
kums – pie dienas centros „Līči” 
un „Ulbroka”. Nodarbības Līčos – 
otrdienās (8., 15., 22., 29. maijs), 
Ulbrokā – ceturtdienās (10., 17., 
24., 31. maijs) plkst. 19.00. No-
darbības ilgums – ~ 1,5 h; nūjas 
nodrošina. Nodarbības notiek ins-
truktora vadībā.

•	 Turpinās vingrošanas nodarbības 
cilvēkiem no 54 gadu vecuma die-
nas centros „Saurieši” un „Cekule”. 
Dienas centrā „Saurieši” nodarbību 
sākums – plkst. 16.00, dienas cen-
trā „Cekule” – 17.10. Nodarbības 
ilgums – 45 min. Nodarbības vada 
sertificēts fizioterapeits.

•	 Melanomas modrības dienas 
Stopiņu novada dienas centros. 
Pasākuma organizēšanu nodro-
šina „Veselības centru apvienība” 
(VCA). Melanomas modrības 
dienu ietvaros notiks ārstu der-
matologu lekcijas par ļaundabīgo 
audzēju riska faktoriem, saslim-
šanas mazināšanas iespējām un 
profilakses pasākumiem. VCA 
speciālisti pasākuma dalībniekiem 
veiks dzimumzīmju pārbaudi, būs 
iespēja saņemt ārsta dermatologa 
īsu konsultāciju. 

Informācija par pasākumu norisi, 
datumu un laiku būs pieejama Sto-
piņu novada mājaslapā un Stopi-
ņu novada pašvaldības Facebook 
platformā. 

•	 No maija līdz 15. jūnijam ir 
iespēja pieteikties bezmaksas 
nodarbībām Ulbrokas sporta 
kompleksa peldbaseinā. Nodar-
bības notiks jūnijā (18., 20., 25., 
27. jūnijs) plkst. 10.00 un plkst. 
18.00. Nodarbībām jāpiesakās, sa-
zinoties ar peldbaseina treneri Ma-
riju Šteinbergu (tālr. Nr. 25957272; 

zvanīt var no plkst. 9 līdz 20).
•	 No 4. jūnija cilvēkiem virs 54 

gadu vecuma notiks bezmaksas 
vingrošanas nodarbības Ulbro-
kā, Pašvaldības policijas ēkā, 2. 
stāvā, Institūta ielā 1 un dienas 
centrā „Līči”. Nodarbības notiks 
pirmdienās un ceturtdienās. Ul-
brokā nodarbību sākums – plkst. 
10, Līčos – plkst. 13. Nodarbības 
vadīs trenere Brigita Krieva.

•	 DC „Upeslejas” jūnijā sāksies 
nūjošanas nodarbības. Nodarbī-
bas vadīs nūjošanas instruktore 
Linda Andrusa. Informācija par 
nodarbību datumiem un laiku būs 
pieejama Stopiņu novada mājasla-
pā un Stopiņu novada pašvaldības 
Facebook platformā.

Aprīlī notikušas nodarbības par 
veselīgu uzturu senioriem, skolē-
niem, pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem.
•	 Katrā dienas centrā notika viena 

teorētiska nodarbība un viena 
meistarklase par veselīgu uzturu 
cilvēkiem, kas ir sasnieguši 54 
gadu vecumu. Uztura nodarbības 
vadīja sertificēta uztura speciāliste 
Gundega Rudzīte-Aniščenko, SIA 
„Willow Med” pārstāve. 

•	 Nodarbības par veselīgu uzturu 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem notika pirmsskolas 
izglītības iestādē (PII) „Pienenīte”. 
Divu nodarbību laikā sertificē-
ta uztura speciāliste Gita Ignace 
sniedza bērniem informāciju par 
veselīga uztura pamatprincipiem. 
Bērni iepazinās ar uztura piramī-
das un šķīvja principu, noskaidro-
ja saldumu un našķu ietekmi uz 
veselību. 7. un 8. maijā uztura 
speciāliste apmeklēja PPII „Drau-
gi” un Upesleju internātpamat-
skolas PII. 

•	 Nodarbības skolēniem par repro-
duktīvo un emocionālo veselību 
aprīlī notika Upesleju internātpa-
matskolā-rehabilitācijas centrā un 
Stopiņu pamatskolā. Nodarbību 
cikls sastāv no 4 nodarbībām, 
kuru laikā puišiem un meitenēm 
tiek sniegta informācija par pu-
bertāti un higiēnu, dažādām fi-
ziskajām aktivitātēm pusaudžiem 
un to fizioloģisko un psiholoģisko 
nozīmi, seksualitāti, sekstingu un 
drošu internetu. Nodarbības pui-
šiem vada ģimenes ārsts Ritvars 
Ziedonis, meitenēm – ginekoloģe 
Anita Spakovica. 10. un 17. mai-
jā nodarbības notiks Ulbrokas 
vidusskolas 8. klašu skolēniem. 

•	 Nodarbības par emocionālās ve-
selības veicināšanu 3. klases sko-
lēniem notiks 9. maijā Ulbrokas 
vidusskolā un 18. maijā Stopiņu 
pamatskolā, 5. un 6. klases skolē-
niem 18. maijā Upesleju internāt-
pamatskolā-rehabilitācijas centrā. 
Nodarbības vadīs psiholoģe Saiva 
Brūdere-Ruska.

•	 Aprīlī projekta ietvaros ir noti-
kušas vingrošanas un nūjošanas 
nodarbības, tās turpināsies arī 
maijā. Dienas centrā „Saurieši” 
un dienas centrā „Cekule” divas 
reizes nedēļā notika vingrošanas 
nodarbības senioriem, kuras va-
dīja sertificēta fizioterapeite Evija 
Frolova. Otrdienās Līčos un ce-
turtdienās Ulbrokā notika nūjo-
šanas nodarbības treneres Lindas 
Andrusas vadībā. 
Visas projekta aktivitātes un no-

darbības ir bez maksas!

Aktivitātes un nodarbības notiek 
projekta „Stopiņu novada iedzī-
votāju veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi”  
(Nr. 9.2.4.2/16/I/014) ietvaros.

Veselības veicināšanas aktivitātes maijā un jūnijā

21. aprīlī dienas centrs „Ulbro-
ka” svinēja viena gada jubileju 
jaunajās telpās. Gads aizstei-
dzies, un varam atskatīties uz 
paveikto, kā apdzīvots, iekār-
tots, cik darbīgi esam un ko jau-
nu apguvuši.

Ikviens, kas ienāk dienas centrā pir-
mo reizi, ir priecīgs par jauno telpu 
plašumu un gaišumu, un šī estētiskā 
vide rosina uz radošu darbošanos. Šī 
gada laikā dienas centrā ir notikušas 
dažādas radošās darbnīcas – „Mazo 
leļļu darbnīca”, „Esam radoši Stopi-
ņiem!”, čunčināšanas darbnīca „Crazy 
wool”, „Atspiedumi uz auduma”, ra-
dot dažādas šalles, lakatus, krāsojot 

caur trafaretiem, gatavojām svečturus, 
trauciņus, eņģelīšus no ātri cietējo-
šas masas, Latvijas svētkus gaidot 
ikvienam bija iespēja pagatavot sev 
rokassprādzi ar latvju rakstu zīmēm, 
bijušas florisktikas nodarbības, pi-
parkūku mājiņu, adventes vainagu 
gatavošana pirms Ziemassvētkiem, 
sveču liešanas radošā darbnīca sveču 
mēnesī. Un tagad, aprīlī, notika ļoti 
jauka darbnīca – stikla apgleznošana 
„Lai pavasaris cauri spīd!”. 

Vēl tagad dienas centra sienu rotā 
papīra ziedu siena, kuru gatavojām 
un veidojām februārī, aicinot ģimenes 
saposties un fotografēties skaistu zie-
du fonā. Paldies par atbalstu „Stopiņu 
novada jauniešiem” par iesaistīšanos 

dažādās dienas centra rīkotajās akti-
vitātēs, pasākumos, koncertos, spēļu 
vakaros, tematiskajās pēcpusdienās!

Realizējām Stopiņu novada finan-
sētu projektu „Katram savu tautastēr-
pu arī Stopiņos! 2. daļa”, kā ietvaros 
projekta dalībnieces adīja maučus ar 
pērlītēm un šuva aubes. Jau 12. un 
19. maijā sestdienu rītos plkst. 10 
turpināsim iesākto un komplektēsim 
savus tautastērpus – ir apstiprināta 
3. daļa projektam „Katram savu tau-
tastērpu arī Stopiņos!”, kura ietvaros 
audīsim jostas un šūsim priekšautus 
ar izšuvumiem. Gaidīsim ikvienu, kas 
vēlas Latvijas simtgadei par godu sa-
posties tautastērpā. 

Dienas centrā „Ulbroka” tiek rea-

Dienas centra „Ulbroka” 
pirmais gads jaunajās telpās aizritējis

lizētas dažādas aktivitātes projekta 
„Slimību profilakses un veselības 
veicināšana Stopiņu novadā” ietva-
ros – nūjošana ceturtdienu vakaros 
plkst. 19 profesionālas instruktores 
vadībā, izglītojošas lekcijas ar meis-
tarklasēm veselīgu ēdienu gatavošanā, 
vingrošana, kas turpināsies arī vasa-

ras mēnešos. Aicinām iesaistīties šajā 
projektā, jo nav nekā svarīgāka par 
mūsu veselību.

Šī gada laikā esam iekrāsojuši die-
nas centru košās krāsās! Uz tikšanos 
dienas centrā „Ulbroka”!

Anda Višķere,
dienas centra „Ulbroka” vadītāja
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Stopiņu novada domes 2017. gada 5. jūlija saistošo noteikumu Nr. 12/17 „Stopiņu no-
vada pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosacījumi aktualizēti 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem.

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Ministru kabineta noteikumi Nr.  582 „Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijām” nosaka civilās aizsardzības komisijas izveidošanas 
kārtību, uzdevumus, tiesības, darba organizāciju un komisijā esošo pašvaldību 
sadarbības teritoriju. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka Salaspils novads un 
Stopiņu novads veido sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju. Stopiņu 
novada dome ir apstiprinājusi Salaspils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas sastāvu. 

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams precizēt Stopiņu novada domes saistošos no-
teikumus.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav plānotas izmaiņas projekta ietekmei uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav plānotas izmaiņas ietekmei uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Nav plānotas izmaiņas administratīvajās procedūrās.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti vietējā informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” 
un mājaslapā internetā www.stopini.lv.

Sabiedrības līdzdalības veids  – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā 
internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.   

Latvijas Republika
STOPIŅU NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000067986
Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 

tālr. 67910518 /fakss 67910532 novada.dome@stopini.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)

2018. gada 11. aprīlī               Nr. 4/18

Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 11.04.2018. sēdes lēmumu (protokols 

Nr. 23, p. 6.5)

„Grozījumi Stopiņu novada domes 2017. gada 
5. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/17  
„Stopiņu novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Stopiņu novada domes 
2017.  gada 5.  jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.  12/17 „Stopiņu 
novada pašvaldības nolikums” 
(turpmāk  – saistošie noteikumi) 
šādus grozījumus: 
1. Papildināt saistošos noteikumus 

ar izdošanas tiesisko pamatoju-
mu šādā redakcijā: „Izdoti sa-
skaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas 
1. punktu un 24. pantu”.

2.  Svītrot 9.1.apakšpunktu.
3.  Aizstāt 11.5.  apakšpunktā  

vārdus „Civilās aizsardzības 
komisiju” ar vārdiem „Salaspils 
sadarbības teritorijas civilās aiz-
sardzības komisiju”.

4.  Aizstāt 14.18. apakšpunktā vārdus 
„Civilās aizsardzības likumā” ar 
vārdiem „Civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas likumā”.

V. Paulāne
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4/18 „Grozījumi Stopiņu novada domes 
2017. gada 5.  jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/17 „Stopiņu novada pašvaldības nolikums”

I Vispārīgie jautājumi
1. Stopiņu novada pašvaldības 

aģentūra „Saimnieks” (turp-
māk tekstā  – Aģentūra) ir 
Stopiņu novada domes (turp-
māk tekstā – Dome) izveido-
ta iestāde, kurai ar Domes 
lēmumu uzdots veikt šajos 
saistošajos noteikumos minē-
tos no pašvaldības funkcijām 
izrietošus pārvaldes uzdevu-
mus, sniedzot pakalpojumus 
un īstenojot pašvaldības un 
starptautiskus projektus un 
programmas. 

2. Aģentūras izveidošanas mēr-
ķis ir īstenot vienotu Domes 
politiku tās funkciju labiekār-
tošanas, sanitārās tīrības, ko-
munālo pakalpojumu, nekus-
tamo īpašumu pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu, pasa-
žieru pārvadājumu organizē-
šanas jomā Stopiņu novada 
administratīvajā teritorijā

3. Aģentūra darbojas saskaņā 
ar Latvijas Republikas „Pub-
lisko aģentūru likumu”, liku-
mu „Par pašvaldībām”, citiem 
spēkā esošiem normatīvajiem 
aktiem, Domes lēmumiem, rī-
kojumiem un šiem saistošajiem 
noteikumiem.

4. Aģentūra Domes noteiktās 
kompetences un veicamo 
funkciju ietvaros ir reorgani-
zētā Stopiņu pagasta pašvaldī-
bas uzņēmuma „Stopiņu auto” 
(reģistrācijas Nr. 40003450933) 
funkciju pārņēmēja.

5. Aģentūra ir juridiska persona, 
tai ir zīmogs ar pilnu tās no-
saukumu, pastāvīga bilance, 
simbolika un konti bankās.

6. Aģentūru dibina, reorganizē 
un likvidē Dome. Aģentūra 
atrodas Domes pārraudzībā.

7. Aģentūras faktiskā un juridis-
kā adrese ir Stopiņu novads, 
Ulbroka, Institūta iela 30, LV-
2130.

8. Aģentūras pilns nosaukums 
ir  – Stopiņu novada pašval-
dības aģentūra „Saimnieks”.

II.  Aģentūras darbības joma
9. Aģentūras darbības mērķi ir 

sniegt publiskos pakalpojumus 
likumā noteiktās pašvaldības 
kompetences ietvaros:

9.1 organizēt un kontrolēt komu-
nālo pakalpojumu sniegšanu 
fiziskām un juridiskām per-
sonām Stopiņu novada admi-
nistratīvajā teritorijā;

9.2 apsaimniekot un labiekārtot 
Stopiņu novada administratīvo 

teritoriju, Stopiņu novada paš-
valdības ceļus un komunālās 
saimniecības objektus;

9.3  gādāt par sanitāro tīrību Sto-
piņu novada administratīvajā 
teritorijā;

9.4  organizēt, vadīt un realizēt 
Domes, Latvijas un starptau-
tiskus projektus un program-
mas, kas veicinātu komunālo 
pakalpojumu sniegšanas un 
novada administratīvās teri-
torijas un komunālo objektu 
apsaimniekošanas efektivitāti 
un lietderību;

9.5 vadīt un ieviest Eiropas Savie-
nības un valsts līdzfinansētos 
ūdenssaimniecības attīstības 
projektus atbilstoši Domes 
saistošajiem noteikumiem par 
Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanas un lietošanas 
kārtību.

10. Aģentūras sniegtie pakalpo-
jumi:

10.1 daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas un ap-
saimniekošanas organizē-
šana;

10.2  Domes nedzīvojamo māju 
pārvaldīšana, uzturēšana, 
remonta un celtniecības 
darbu organizēšana;

10.3 komunālās saimniecības 
objektu (apkures, ūdens, 
kanalizācijas sistēmu u.c.) 
pārvaldīšana, uzturēšana, 
ekspluatācija, remonta un 
celtniecības organizēšana;

10.4  sniedz komunālos pakalpo-
jumus, tajā skaitā paredzot, 
ka Aģentūra Stopiņu nova-
da administratīvajā teritori-
jā nodrošina ūdens ieguvi, 
atdzelžošanu, attīrīšanu 
un novadīšanu pa centrā-
lo ūdensapgādes tīklu līdz 
patērētājiem, kā arī notek-
ūdeņu savākšanu un nova-
dīšanu līdz notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtām, attīrīšanu 
un novadīšanu līdz iztekai 
ūdenstilpē, atbilstoši Domes 
saistošajiem noteikumiem 
par Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtību;

10.5  elektroapgādes sistēmu 
uzturēšana, apkope un re-
monts;

10.6  gāzes katlumāju apkalpoša-
na, uzturēšana un remonts;

10.7  siltumapgāde, izmantojot 
centralizētos siltumapgādes 
tīklus un katlumājas;

10.8  juridisko un fizisko perso-

nu darbības Stopiņu novada 
administratīvās teritorijas 
apsaimniekošanas, ko-
munālo objektu apsaim-
niekošanas un komunālo 
pakalpojumu sniegšanas 
jomā organizēšana un uz-
raudzība;

10.9  meliorācijas sistēmu un 
lietus ūdeņu kanalizācijas 
tīklu apsaimniekošana, uz-
turēšana un uzraudzība;

10.10  nodrošināt un organizēt 
novada administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu, 
sanitāro tīrību, ielu, tiltu, 
ceļu, laukumu, parku, skvē-
ru, zaļo zonu ierīkošanu un 
uzturēšanu;

10.11  organizēt satiksmes in-
frastruktūras objektu ap-
sekošanu, uzturēšanu un 
darbu plānošanu, koordinēt 
satiksmes organizācijas un 
satiksmes drošības jautāju-
mus;

10.12  ielu, laukumu un citu pub-
liskai lietošanai paredzētu 
teritoriju apgaismojuma 
nodrošināšana un uzturē-
šana;

Latvijas Republika
STOPIŅU NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000067986
Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 

tālr. 67910518 /fakss 67910532 novada.dome@stopini.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(Ulbrokā, Stopiņu novadā)

2018. gada 28. martā                                                  Nr. 5/18 Apstiprināti
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Izdoti 
saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 
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Turpinājums 10. lpp.



10 „TĒVZEMĪTE“
OTRDIENA, 8. MAIJS, 2018

10.13  nodrošināt valsts mērķdotā-
cijas pašvaldību autoceļiem 
(ielām) līdzekļu uzskaiti un 
racionālu izlietošanu, atbil-
stoši normatīvajos aktos no-
teiktajiem mērķiem;

10.14 sagatavot un iesniegt valsts 
akciju sabiedrībai „Latvijas 
valsts ceļi” dokumentus paš-
valdības ceļu un ielu reģistrā-
cijai un uzskaitei;

10.15  transporta pakalpojumu 
sniegšana un organizēšana, 
pasažieru pārvadājumu pa-
kalpojumu sniegšana, primāri, 
veicot skolēnu pārvadājumu 
pakalpojumus;

10.16  pašvaldības ielu, parku, skvē-
ru, citu zaļo zonu apstādījumu 
apkopšana, mazo arhitektūras 
formu uzturēšana un jaunu 
apstādījumu plānošana un 
izveide;

10.17  pašvaldības mežu apsaimnie-
košana, uzturēšana, apmežo-
šanas plānošana;

10.18  kapsētu, kapsētu norobežoju-
ma uzturēšana un labiekārto-
šana;

10.19  valsts, pašvaldību, kā arī 
starptautisko projektu un 
programmu realizācija un 
vadīšana Aģentūras kompe-
tences ietvaros;

10.20  citas funkcijas šajos saistoša-
jos noteikumos minēto mērķu 
sasniegšanai.

11. Aģentūra, pildot šajos saisto-
šajos noteikumos noteikto, ir 
tiesīga:

11.1  pieņemt lēmumus un izdot 
administratīvos aktus saskaņā 
ar Latvijas Republikas norma-
tīvajiem aktiem Domes sais-
tošajos noteikumos noteikta-
jos gadījumos un kārtībā;

11.2  slēgt darījumus, iegūt mantis-
kās un nemantiskās tiesības, 
uzņemties pienākumus un 
būt par prasītāju vai atbildē-
tāju tiesā;

11.3  sadarboties un slēgt līgumus 
ar fiziskām un juridiskām 
personām šajos saistošajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā;

11.4 iegādāties, nomāt, saņemt 
bezatlīdzības lietošanā savas 
darbības nodrošināšanai ne-
pieciešamo mantu;

11.5  pārdot, iznomāt un citādi rī-
koties ar Aģentūras kustamo 
mantu saskaņā ar šajos sais-
tošajos noteikumos noteikto 
un Domes lēmumiem;

11.6  pieņemt darbā un atbrīvot no 
darba darbiniekus saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatī-
vajiem aktiem;

11.7  sagatavot un vadīt program-
mas un projektus;

11.8  saņemt samaksu par Aģen-
tūras sniegtajiem pakalpoju-
miem;

11.9  rīkot konkursus un izsoles 
pašvaldības pasūtījumam;

11.10  tās funkciju izpildes nodroši-
nāšanai pieprasīt un saņemt 
no Domes un tās iestādēm 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju.

12. Aģentūrai ir tiesības slēgt kredī-
ta, nekustamā īpašuma pirkša-
nas, pārdošanas, dāvinājuma vai 
citus atsavināšanas darījumus, 
nodot lietošanā personām Aģen-
tūras valdījumā nodoto mantu, 
tikai pēc apstiprinoša Domes 
lēmuma saņemšanas. 

13. Aģentūrai ir tiesības iekasēt 
maksu par tās sniegtajiem pub-
liskajiem pakalpojumiem. Aģen-
tūras sniegtos pakalpojumus un 

to izcenojumu pēc Aģentūras di-
rektora priekšlikuma apstiprina 
Dome.

14. Aģentūras pienākumi:
14.1  veikt visas nepieciešamās dar-

bības, kas saistītas ar mantas 
apsaimniekošanu, uzturēšanu 
un uzraudzību;

14.2  slēgt līgumus ar pakalpojumu 
sniedzējiem, nodrošinot šajos 
līgumos paredzēto saistību iz-
pildi;

14.3  nepieļaut mantas lietošanu 
pretēji Domes gribai;

14.4  veikt nepieciešamos pasāku-
mus pret likumpārkāpumiem, 
kas vērsti pret mantu;

14.5  regulāri pārbaudīt kustamās 
un nekustamās mantas vis-
pārējo stāvokli un, konstatē-
jot neatbilstību ekspluatācijas 
noteikumiem, sniegt Domei 
priekšlikumus par to novēr-
šanu;

14.6  Aģentūra ir atbildīga par tās 
valdījumā esošo pamatlīdzek-
ļu un tehniskā aprīkojuma 
uzturēšanu un atjaunošanu, 
lai izpildītu šo saistošo notei-
kumu nosacījumus;

14.7  sniedzot uzdotos pakalpoju-
mus ievērot Latvijas Repub-
likas normatīvos aktus;

14.8  sniegt ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus 
atbilstoši Latvijas Republi-
kas un Eiropas Savienības 
normatīvajiem aktiem, un 
Domes saistošajiem noteiku-
miem par Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtību.

III. Aģentūras pārvalde
15. Aģentūras darbību vada Aģentū-

ras direktors, kuru ieceļ amatā 
un atbrīvo no amata Dome. Dar-
ba līgumu ar Aģentūras direkto-
ru slēdz Domes priekšsēdētājs. 

16. Aģentūras direktors savas kom-
petences ietvaros pilda šajos 
saistošajos noteikumos noteik-
tos uzdevumus, kā arī:

16.1  vada, organizē un ir atbildīgs 
par Aģentūras darbu, no-
drošina Aģentūras darbības 
nepārtrauktību;

16.2  sniedz Domei pārskatus par 
vidēja termiņa darbības stra-
tēģijas un kārtējā gada darba 
plāna izpildi;

16.3  izstrādā Aģentūras darbības 
plānus un budžetu;

16.4  nosaka Aģentūras darbinieku 
kompetenci un atbildību;

16.5  nodrošina Aģentūras perso-
nāla vadību;

16.6  bez īpaša pilnvarojuma pār-
stāv Aģentūru visās valsts 
un pašvaldību iestādēs, tiesu 
instancēs, citās organizācijās, 
institūcijās, attiecībās ar jeb-
kurām juridiskajām un fizis-
kajām personām;

16.7  Aģentūras vārdā slēdz darīju-
mus saskaņā ar šiem saisto-
šajiem noteikumiem;

16.8  izdod pilnvaras, t.sk., ar pār-
pilnvarojuma tiesībām, atver 
kontus kredītiestādēs;

16.9  rīkojas ar iestādes finanšu 
līdzekļiem un Aģentūrai val-
dījumā nodoto mantu;

16.10  atbild par Aģentūras resursu 
lietderīgu izmantošanu;

16.11  atbild par Aģentūras darbības 
tiesiskumu;

16.12 sniedz informāciju un priekš-
likumus par Aģentūras darbī-
bas jautājumiem;

16.13  pieņem lēmumus un izdod 
rīkojumus par Aģentūras 
darbības jautājumiem, kuri 
ir saistoši Aģentūras darbi-
niekiem;

Sākums 9. lpp.

Paskaidrojuma raksts
Stopiņu novada domes 2018. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 5/18

„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” nolikums”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Šo noteikumu pieņemšanas nepieciešamību nosaka likuma „Publisko 
aģentūru likuma” 2. panta otrā daļa (aģentūras kompetenci nosaka ar 
saistošajiem noteikumiem) un pārejas noteikumu 9. punkts.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz aģentūras kompetenci un reglamentē citus Publisko 
aģentūru likuma 16. panta pirmajā un otrajā daļā paredzētos jautājumus. 
Precizētas pašvaldības aģentūrai „Saimnieks” deleģētās pašvaldības 
funkcijas, nosakot aģentūrai tiesības atsevišķos gadījumos sniegt no 
pašvaldības funkcijām tieši neizrietošus pakalpojumus. Juridiski pamatota 
Stopiņu novada pašvaldības un aģentūras „Saimnieks” norēķinu kārtība.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu pieņemšana pašvaldības budžetu nepalielinās. Notei-
kumu izpilde tiks nodrošināta apstiprinātā pašvaldības aģentūras „Saim-
nieks” budžeta ietvaros. Papildu budžeta izdevumi nav nepieciešami.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā būtiski neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un 
Stopiņu novada domes tīmekļa vietnē www.stopini.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav veiktas.

16.14  pieņem lēmumus un atbild 
par Eiropas struktūrfondu 
projektu ieviešanu un reali-
zāciju;

16.15  veic citas darbības Aģentūras 
funkciju īstenošanai;

16.16  Aģentūras direktoram ir 
paraksta tiesības Aģentūrā. 
Domes priekšsēdētājam ir 
tiesības lemt par Aģentūras 
direktora paraksta tiesību 
apturēšanu un atjaunošanu;

16.17  direktoram ir tiesības Aģentū-
ras vārdā uzņemties finanšu 
saistības saskaņā ar likumu 
„Par budžetu un finanšu va-
dību” un citiem normatīvajiem 
aktiem;

16.18  Aģentūras struktūrvienības 
(nodaļas) ir pakļautas Aģen-
tūras direktoram;

16.19  Aģentūras struktūrvienību (no-
daļu) darbu vada struktūrvie-
nību (nodaļu) vadītāji, kuri pēc 
Aģentūras direktora rīkojuma 
sniedz pārskatu par attiecīgās 
struktūrvienības darbību;

16.20  Aģentūras struktūrvienības 
(nodaļas) vadītājs organizē un 
vada attiecīgās struktūrvienī-
bas (nodaļas) darbu, sadala 
pienākumus, dod rīkojumus 
darbiniekiem un kontrolē viņu 
pienākumu izpildi.

IV. Aģentūras manta 
un finanšu līdzekļi
17. Aģentūras manta ir Stopiņu 

novada pašvaldības manta, kas 
nodota Aģentūras valdījumā, no-
formējot par to attiecīgu aktu, 
kā arī manta, ko Aģentūra ie-
gādājusies tās darbības nodro-
šināšanai.

18. Aģentūra savai darbībai nepie-
ciešamo mantu iegādājas un 
rīkojas ar tās valdījumā nodoto 
mantu Publisko aģentūru likuma 
24. pantā noteiktajā kārtībā.

19. Tiesiskajās attiecībās ar fiziska-
jām un juridiskajām personām 
Aģentūra atbild atbilstoši Pub-
lisko aģentūru likuma 24. panta 
otrajai daļai.

20. Aģentūras ieņēmumus veido:
20.1  Stopiņu novada pašvaldības 

budžeta dotācijas Aģentūrai 
autonomo pašvaldības funk-
ciju realizācijai un īpašiem 
mērķiem noteiktu uzdevumu 
izpildei;

20.2  Stopiņu novada budžeta līdzek-
ļi (pašvaldības finansējums) 
pašvaldības, valsts un starp-
tautisko projektu realizācijai;

20.3  ieņēmumi no Aģentūras 
sniegtajiem pakalpojumiem 
par dzīvojamā un nedzīvojamā 
fonda uzturēšanu, par siltum-
apgādi, par ūdensapgādi, par 
notekūdeņu savākšanu un no-
vadīšanu, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu un trans-
porta pakalpojumiem;

20.4  valsts un pašvaldības pasū-
tījumi;

20.5  ziedojumi un dāvinājumi.
21. Aģentūrai ir tiesības bez Domes 

atļaujas:
21.1  iznomāt fiziskām un juridis-

kām personām tās valdījumā 
esošo kustamo mantu, iegū-
tos līdzekļus ieskaitot Aģen-
tūras budžetā;

21.2  iznomāt vai izīrēt tās valdīju-
mā esošo nekustamo man-
tu, iegūtos līdzekļus ieskaitot 
Aģentūras budžetā.

22. Aģentūra kārto grāmatvedī-
bas uzskaiti pēc uzkrājuma 
grāmatvedības principiem un 
pēc kases izdevumiem, kā arī 
sagatavo un iesniedz pārska-
tus par finanšu resursu izlie-
tojumu atbilstoši likumu „Par 
grāmatvedību”, „Par budžeta 
un finanšu vadību” un Publis-
ko aģentūru likuma prasībām. 
Pašvaldības uzdevumu izpildes 
izmaksu uzskaiti un norēķinus 
ar Stopiņu novada pašvaldību 
Aģentūra veic saskaņā ar ap-
stiprināto Stopiņu novada paš-
valdības grāmatvedības uzskai-
tes kārtību.

23. Lai kontrolētu Aģentūras finan-
siālās darbības tiesiskumu un 
šiem saistošajiem noteikumiem, 
Domei ir tiesības veikt Aģentū-
ras revīziju un sagatavot revīzijas 
pārskatu.

V. Aģentūras darbības 
pārraudzība
24. Aģentūras darbību atbilstoši 

Publisko aģentūru likuma pra-
sībām pārrauga Stopiņu novada 
dome un tās pilnvarotā amat-
persona – izpilddirektors, kas:

24.1  sniedz atzinumu Domei par 
Aģentūras direktora izstrādāto 
Aģentūras vidēja termiņa dar-
bības stratēģiju, kārtējā gada 
darba plānu un kopējā gada 
budžeta projektu;

24.2  sniedz atzinumu Domei par 
Aģentūras gada pārskatu, kā 
arī par Aģentūras darbību un 
finanšu līdzekļu izlietojumu;

24.3  sniedz priekšlikumus Domei 

par Aģentūras direktora dar-
bības novērtēšanu (arī mate-
riālās stimulēšanas vai discip-
linārās sodīšanas jautājumos);

24.4  Domes uzdevumā pieprasa  
un saņem no Aģentūras di-
rektora informāciju par Aģen-
tūras darbību un izvērtē to;

24.5  izskata sūdzības par Aģentū-
ras darbību un sniedz priekš-
likumus Domei par nepiecie-
šamo rīcību;

24.6  informē Stopiņu novada domi 
par Aģentūras darbības jau-
tājumiem;

24.7  pārraudzības pienākumu 
veikšanai ir tiesīgs pieprasīt 
un saņemt informāciju par 
Aģentūras darbību.

25. Šajos saistošajos noteikumos 
noteikto izpilddirektora funk-
ciju veikšanai Dome var iecelt 
citu amatpersonu. Ieceltajai 
amatpersonai ir visas tiesības 
un pienākumi, kas noteikti šajos 
saistošajos noteikumos.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma 
nodrošināšana
26. Aģentūras darbinieku lēmumus 

un faktisko rīcību var apstrīdēt 
Aģentūras direktoram.

27. Aģentūras direktora lēmumus 
un faktisko rīcību var apstrīdēt 
Stopiņu novada domē Adminis-
tratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā.

VII. Aģentūras izveidošana, reorga-
nizēšana un likvidēšana
28. Aģentūru izveido, reorganizē un 

likvidē Dome pēc savas iniciatī-
vas, ievērojot Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 15. pantā no-
teiktās prasības un izvērtējot 
tās izveidošanas, reorganizāci-
jas vai likvidēšanas nepiecieša-
mību atkarībā no lietderīguma, 
efektivitātes un citiem Valsts 
pārvaldes likumā noteiktajiem 
pamatprincipiem.

VIII. Noslēguma jautājumi
29. Atzīt par spēku zaudējušiem 

Domes 2013.gada 30.janvāra 
saistošos noteikumus Nr.5/13 
„STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪ-
BAS AĢENTŪRAS „SAIMNIEKS” 
NOLIKUMS”.

30. Saistošie noteikumi publicējami 
Domes informatīvajā izdevumā 
“Tēvzemīte”  un stājas spēkā 
2018. gada 1. jūnijā.

Vita Paulāne,
Stopiņu novada domes 

priekšsēdētāja 
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Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.– 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības 
virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018. gada 25. maija līdz 25. jūnijam. 4. kārtā pie-
ejamais kopējais publiskais finansējums ir 32 782,06 EUR.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti:

Mērķis/Rīcība Atbalsta apmērs, 
EUR

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 32 782,06

1.1. Atbalsts jaunas produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un 
kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

32 782,06

Projektu īstenošanas termiņš:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, projekta īstenošanas termiņš – divi gadi no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegšana
Projektu iesniegums papīra formā divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija ir jāiesniedz bied-
rības „Stopiņu Salaspils partnerība” birojā Institūta ielā 1c, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikša-
nās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login, vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu lad@lad.gov.lv.

Ar biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 
2015.–2020. gada plānošanas periodam var iepazīties biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” 
mājaslapā www.stopini-salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.
Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese:
Biedrība “Stopiņu Salaspils partnerība”, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130.
Kontaktinformācija:
Agnese Bērziņa, tālruņa Nr. 29361190, e-pasts: agnese.projekti@gmail.com;
Santa Podgaiska, tālruņa Nr. 26330025, e-pasts: santa.podgaiska@gmail.com.

Sludinājums
Biedrība „Stopiņu Salaspils partnerība” izsludina projektu pieņemšanas 4. kārtu  

no 2018. gada 25. maija līdz 25. jūnijam
Sākusies reģistrācija velo-foto orientēšanās sacensībām 

„Apceļo Daugavas lejteci”
12. aprīlī atklāta reģistrēšanās Daugavas lejteces+ velo-foto 
orientēšanās sacensību seriālam.
No šī gada maija līdz septembrim norisināsies septiņi velo-
foto orientēšanās sacensību posmi septiņos novados – Ķekavā, 
Ikšķilē, Baldonē, Ogrē, Stopiņos, Salaspilī un Mārupē.
Kāpēc piedalīties?
Piedaloties sacensībās, dalībniekam būs iespēja aktīvā un 
atraktīvā veidā iepazīt septiņu novadu tūrisma piedāvājumu. 
Lai piedalītos, nav nepieciešama īpaša sagatavotība, jo dalību 
var pieteikt SPORTA vai IZKLAIDES grupās. Otrajā grupā startē 
ģimenes ar bērniem un visi interesenti.
Balvu fonds
Katrā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar novadu 
sarūpētajām balvām, bet veloseriāla noslēgumā kopvērtējuma 
pirmo trīs vietu ieguvēji saņems veloseriāla sponsoru balvas – 
1.  vieta: „Tehnoland” dāvanu kartes 300 EUR vērtībā (katra);  
2. vieta: „Veloprofs” dāvanu kartes 150 EUR vērtībā (katra);  
3. vieta: „MySports” dāvanu kartes 50 EUR vērtībā (katra).

Piedalies!
Sacensības atklās Ķekavas novada posms 12. maijā, noslēgs – 
Mārupes novada posms 22. septembrī. Visa informācija par 
katra posma norisi būs publicēta mājaslapā  http://daugava.tra-
vel/akcijas/ un Facebook kontā  fb.me/daugava.travel, kā arī novadu 
mājaslapās.
•	 Iepazīsties ar VELOSERIĀLA NOLIKUMU http://daugava.travel/

akcijas/!
•	 Veido komandu no 2 līdz 5 cilvēkiem, iesaisti arī bērnus un do-

dies ģimenes piedzīvojumā! Vecuma ierobežojuma nav!
•	Reģistrējies šeit: http://daugava.travel/akcijas/. 
•	Piedalies visos posmos vai tikai vienā, vai dažos posmos.
•	Līdz startam sagatavo savu un bērnu velosipēdus darba kār-

tībā, notrauc putekļus no veloķiveres (drošība pirmajā vietā!), 
uzlādē fotoaparātu vai mobilo telefonu.

Piedalies un iepazīsti Daugavas lejteces+ novadu krāšņākos 
skatus, apmeklē aktīvās atpūtas vietas un kultūrvēsturiskos 
objektus, tomēr atceries, ka piedalies sacensībās un ir iespēja 
iegūt kādu no galvenajām balvām!

Seko informācijai:
→ http://daugava.travel/akcijas/                            → f b.me/daugava.travel! 

Sludinājums

„DROŠĪBAS DIENA” Ulbrokā 29. maijā, plkst. 15.00–17.00
Ulbrokas ezera krastā pie PII „Pienenīte”

„Drošības dienā” piedalīsies:
•	 Stopiņu novada pašvaldības policija;
•	 Valsts policijas Rīgas reģiona policijas pārvalde;
•	 Valsts policijas dienesta suņi;
•	Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta brigāde;
•	 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigāde;
•	 Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljons.
Drošības dienā būs iespēja vērot drošības un glābšanas dienestu 
paraugdemonstrējumus, specializēto tehniku, Valsts policijas dienesta 
suņu paraugdemonstrējumus, zemessardzes 19. nodrošinājuma 
bataljona paraugdemonstrējumus, ieročus un tehniku.

Aicinām bērnus, jauniešus un iedzīvotājus iepazīties ar 
Latvijas Republikas drošības, palīdzības un glābšanas 

dienestiem un to darbu.
Organizē Stopiņu novada dome sadarbībā ar Stopiņu novada Pašvaldības policiju, 
Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu, Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljonu.

Sludinājums

„Latvijas Zaļais punkts” 
rīko akciju un aicina nodot riepas bez maksas!

„Latvijas Zaļais punkts” aicina iesaistīties riepu nodošanas 
akcijā „Nomet ziemas riepu un iebrauc vasarā!”. 
Iedzīvotāji nolietotās autoriepas bez maksas var nodot visu 
gadu šajās pieņemšanas vietās: SIA „Eco Baltia vide” šķiroto 
atkritumu pieņemšanas laukumos Getliņu ielā 5, Rumbulā, 
Stopiņu novadā un Ādažu novadā, Kadagā, „Kadagas attīrīšanas 
ietaises”, SIA „Eko Kurzeme” šķiroto atkritumu pieņemšanas 
laukumā Ezermalas ielā 11, Liepājā. Siguldas pilsētas  

SIA „Jumis” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Siguldas 
novada „Zemdegās”.

Akcijas „Nomet ziemas riepu un iebrauc vasarā!” laikā 
no 16. aprīļa līdz 31. maijam katrs autovadītājs, kurš nodos 
četras nolietotās riepas iepriekšminētajos šķiroto atkritumu 
pieņemšanas laukumos, varēs piedalīties balvu izlozē.

Akciju „Nomet ziemas riepu un iebrauc vasarā!” rīko  
AS „Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar partneriem  
SIA „Eco Baltia vide”, SIA „Eko Kurzeme” un Siguldas pilsētas  
SIA „Jumis”, kā arī SIA „Virši A” un SIA „Latakko”.

Sludinājums

STOPIŅU NOVADA PII 
„PIENENĪTE” 

AICINA DARBĀ 
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀ-

JUS
 

uz 1 slodzi uz aizvietošanas 
laiku vasarā jūlijā.

Atalgojums – 750-780 EUR;

Darba laiks  – katru darba 
dienu 8 stundas no plkst. 9.00 
līdz 18.00. 

Nepieciešams: augstākā 
pirmsskolas pedagoģiskā iz-
glītība, latviešu valodas pras-
mes C līmenī, labas saskars-
mes spējas ar bērniem un 
pieaugušajiem. Var pieteik-
ties arī studējošie pedagogi.

Pieteikties 
pie vadītājas 

pa tālr. 67910984 vai 
26558646 

vai klātienē darba laikā 
no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Sludinājums

Aicinām visus Stopiņu novada 
jauniešus2018. gada 17. maijā 
plkst. 18:00 Ulbrokas dienas 
centrā uz tikšanos ar Aināru 
Juškeviču – vienu no visu laiku 
rezultatīvākajiem florbola 
spēlētājiem un labākajiem 
jaunās paaudzes treneriem 
Latvijā.

Saldējums, diskusijas un 

jautājumi brīvā gaisotnē!

Saldējums ar slavenību –
AINĀRU JUŠKEVIČU
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ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ DIVAS 
TEMATISKĀS IZSTĀDES
•	 Tematiska izstāde “IEKLAUSĪ-

TIES UN IESKATĪTIES...”, VĀCU 
KOMPONISTAM, DIRIĢENTAM, 
RAKSTNIEKAM RIHARDAM VĀG-
NERAM  – 205. (1813. gada 22. 
maijs–1883. gada 13. februāris).

•	 Tematiska izstāde „Dzeja tēlos 
un attēlos”. Arī maijā Ulbro-
kas Mūzikas un mākslas skolas 
Mākslas nodaļas audzēkņu dar-
bu izstāde Ulbrokas bibliotēkā! 
Radoša mācību procesa rezultātā 
ir tapušas skolas audzēkņu ilus-
trētas grāmatas. 

ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ 
E-PRASMES
•	 Jaunums! Datorprasmes gada 

garumā! Līdz 20. maijam  – 
otrdienās, ceturtdienās. 

•	 „Google” piedāvātās darbības 
informācijas meklēšanā. „You-
tube”, kartes, disks, tulkotājs un 
citi izdevīgi kompānijas „Google” 
piedāvājumi.

•	Nodarbībām nepieciešams pie-
teikties savlaicīgi, un tām nav 
nepieciešamas priekšzināšanas. 
Apmācības veic Stopiņu novada 
Ulbrokas bibliotēkas darbinieki. 
Kontaktinformācija: Ulbrokas 
bibliotēka, tālrunis – 67910503, 
e-pasts: biblioteka@stopini.lv.

Pašvaldības finansēta projekta īs-
tenošana
•	 Pavasara un ziedoņa svētki 

viensētā „Brasliņas”. 2018. ga- 
da 12. maijs, plkst. 16.00.

•	 Programmā kultūrvēsturiskā 
mantojuma daudzināšana:

•	 viensētas radītā pilsētvide – ēka, 
tērpi, gleznas;

•	 kolhoza „Ļeņina ceļš” bibliotēka;
•	ne tikai pagātne, bet dzīvā vēs-

ture;
•	 noskaņu koncerts – dziesmas un 

pastāsti;
•	mākslinieks karikatūrists;
•	 dāvināšanas prieks.
•	Dreskoda aksesuāri: dāmām  – 

cepure; kungiem – tauriņš.
P.S. Pasākuma laikā notiks foto-
grafēšana, zīmēšana un atmiņu 
ierakstīšana.
Svētku laikā iespējams iegādāties 
Ainas Božas dziesmu ierakstus CD 
un grāmatu ar dziesmu tekstiem 
un gleznām, kā arī Dzintara Meļņa 
karikatūru, kas zīmēta tieši jums kā 
mīļa atmiņa un atgādinājums par 
jauki pavadītu pasākumu.

ULBROKAS BIBLIOTĒKA 
ORGANIZĒ 
Saruna par grāmatām un bibliotē-
kas dokumentu kopumu, kārtojumu 
un informācijas pieejamību ar jauno 
ilustrāciju autoriem no Ulbrokas 

Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli 
plastiskās mākslas nodaļas. Atbil-
dēsim uz audzēkņu jautājumiem, 
sniegsim jaunas zināšanas, rosi-
nāsim radošu prieku. Tiekamies  
2018. gada 21., 23., 24., 25. maijā!

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ
•	 Fotoizstāde „Meža piezīmes Aiva-

ra Vakša skatījumā”. 
•	 Ikdienā esam pieraduši, ka viss 

tepat jau ir, bet  – vai apstāja-
mies, lai veltītu mirkli tik ie-
rastajam celmam tepat meža 
malā?... Ziemā gaidām sauli, 
brīdi, kad ziedēs pirmās pavasa-
ra puķes, kokiem plauks lapas, 
lai priecātos par dabas košumu, 
krāsu bagātību. Vai var dabas 
košumu saskatīt melnbaltās 
fotogrāfijās? Var! Par to mūs 
Sauriešu bibliotēkā pārliecina 
novadnieks, fotogrāfs Aivars 
Vaksis, atklājot viņa fotoizstādi 
„Meža piezīmes”. Piesaista arī 
interesantais noformējums  – 
Aivara veidotie rāmji.

•	 Visi laipni aicināti Stopiņu novada 
mežu skaistumu Aivara Vakša 
skatījumā aplūkot Sauriešu bib-
liotēkā līdz 31. maijam.

•	 Izstādes atklāšanas fotomirkļi 
galerijā: http://stopini.lv/lv/kultura/
sauriesu-biblioteka/galerijas/aivars-
vaksis-fotoizstade-meza-piezimes.

BIBLIOTĒKĀS

12. maijā plkst. 16.00
VEF Kultūras pilī Stopiņu nova-
da VPDK „Luste” 20 gadu jubile-
jas koncerts „Tina lieli, tina mazi 
„Lustes” deju kamolīti…”

Ieeja bez maksas.
Koncertu atbalsta Stopiņu no-

vada pašvaldība.

19. maijā plkst.18.00 
Upesleju internātpamatskolā-re-
habilitācijas centrā Stopiņu nova-
da VPDK „Stopiņš” 10 gadu jubile-
jas koncerts „Es tevi uzlūdzu…”.

Ieeja bez maksas.
Pasākumu atbalsta Stopiņu no-

vada pašvaldība.

27. maijā 
plkst. 14.00 
Līgo parkā koncerts „Dan-
co lieli, danco mazi”. Latvju 
rakstu zīmes izdejos Stopi-
ņu novada izglītības iestāžu deju ko-
lektīvi un viņu draugi. No plkst.12.00 
līdz 18.00 darbosies kafejnīca un pie-
pūšamās atrakcijas bērniem

Ieeja brīva! 
Pasākumu atbalsta Stopiņu no-

vada pašvaldība.

1. jūnijā 
no plkst. 15.00 – 

Bērnu Svētki Stopiņos. 
Dažādas radošās darb-
nīcas un aktivitātes Sto-
piņu novada Dienas centros. Plkst. 

18.00 Līgo parkā izrāde bērniem 
„Troļļu misija pasaku mežā”, rado-
šā apvienība „Pasaku nams”. 

Ieeja brīva! 
Pasākumu atbalsta Stopiņu no-

vada pašvaldība.

2. jūnijā plkst. 15.00 

Ulbrokas kultūras namā vokālā 
ansambļa „Ievziedi” 20 gadu jubi-
lejas koncerts „Ievziedu putenī”.
Piedalās: 
Stopiņu novada vokālais ansamb-
lis „Ievziedi” (vadītājs  – Andris 
Jansons);
Baldones senioru vokālais an-
samblis „Dziedātprieks” (vadī-
tājs – Ingus Kokins);
Stopiņu novada vokālais ansamb-
lis „Sagša” (vadītāja – Biruta De-
ruma);
Stopiņu novada senioru deju ko-
lektīvs „Ulenbroks” (vadītāja  – 
Ineta Svilāne).

Ieeja brīva

9. jūnijā 
plkst.21.00 
Līgo parkā – M. Lasmaņa 
un P. Brūvera„Ezera mis-
tērija”. Koncertā piedalās 
Stopiņu novada mākslinieciskie 
kolektīvi un viesmākslinieki. Pēc 
pasākuma – pirmā vasaras zaļum-
balle kopā ar grupu „Zeļļi”. 

Pasākumu nodrošina Stopiņu 
novada pašvaldība. 

Ieeja brīva. 

KULTŪRAS PASĀKUMI

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 „Poligrāfijas grupa Mūkusala” 
Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta

„TĒVZEMĪTE” IZNĀK KATRA MĒNEŠA PIRMAJĀ NEDĒĻĀ 
UN PIEEJAMA STOPIŅU NOVADĀ ŠĀDĀS VIETĀS:
Ulbrokā: Stopiņu novada domē, Ulbrokas bibliotēkā, Ulbrokas dienas centrā, 
Kultūras namā, PA „Saimnieks”, PII „Pienenīte”, aptiekā pie Ogres pagrieziena, 
aptiekā 51. autobusa galapunktā, Stopiņu ambulancē, kafejnīcā „Pie kamīna”, 
veikalos „LaTS”, „TOP”, „Certa”, „Latvijas balzams”, frizētavā Institūta ielā 1, 2. stāvā
Rumbulā: Gaismas internātpamatskolā, SIA „Getliņi EKO”
Dreiliņos: „Saulīšu” ciematā 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

Institūta iela 1A, 
Stopiņu novads, LV–2130

SPORTA PASĀKUMI

•	 11. un 12. maijā  – Stopiņu novada 
peldbaseinā Stopiņu novada atklā-
tās sacensības peldēšanā. 11. maijā 
sākums plkst. 14.00, 12. maijā sā-
kums plkst. 10.00.

Sveicam novada jubilārus!

70 gadu jubilejā – 10 jubilārus,
75 gadu jubilejā – 10 jubilārus,
80 gadu jubilejā – 9 jubilārus,
85 gadu jubilejā – 1 jubilāri,
90 gadu jubilejā – 1 jubilāru,
95 gadu jubilejā – 1 jubilāri!

Jaundzimušie
Aprīlī piedzimuši 10 bērni –

5 meitenes un 5 zēni.

Laulības

2018. gada aprīlī 
Stopiņu novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
divas laulības.

Mūžībā aizvadīti
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 

Valentīnu Ciunelu, Vasiliju Cvetkovu, 
Pēteri Dimdu, Jekaterinu Djačen-
ko, Irinu Kolosovu, Irēnu Lazdāni, 

Viktoru Pumpišu, Nadeždu Rudenko, 
Andreju Uteni un Vladimiru Zujevu 

mūžībā aizvadot. Vien tikai savu mīlestību varam
Tev, baltā dvēselīte, dot šai ceļā līdz,
Lai aizej Tu pa sniegpulksteņu staru,

Kur Tevi gaida mūžīgs dzīves rīts. 
(K. Apškrūma)

Stopiņu novada bāriņtiesas kolektīvs izsaka visdziļāko līdz-
jūtību piederīgajiem, mūžībā aizvadot Stopiņu novada bāriņ-

tiesas ilggadējo darbinieci Irēnu Lazdāni. 

LĪDZJŪTĪBA

Var aiziet tālu, bet ne mūžam tik tālu,
Lai neatskanētu atmiņu balss.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un piederīgajiem, 
Stopiņu novada PA „Stopiņu ambulance’’ un 

Stopiņu novada bāriņtiesas ilggadējo darbinieci 
Irēnu Lazdāni mūžībā pavadot.

Stopiņu novada dome

Godināsim stiprās ģimenes

Lai godinātu Stopiņu novada stiprās ģimenes un pateiktos 
par ģimenisko vērtību saglabāšanu, 2018. gada 29. septembrī 
Ulbrokas kultūras namā sirsnīgā noskaņā tiks rīkots stipro 
ģimeņu godināšanas pasākums, sveicot pārus, kuri saskanīgā 
laulībā nodzīvojuši 50, 55 un vairāk gadus.

Prasme gadu desmitos saglabāt mīlestību, uzticību un 
savstarpējo cieņu – tā ir vērtība, un tas izdodas tikai stiprai 
un saticīgai ģimenei.

Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina Zelta kāzu 
jubilārus, kā arī 55 un vairāk gadus laulībā nodzīvojušus 
pārus līdz 31.  augustam pieteikt savu dalību pasākumā, 
ierodoties personīgi Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā 
(Institūta ielā 14) vai zvanot pa tālruni (67910564, mob.  – 
27757381) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai paziņojot 
par dalību Stopiņu novada pašvaldībā.

Vecākus svinībām var pieteikt bērni, mazbērni, tuvinieki 
un draugi, sagādājot patīkamu pārsteigumu gaviļniekiem. 
Sanāksim kopā 29. septembrī Ulbrokas kultūras namā un 
radīsim svētkus ģimenei!

Sludinājums

Pensionāru biedrība 
25. maijā rīko ekskursiju: 

Līgatne, Vienkoču parks, Āraišu pils, Cēsis.

Izbraukšana:
•	8.00 no Ulbrokas, 
•	8.10 no Sauriešiem, 
•	8.20 no Upeslejām.

Tālr.:    29423944 (Alise),        29981040 (Biruta).

Ekskursija
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