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2018.  gada 21.  septembrī  – 
Eiropas Olimpiskajā dienā  – 
pirmsskolas izglītības iestā-
de „Pienenīte” atklāja jauno 
sporta laukumu.

Sporta laukuma pamatni klāj 
mākslīgais segums, šeit varēs 
spēlēt futbolu un basketbolu, 
skriet, mācīties tāllēkšanas so-
ļus, kā arī vingrot uz līdztekām.

Jauno sporta laukumu izmēģi-
nāja pirmsskolas izglītības iestā-
des audzēkņi un vadītāja Lelde 
Sturme kopā ar Stopiņu nova-
da domes priekšsēdētāju Vitu  
Paulāni, Ulbrokas sporta 
kompleksa direktori Aelitu  
Veipu, sporta organizatoru Ediju  
Bērziņu, SIA „Ksil Baltic” 
pārstāvi Kristapu Vulānu.

PII „Pienenīte” papildina to 

nedaudzo pirmsskolas izglītības 
iestāžu skaitu Latvijā, kurām ir 
savs sporta laukums. 

Sporta laukuma būvniecības 
darbi notika no 2018.  gada  
augusta sākuma līdz septembra 
vidum.

Inese Skrastiņa,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Eiropas Olimpiskajā dienā PII „Pienenīte” 
atklāts jaunais sporta laukums

Iecirkņu komisiju darba 
laiks pirms vēlēšanu 
dienas:
•	 Pirmdien, 1. oktobrī, no plkst. 

17.00 līdz 20.00;
•	 Otrdien, 2.  oktobrī, no plkst. 

8.00 līdz 11.00;
•	 Trešdien, 3.  oktobrī, no plkst. 

17.00 līdz 20.00; 
•	 Ceturtdien, 4. oktobrī, no plkst. 

9.00 līdz 12.00; 
•	 Piektdien, 5. oktobrī, no plkst. 

10.00 līdz 16.00.

Pirms vēlēšanām katrā vēlēšanu 
iecirknī varēs iepazīties ar deputātu 
kandidātu sarakstiem un priekšvē-
lēšanu programmām, ziņām par 
kandidātiem un balsošanas kārtību.

Vēlēšanu diena  – 6.  oktobris, 
sestdiena, no plkst. 7.00–20.00.

Stopiņu novada 
vēlēšanu iecirkņi:
•	 Iecirknis Nr. 798 (Institūta iela 

1, Ulbroka, Ulbrokas kultūras 
namā);

•	 Iecirknis Nr. 799 (Upeslejas, „In-
ternātpamatskola”);

•	 Iecirknis Nr. 800 (Kaudzīšu iela 
31, Rumbula, Gaismas internāt-
pamatskola).

Saeimas vēlēšanās vēlētāju uz-
skaitei nelieto  vēlētāju reģistru.  
Balsotājus reģistrē vēlēšanu iecirknī, 
izdarot atzīmi vēlētāja pasē.

Ja atsevišķi vēlētāji veselības 
stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlē-
šanu telpās, iecirkņa komisija, pa-
matojoties uz šo vēlētāju vai viņu 
pilnvarotas personas rakstisku ie-
sniegumu, organizē balsošanu šo 

2018. gada 6. oktobrī – 13. Saeimas vēlēšanas 
vēlētāju atrašanās vietā, nodroši-
not aizklātību. Balsošana vēlētāju 
atrašanās vietā tiek organizēta arī 
iepriekš minēto personu kopējiem, 
ja viņi laikus iesnieguši rakstisku 
iesniegumu par balsošanu atrašanās 
vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās 
vietā jāpiesaka no 1. līdz 6. oktobra 
plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai 
vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī. Iesnieguma paraugs pie-
ejams Stopiņu novada domes mā-
jaslapā www.stopini.lv.

Citu vēlētāju balsošana ārpus 
vēlēšanu telpām nav pieļaujama. 
Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā 
turpina pieņemt rakstiskus iesnie-
gumus par balsošanu vēlētāju atra-
šanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā 
pieņemtos iesniegumus iecirkņa 
komisija ņem vērā, ja ir iespējams 

ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz 
pulksten astoņiem vakarā.

Ar deputātu kandidātu saraks-
tiem un priekšvēlēšanu program-
mām var iepazīties arī Centrālās  
vēlēšanu komisijas mājaslapā:  

https://sv2018.cvk.lv/pub/Candida-
teLists. 

Evita Rozenbaha-Kalniņa,
Stopiņu novada

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
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No jūlija Ulbrokā tika pārbū-
vēts ceļš Pundurīši–Līdaci-
ņas. Ceļu asfaltēja 942  met-
ru garumā, tika izbūvēta 
lietusūdens kanalizācija, uz-
stādīti 11 ātrumvaļņi; šobrīd 
tiek turpināti apgaismojuma 
izbūves darbi.  

Projektā izbūvēts arī gājēju 
celiņš uz Ulbrokas ezera tilti-
ņu, un tagad abas ezera malas 
savieno ērts celiņš  gājējiem. 
Nākamgad gar celiņu plānots 
izbūvēt apgaismojumu. 

Ceļa Pundurīši–Līdaciņas pārbūve 
tuvojas noslēgumam

2018. gadā Stopiņu novada ie-
lām ar grants segumu uzsākta 
dubultā virsmas apstrāde  – 
uzklājot melno segumu, tiek 
novērsta ceļu putēšana, uzla-
bots ceļa kalpošanas ilgums, 
kā arī autobraucēju komforts.

Šogad Stopiņu novadā dubultā 
virsmas apstrāde veikta Ceriņu un 
Ērgļu ielu ceļu posmos Dreiliņos. 
Izvērtējot seguma funkcionalitāti, 
tiks turpināta novada grants se-
guma ielu apstrāde ar šo metodi.

Jau vairākus gadus valsts auto-
ceļiem ar grants segumu daudzviet 
Latvijas reģionos ir veikta dubultā 
virsmas apstrāde.

Dubultā virsmas apstrāde ir ceļa 
virsmas uzturēšanas metode, nevis 

ceļa segas rekonstrukcija. Autoceļa 
virsma iegūst asfaltam līdzīgu se-
gumu, tomēr tās noturību nevar 
pielīdzināt asfaltam, tādēļ šo teh-
noloģiju izmanto ceļiem ar nelie-
lu satiksmes intensitāti. Galvenie 
ieguvumi no šāda ceļu seguma 
ir iedzīvotājiem ceļu tuvumā, jo 
segums pilnībā novērš ceļa putē-
šanu, bet autovadītājiem tiek no-
drošināti komfortablāki braukšanas 
apstākļi. Uz šādi apstrādātiem ceļu 
posmiem ir jāievēro noteikti masas 
ierobežojumi. Virsmas apstrādes 
sezona ir trīs mēneši  − jūnijs, 
jūlijs, augusts. Darbos tiek izman-
tota bitumena emulsija − lai ūdens 
pilnībā izdalītos no bitumena līdz 
pirmajām salnām, ir vajadzīgas 
vairāk nekā 60 dienas. 

Ulbrokā uzsākti Latvijas 
simtgadei veltītā skvēra iz-
būves darbi. Skvērs atra-
dīsies Institūta ielā, starp  
51. autobusa galapunktu un 
veikalu „TOP”. 

Aicinām iedzīvotājus būt uzma-
nīgiem un ievērot būvniecības 
darbu teritorijas norobežoju-
mus!

Darbus veic PA „Saimnieks”.

Uzsākta Latvijas simtgadei veltītā 
skvēra izbūve Ulbrokā

Šogad Stopiņu novada pašval-
dība iegādājās jaunu autobusu 
skolēnu pārvadājumiem.

Autobuss IVECO BUS ar 30 vie-
tām skolēnus sāks pārvadāt sep-
tembra vidū.

Autobuss iegādāts iepirkuma 
procedūrā, kurā līguma slēg-
šanas tiesības piešķirtas SIA  
„Alkom-Trans”, ar piedāvāto cenu  
99 000,00 EUR (bez PVN).

Iegādāts jauns autobuss skolēnu 
pārvadāšanai

Darbu gaitā tiks pārbūvēta au-
tostāvvieta – turpmāk tajā būs 
iespējams novietot 56 automa-
šīnas. Tiks atjaunots brauk-
tuves asfaltbetona segums, 
izbūvēts bruģēts gājēju celiņš, 
lietusūdens kanalizācija un ap-
gaismojums.

Darbus veic SIA „ASFALTBŪVE”, 
līguma summa – 244 244,44 EUR 
(bez PVN). Darbus plānots pa-
veikt līdz 30. oktobrim.

Ulbrokā uzsākta Institūta ielai 36 
piegulošās teritorijas pārbūve

Novadā 
ielu sakārtošanai 
sāk izmantot dubulto 
virsmas apstrādes metodi

Sauriešu ciemata centrā, pa-
pildinot tagadējo āra trenažie-
ru sporta laukumu, pieejams 
āra tenisa galds. 

Novērojumi liecina, ka galds vasa-
rā tika aktīvi izmantots un vakaros 
Sauriešu iedzīvotāji – gan lieli, gan 
mazi – uz tā spēlēja galda tenisu.

Sauriešos pieejams āra tenisa galds

Projektā tiks pārbūvēti elektroapgā-
des ārējie tīkli, kā arī ūdens apgādes 
un kanalizācijas tīkls un tiks atjau-
nots asfalts Upeslejas 9 piegulošajā 

teritorijā. Darbus plānots pabeigt 
2019.  gada vasarā. Darbus veiks 
AS „Ceļu pārvalde” par summu  
298 420,72 EUR (bez PVN).

Tiks uzsākta Upeslejas 9 
piegulošās teritorijas pārbūve
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Šī gada vasarā Līčos tika iz-
būvēts jauns bērnu rotaļu 
laukums, piegādāts un uzstā-
dīts aprīkojums un mīkstais 
segums bērnu drošībai. 

Līguma slēgšanas tiesības tika pie-
šķirtas SIA „Jūrmalas Mežaparki”, 

reģ. nr. 40003483845, ar piedāvāto 
cenu 38 839,36 EUR (bez PVN).

Pēc iedzīvotāju lūguma pie ro-
taļu laukuma tika uzstādīts tīkls, 
lai no futbola laukuma blakus 
bumbas nevarētu traumēt ma-
zos bērnus, kuri spēlējas rotaļu  
laukumā.

Līčos izbūvēts jauns, mūsdienīgs 
bērnu rotaļu laukums

Šajā vasarā iestādē no plā-
notajiem iekšdarbiem notika 
centrālā koridora un divu kāp-
ņutelpu remonts. 

Tika līdzinātas koridora sienas, 
grīda, ieklāts jauns linolejs 200 m2 
platībā un izflīzētas divas kāpņu-
telpas. Tika atjaunots koridora 
sienu krāsojums pienenītes krā-
sā – koši dzeltens ar ģeometrisku 
figūru rakstu dažās koridora vietās. 
Darbs bija apjomīgs un laikietilpīgs, 
tādēļ sākotnēji bija šaubas, ka va-
saras beigās varētu tikt traucēta ik-
dienas darba organizācija, taču viss 
noritēja, kā bija plānots. Koridora 
remonta laikā tika nomainītas arī 
kabinetu durvis, pie griestiem izvie-
toti jauni, ekonomiski LED gaismas 
ķermeņi. Remontdarbus veica SIA 
„Energy Expert”, strādājot atbildīgi 
un ņemot vērā iestādes specifiku un 
vēlmes. Kopējā remontdarbu sum-
ma ir 50 734,31 EUR (bez PVN).

Šīs vasaras remontdarbi PII „Pienenīte”

Ar prieku un gandarījumu 
Ulbrokas vidusskola pazi-
ņo par projekta „Saules pie-
stātne” pabeigšanu. Tas ir  
vides labiekārtošanas pro-
jekts, kura ieceri 2017.  gadā 
izvērtēja un apstiprināja bied-
rība „Stopiņu un Salaspils 
partnerība” un Lauku atbalsta 
dienests. Šī projekta idejas au-
tore un koordinatore ir Iveta 
Siliņa, Ulbrokas vidusskolas 
direktora vietniece.

Logo atdzīvojas ziedos un 
augos
Projektā bija paredzēts Ulbrokas 
vidusskolas āra teritorijā izveidot 
funkcionālu novada vides izzināša-
nu veicinošu un izglītojošu atpūtas 
vietu ar vizuāli interesantu risināju-
mu – skolas logo – saulīti. Sadarbī-
bā ar ainavu arhitekti Lauru Šternu 
un arhitektu Haraldu Neimani tika 
izstrādāts ieceres plānojums. Jautāta, 
kādēļ izvēlēts saules simbols, Iveta 
atbild: „Kopš 2002.  gada Ulbro-
kas vidusskolai ir sava saulīte – tā 
ikdienā sakām, kad runājam par 
skolas simbolu. Šodien tā ir zīme – 
tik pierasta, pašsaprotama, ikdie-
nišķa, bet, atceroties brīdi, kad tā 
tika izlolota, pārņem īpašas sajūtas. 
Sajūtas, kuras liek aizdomāties par 
skolu kā vietu ar īpašu enerģētiku, 
kā vietu, kur dzimst sapņi un tiem 
tiek doti spārni, vietu, kur notiek 
mūžīgā kustība un mainība, vietu, 
kur svarīgākais ir cilvēkbērns, kuru 
dažreiz vajag uzmundrināt, samīļot, 
dot ticību saviem spēkiem, un sko-
lotājs – gaismas nesējs, kuram tā 
nepieciešams neizsīkstošais avots, 
no kura smelties spēku, izturību, 
mīlestību un gudrību.” 

Pabeigts Ulbrokas vidusskolas vides 
labiekārtošanas projekts „Saules piestātne” 

Katra nākamā diena tuvina brīdim, 
kad mēs visi varēsim ieraudzīt  
Ulbrokas jaunā kultūras nama 
unikālo veidolu  – jauno jumtu 
plānots uzlikt jau līdz šī gada de-
cembrim, lai pēc iespējas drīzāk 
varētu uzsākt iekšdarbus. Būvnieki 
ļoti cītīgi strādā, lai kultūras centrs 

vērtu savas durvis nākamā gada 
rudenī. Vasarā tika uzsākta ēkas 
administratīvā korpusa izbūve. Šo-
brīd betona konstrukcijas ir gata-
vas un notiek sagatavošanās jumta 
izbūvei. Paralēli būvdarbiem drīz 
tiks uzsākta arī apkārtējās terito-
rijas labiekārtošana.

Aktīvi norit būvniecības darbi 
jaunajā Ulbrokas kultūras centrā

Simbolu īsteno būvnieki un 
dārzniece
Projekta īstenošana sākās šī gada 
pavasarī. Būvdarbus veica SIA „I.K. 
Būve”. Viņi rekonstruēja skolas te-
ritorijā apļa formas dobi, izbūvēja 
gājēju celiņus, kas savieno objekta 
centrālo daļu ar skolas piegulošo te-
ritoriju, Ulbrokas sporta kompleksu 
un gājēju celiņu, kas savieno Ulbro-
kas ciemu ar Ulbrokas vidusskolu. 
Tika uzstādīti arī atpūtas soliņi un 
īpaši stāvsoli, kā arī izvietotas atkri-
tumu urnas. Dobes apzaļumošanā 
lielu darbu ieguldīja skolas dārznie-
ce Brigita Stalidzāne. 

Projekts veiksmīgi tika īstenots, 
un Ulbrokas vidusskola jauno mā-
cību gadu uzsāk ar savu saulīti sko-
las pagalmā, kas rosinās saulainas 
domas, siltas atmiņas par vasaru 
un ļaus apstāties un pasapņot par 
„saulaino tāli”.

Ieguldījums skolai un novadam
„Saules piestātne” būs iedvesmojo-
ša vieta kāda radošā darba tapša-

nā ikvienam skolēnam āra mācību 
stundā vai kopā būšanas vieta kla-
ses stundā, izzinoša vieta ikvienam 
skolēnam, kur bagātināt teorētiskās 
zināšanas par augu daudzveidību. 
Tā būs arī praktiskas darbošanās 
vieta ikvienam audzēknim, lai ar 
savu darbu uzturētu labiekārtoto 
vietu sakoptu, estētiski pievilcīgu, 
kā arī atpūtas vieta ikvienam Ulbro-
kas vidusskolas skolēnam, Ulbrokas 
vidusskolas vecākam vai viesim. 
Šī būs arī atpūtas vieta ikvienam 
Stopiņu novada sporta kompleksa, 
peldbaseina apmeklētājam, ikvie-
nam riteņbraucējam, kurš, izman-
tojis garām ejošo riteņbraucēju 
celiņu, vēlas atpūtināt nogurušās 
kājas, ikvienai jaunajai māmiņai, 
kura iemīļojusi kā pastaigas vietu 
izmantot gājēju celiņu blakus un 
vēlas uz mirkli piestāt, ieelpot ziedu 
smaržu, lai smeltos spēku ikdienas 
solim. „Saules piestātne” būs vēl 
viena īpaša vieta mūsu novadā, ar 
ko varēs lepoties ikviens tā iedzī-
votājs.

Stopiņu novada pašvaldība kat-
ru gadu izsludina projektu kon-
kursu, kur vietējie iedzīvotāji 
var iesniegt dažādus projektus. 
Šogad, saistībā ar Sauriešu cie-
mata labiekārtošanu un atpūtas 
vietas izveidi zaļajā zonā tika 
iesniegti 2 projekti, kuri arī 
vasaras periodā tika realizē-
ti. Projektus iesniedza Anita  
Stroikova un Vija Tračuma.

Vietējie Sauriešu iedzīvotāji ie-
saistījās teritorijas sakopšanā un 
atpūtas vietas izveidē. 

Šobrīd Sauriešos ir izveidota vēl 
viena skaista atpūtas vieta. Paldies 
Sauriešu iedzīvotājiem par idejām 
un ieguldīto darbu.

Jauns atpūtas laukums Sauriešos
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Informē pašvaldības policija
•	 Septembrī Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 178 notikumiem. 
•	 Uzrakstīti 35 administratīvā pārkāpuma protokoli.
•	 Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu uzrakstīti 9 administratīvo pārkā-

pumu protokoli-lēmumi.
•	 Izskatīti 7 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
•	 Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 14 personas alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
•	 Aizturēts un nodots Valsts policijas Ceļu policijai autovadītājs, kas savu automašīnu vadīja alkohola reibumā.

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada Pašvaldības policijas materiālus

Paziņojums

Paziņojums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam 
Burtnieku iela 34  (bij. Volgas iela 31), Saurieši, 

Stopiņu novads

Stopiņu novada dome 05.09.2018. sēdē pieņēma lēmumu, protokols 
Nr. 34, p. 1.8 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam 
Burtnieku iela 34 (bij. Volgas iela 31), Saurieši, Stopiņu novads”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis: pamatot sarkano līniju 
precizēšanu Burtnieku ielas posmā un apbūves izvietojumu 
zemes vienībā Burtnieku iela 34 (bij. Volgas iela 31), kadastra apz. 
80960080401.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – īpašuma Burtnieku iela 34 
īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja  – Stopiņu novada domes 
attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālrunis 67910546; 
27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplānojuma izstrādei 
iesniedzami Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, 
Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) 
līdz 2018. gada 5. novembrim. 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plā-
nojuma grozījumu veikšanai īpašuma „Ievas”, Ulbroka, 

Stopiņu novads, teritorijā

Stopiņu novada dome 19.09.2018. sēdē pieņēma lēmumu, protokols 
Nr.  35, p.  2.5. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas 
plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma „Ievas”, Ulbroka, Stopiņu 
novads, teritorijā”.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt Stopiņu novada teritorijas 
plānojumā (no 2017.  gada) noteikto funkcionālo zonējumu daļā no 
zemes vienības „Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)” uz funkcionālo 
zonējumu, kas paredz teritorijas izmantošanas veidam „Rūpnieciskās 
apbūves teritorija (R)” papildu izmantošanas veida noteikšanu: 
Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (kods 
13005) ar tā aprakstu „Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu 
(izņemot tādu, kas satur bīstamas vielas) reģenerācijas vietu, kas 
nerada būtisku ietekmi uz vidi, apbūve”, veidojot jaunu funkcionālo 
apakšzonu – „Rūpnieciskās apbūves teritorija (R3)”.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības 
un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālrunis 67910546; 27757382, 
e-pasts planotajs@stopini.lv).
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei 
iesniedzami Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, 
Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz  
2018. gada 5. novembrim.

Stopiņu novada pašvaldība uz-
sāk darbību www.epakalpo- 
jumi.lv, kur bērnu vecākiem ir 
iespējams elektroniski reģis-
trēt bērnus rindā uz vēlamo 
pirmsskolas izglītības iestādi. 
Šajā vietnē www.epakalpojumi.
lv vecāks varēs arī mainīt bērna 
vēlamo mācību uzsākšanas lai-
ku; izvēlēties prioritāro (vēla-
mo) mācību iestādi un attālināti 
sekot līdzi pieteikuma aktuali-
tātēm.

Mainīta kārtība bērnu reģistrēša-
nai rindā uz pirmsskolas izglītības 
iestādi Stopiņu novadā!
No 08.10.2018. mainīta kārtība bēr-

nu reģistrēšanai rindā uz pirmsskolas 
izglītības iestādi. Līdz šim bērna pār-
stāvis bērnu reģistrēja izglītības iestā-
dē. Sākot no 08.10.2018., pirmsskolas 
vecuma bērnu rindā uz pirmsskolas 
izglītības iestādi bērna vecāks var 
reģistrēt:
•	 Elektroniski, izmantojot e-pakal-

pojumu „Pirmsskolu pieteikumu 
reģistrs” vietnē www.epakalpo-
jumi.lv vai

•	 Klātienē personīgi Stopiņu nova-
da Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā (KAC) 
Ulbrokā, Institūta ielā 1A, Stopiņu 
novada domē, 1. stāvā.
Bērna aizbildnis, vecāku pilnva-

rotā persona vai cits bērna liku-

miskais pārstāvis (kas nav vecāks) 
pirmsskolas vecuma bērnus rindā 
var reģistrēt tikai klātienē personīgi 
Stopiņu novada Valsts un pašvaldī-
bas vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 
1A, Stopiņu novada domē, 1. stāvā.

Bērnu uzņemšana speciālās pirms-
skolas izglītības programmās notiek 
kā līdz šim – iesniedzot iesniegumu 
izglītības iestādes vadītājam. 

Ja jums nav sekmīgi izdevies uzsākt 
pakalpojumu www.epakalpojumi.lv, 
lūdzam sazināties ar Valsts un paš-
valdības vienoto klientu apkalpošanas 
centru (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 
1A, Stopiņu novada domē, 1. stāvā, 
tālr. 66954851; 67388608.

Jaunums pirmsskolas bērnu vecākiem! →

Šī gada renovācijas darbu laikā 
skolā tika nomainītas visu klašu 
iekšdurvis – 18 telpās, kur mā-
cās bērni.  Īpaša uzmanība pie-
vērsta durvju rokturiem – arī tie 
tagad atbilst drošības noteiku-
miem. Taču galvenās pārvērtī-
bas skārušas tieši sākumskolu.  

Sākumskolā – jaunas grīdas, 
durvis, apgaismojums
Trešajā stāvā, kur atrodas sākumsko-

la, pilnībā nomainīts grīdas segums. 
Tagad vecā padomju laika linoleja 
vietā ir moderns, publiskām telpām 
paredzēts linolejs – tas atbilst skolas 
higiēnas prasībām, un uz tā nevar 
paslīdēt, tādējādi mazinot traumatis-
ma risku bērniem. Pilnībā renovētas 
labierīcības.  

Izveidota klase cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem
Pirmajā stāvā izveidota pavisam 

jauna klases telpa, kur īpaši pie-
domāts par skolēnu vecākiem ar 
kustību traucējumiem. Līdz šim 
viņiem nebija iespējams piedalīties 
vecāku sapulcēs vai citos pasākumos.  
Ikdienā šajā klasē mācīsies 1.a klases 
bērni. 

Renovācijas darbus veica firma 
no Rīgas SIA „I.K. Būve”, kas uz-
varēja iepirkuma konkursā. Reno-
vācijas darbu kopējās izmaksas  – 
158 000 EUR. 

Renovācijas darbi Ulbrokas vidusskolā – sākumskolā

Rudens sākumā būs pabeigts 
darbu pirmais posms, kas no-
zīmē visas vidusskolas ēkas 
aprīkošanu ar bezvadu inter-
neta tīklu. 

Pēc rekonstrukcijas skolā būs 
pieejami trīs bezvadu interneta 
kanāli: administrācijai, skolotājiem 
un skolēniem. Jau rudens sākumā 
neierobežots internets būs pieejams 
gan mācību vajadzībām, gan brīvā 

laika iespēju izmantošanai. Izsludi-
nātajā konkursā par darbu veikša-
nu uzvarēja SIA „OSS Networks”, 
kas šādus projektus veicis arī citās 
Latvijas skolās. Lai novērtētu situā-
ciju, kādā atradās skolas vājstrāvas 
tīkls, un varētu veikt modernizā-
ciju atbilstoši mūsdienu prasībām, 
tika izstrādāts kvalitatīvs vājstrāvas 
projekts. Šobrīd veikts būvniecības 
pirmais posms, lai modernizētu ta-
gadējo vājstrāvas tīklu. 

Šī projekta posma īstenoša-
na izmaksājusi 17  tūkstošus eiro.  
Nākamajā gadā sekos otrais posms – 
video novērošanas sistēmas izbūve 
visā skolā. Tas nepieciešams, lai no-
drošinātu drošu vidi skolas ēkā un 
teritorijā pie tās. Otrā posma izbūves 
izmaksas būs mazākas – 13 tūkstoši 
eiro, un arī to veiks līdzšinējie part-
neri. Šobrīd šis ir viens no moder-
nākajiem līdzvērtīgajiem projektiem 
starp Latvijas skolām.

Modernās tehnoloģijas Ulbrokas vidusskolā – 
pabeigts darbu pirmais posms

Piektā iepirkuma rezultātā bei-
dzot rasta iespēja uzsākt jaunu 
pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) 
grupiņu izbūvi Upesleju inter-
nātpamatskolas brīvajā korpusā. 
Šis projekts bija ļoti svarīgs, lai 

mazinātu rindas uz vietām PII. 
Diemžēl četriem iepriekšējiem 
iepirkumiem nebija pozitīva re-
zultāta un projekta īstenošana 
tika nopietni apdraudēta. Tādēļ 
šobrīd ir liels gandarījums, ka šā 

iepirkuma rezultāts ir pozitīvs un 
tika noslēgts līgums ar SIA „FF” 
par summu 16  8037,25  EUR 
(bez PVN). Plānotais darbu pa-
beigšanas termiņš – 2018. gada 
decembris. 

Tiks uzsākta jaunu 
PII grupiņu izbūve Upesleju internātpamatskolas korpusā
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Turpinājums 6. lpp.

1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2016. gada  
14. decembra saistošajos noteikumos Nr. 16/16 
„Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā Stopiņu novadā” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pa-
matojumā:

1.1.1. Svītrot vārdus un skaitļus „likuma „Par paš-
valdībām” 43. panta trešo daļu”, „14. panta sep-
tītās daļas pirmo punktu”;

1.1.2. Aizstāt vārdus un skaitli „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5. pantu” ar 
vārdiem un skaitli „Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām mājām” 5. panta ceturto daļu”;

1.1.3. Aizstāt vārdu un skaitli „36.1 pantu” ar vārdu 
un skaitli „36.1 panta trešo daļu”.

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdu „paš-
valdība” ar vārdu „Pašvaldība” (rakstāms 
ar lielo burtu, atbilstoši saistošo noteikumu  
1. punktā noteiktajam).

1.3. Aizstāt 3.2. apakšpunktā vārdu „dzīvokli” ar 
vārdiem „Pašvaldības dzīvokli”.

1.4. Aizstāt 3.4. apakšpunktā vārdus „dzīvojamo tel-
pu” ar vārdiem „Pašvaldības dzīvojamo telpu”.

1.5. Aizstāt 31. punktā, 32. punktā, 33. punktā vār-
dus „dzīvojamā telpa” ar vārdiem „Pašvaldī-
bas dzīvojamā telpa”.

1.6. Aizstāt 11.2. punktā vārdus „Stopiņu novada 
Būvvaldes akts” ar vārdiem „Stopiņu novada 
Būvvaldes vai citas neatkarīgas kompetentas 
iestādes atzinums.” 

1.7. Papildināt 11.3. punktu aiz vārda „telpā” ar 
vārdiem „,pamatojoties uz Stopiņu novada 
būvvaldes vai citas neatkarīgas kompetentas 
iestādes atzinumu.”

1.8. Papildināt 12.1. punktā aiz vārda „turklāt:” ar 
vārdiem „,persona atbilst vismaz vienam no 
šādiem nosacījumiem:”

1.9. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā: „Šo notei-
kumu 14.1 un 14.3. apakšpunktā minētajā 
reģistrā reģistrētām personām Pašvaldības 
īrēto telpu apmaiņa tiek veikta, ja no brīvās 
dzīvojamās telpas ir atteikušās visas I un  
II reģistros reģistrā reģistrētās personas. 
Personai (ģimenei), kura vēlas apmainīt īrēto 
dzīvojamo telpu, nav parādsaistību par īri un 
saņemtajiem pakalpojumiem, un iepriekš 
īrētajai Pašvaldības dzīvojamai telpai, to atbrī-
vojot, ir jābūt dzīvošanai derīgai.” 

1.10. Svītrot 17. punktā vārdu „rakstveida”.
1.11. Svītrots. (Ar precizējumu, kas izdarīts ar Stopi-

ņu novada domes 05.09.2018. lēmumu, proto-
kols Nr. 34, p. 2.1)

1.12. Papildināt saistošos noteikumus ar  
25.9. apakšpunktu šādā redakcijā: „persona 
īrē (vai īrēja) Stopiņu novada Pašvaldībai pie-
derošu dzīvojamo platību, un personai ir īres 
maksas un/vai maksas par pakalpojumu/iem 
parāds, un persona nav noslēgusi vienošanos 
par parādu atmaksas grafiku vai ir noslēgusi 
vienošanos par parādu atmaksas grafiku, bet 
vienošanos noteiktajos termiņos nav pildījusi.”

1.13.  Aizstāt 41. punktā vārdu „īre” ar vārdu „īrē”.
1.14.  Svītrot 41.1. punktu.
1.15. Papildināt saistošos noteikumus ar  

41.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Ģimenei, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgā-
dībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns”.

1.16. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā: „41. punktā 
noteiktās personas par pakalpojumiem (soci-
ālās dzīvojamās telpas īre, apkure, kanalizā-
cija, aukstais un karstais ūdens) maksā šādā 
kārtībā:
43.1.41.2.–41.4. apakšpunktos noteiktās per-
sonas maksā 50% (piecdesmit procentus); 
pārējos 50% (piecdesmit procentus), pama-

tojoties uz dzīvojamās telpas apsaimniekotā-
ja iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, 
maksā no Pašvaldības budžeta;
43.2. 41.5. apakšpunktā noteiktās personas 
maksā 25% (divdesmit piecus procentus); 
pārējos 75% (septiņdesmit piecus procentus), 
pamatojoties uz dzīvojamās telpas apsaim-
niekotāja iesniegtajiem maksājuma doku-
mentiem, maksā no Pašvaldības budžeta.”

2. Pārejas noteikums: Pamatojoties uz Stopiņu 
novada domes lēmumu par tiesībām īrēt soci-
ālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu (saistošo 
noteikumu 43. punkts), līgumi, kuri noslēgti līdz 
šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, 
saglabā tajā noteikto maksāšanas kārtību līdz 
attiecīgā līguma termiņa beigām.

3. Saistošie noteikumi publicējami Stopiņu novada 
domes informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Stopiņu novada domes saistošajiem noteiku-
miem Nr. 10/18 „Grozījumi Stopiņu novada domes 
2016. gada 14. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 16/16 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautā-
jumu risināšanā Stopiņu novadā””
Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu mērķis: precizēt Stopiņu novada 
domes 2016. gada 14. decembra saistošos noteiku-
mus Nr.  16/16 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā Stopiņu novadā”, nodrošinot 
sociāli mazaizsargāto pašvaldības iedzīvotāju inte-
reses, sniedzot palīdzību dzīvokļu jautājumu risinā-
šanā.
Projekta nepieciešamības pamatojums
Spēkā esošo saistošo noteikumu nosacījumus ir 
nepieciešams grozīt, lai būtu precizēts: personu 
loks, kuriem ir sniedzama palīdzība; dzīvojamo telpu 

piešķiršanas kritērijus; noteiktu priekšrocības ģime-
nēm ar bērniem, īrējot sociālo dzīvojamo telpu.
Lai sasaistītu notikuma iestāšanos ar konkrētu laika 
periodu (un pašvaldības palīdzība netiktu prasīta pēc 
vairākiem gadiem, kad ir iestājies notikums), tādējā-
di arī optimizējot pašvaldības dzīvojamā fonda izlie-
tojumu, ir precizēts termiņš, līdz kuram persona ir 
tiesīga pieteikties uz pašvaldības palīdzību – sniedzot 
palīdzību likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā 
minētajos gadījumos, iesniegumu palīdzības saņem-
šanai persona iesniedz Pašvaldībā ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc atbilstoša tiesas sprieduma spēkā 
stāšanās dienas.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu
Nav plānotas izmaiņas projekta ietekmei uz pašval-
dības budžetu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav plānotas izmaiņas ietekmei uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā.
Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav plānotas izmaiņas administratīvajās procedū-
rās.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
•	 Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievie-

notā paskaidrojuma raksta publicēšanas paš-
valdības tīmekļvietnē www.stopini.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības 
apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos notei-
kumos.

•	 Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas pub-
licēšana pašvaldības tīmekļvietnē www.stopini.lv 
un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

V. Paulāne
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

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 27. jūnijā                                                                                                      Nr. 10/18
Apstiprināti ar Stopiņu novada domes 27.06.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 28, p.3.1)

Precizēti ar Stopiņu novada domes 05.09.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr. 34, p.2.1)

Grozījumi Stopiņu novada domes 2016. gada 14. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 16/16 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 9. panta pirmās daļas ceturto punktu, 14. panta pirmās daļas sesto punktu,  
15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu, 26. panta pirmo daļu un 27. panta otro daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”

 5. panta ceturto daļu un 6. pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk   – noteikumi) 

nosaka kārtību, kādā notiek bērnu reģistrē-
šana rindā, uzņemšana un atskaitīšana Sto-
piņu novada pašvaldības izglītības iestādēs 
(turpmāk – izglītības iestāde), kas īsteno vis-
pārējās pirmsskolas izglītības programmas  
(turpmāk – pirmsskolas izglītības programma). 

2. Bērnus pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei reģistrē vienotā pašvaldības izglītī-

bas iestāžu bērnu pirmsskolas pieteikumu 
reģistrā (turpmāk – reģistrs), kurš ir pie- 
ejams tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv. 

3. Pirmsskolas izglītības programmās tiek 
uzņemti bērni no 18 (astoņpadsmit) mēne-
šu vecuma  līdz obligātās izglītības ieguves 
uzsākšanai. 

4. Pirmsskolas izglītības programmu bērns 
apgūst līdz obligātās izglītības vecuma sa-
sniegšanai, ja tās apgūšana netiek pagari-

nāta vai saīsināta saskaņā ar normatīva-
jiem tiesību aktiem.

5. Bērnam tiek nodrošināta programmas ap-
guve vienlaicīgi tikai vienā izglītības iestādē 
pēc bērna vecāka, aizbildņa vai pilnvarotās 
personas izvēles.

6. Reģistrā reģistrētos bērnus Stopiņu novada 
pašvaldība nodrošina ar pirmsskolas izglītību:
6.1.  izglītības iestādēs;
6.2. vai sniedzot pašvaldības līdzfinansē-

jumu saskaņā ar Stopiņu novada domes 
2016. gada 27.  janvāra saistošajiem notei-
kumiem Nr. 1/16 „Kārtība par pašvaldības 
atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējam”.

7. Mācību gads un programmas apguve izglītī-
bas iestādē sākas kārtējā gada 1. septembrī.

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 13. jūnijā                                       Nr. 8/18
Apstiprināti ar Stopiņu novada domes 13.06.2018.sēdes lēmumu (protokols Nr. 27, p. 1.1.1.)

Precizēti ar Stopiņu novada domes 25.07.2018.sēdes lēmumu (protokols Nr. 30, p. 4.1.)
Precizēti ar Stopiņu novada domes 05.09.2018.sēdes lēmumu (protokols Nr. 34, p. 4.1.)

„PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU UZŅEMŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA 
STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu
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8. Pašvaldībai ir tiesības pārtraukt pedagoģisko 
procesu izglītības iestādē. Pedagoģiskā proce-
sa pārtraukuma laikā nepieciešamības gadīju-
mā bērniem nodrošina vietu citās pašvaldības 
izglītības iestādēs.

9. Reģistrējot bērnu reģistrā un uzņemot bērnu 
izglītības iestādē, jāievēro šie noteikumi, izglī-
tības iestādes nolikums, Izglītības likums, Vis-
pārējās izglītības likums un citi spēkā esošie 
normatīvie akti.

10. Stopiņu novada domes pašvaldība nosaka at-
bildīgās personas, kurām ir tiesības veikt dar-
bības reģistrā noteikumos noteiktajā kārtībā.

II. Bērnu reģistrācijas un pieteikumu sistemati-
zēšanas kārtība
11. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas 

apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē var reģistrēt no bērna dzimšanas re-
ģistrācijas dienas (dzimšanas apliecības sa-
ņemšanas brīža).

12. Bērna vecāks, lai pieteiktu bērnu uzņemšanai 
izglītības iestādē:

12.1. elektroniski reģistrē bērnu reģistrā –  
tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv un aizpil-
da iesniegumu, norādot vēlamo izglītības 
iestādi (prioritārā secībā) un laiku (mācību 
gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta 
izglītības iestādē;

12.2. vai iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā (turpmāk –  
KAC) pieteikumu (1. pielikums), norādot 
vēlamo izglītības iestādi un laiku (mācību 
gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta 
izglītības iestādē, un uzrāda KAC darbinie-
kam savu personu apliecinošu dokumentu 
un bērna dzimšanas apliecību. 

13. Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona 
vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav 
vecāks), lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglī-
tības iestādē – reģistrētu reģistrā:

13.1. iesniedz KAC pieteikumu (1. pielikums), no-
rādot vēlamo izglītības iestādi (prioritārā 
secībā) un laiku (mācību gadu, mēnesi);

13.2. uzrāda KAC darbiniekam dokumentu, uz 
kura pamata ir tiesīgs pārstāvēt bērnu (ja 
šī informācija nav pašvaldības rīcībā):

13.2.1. aizbildnis uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu, bērna dzimšanas aplie-
cību vai bērna personu apliecinošu 
dokumentu un dokumentu, kas dod 
viņam tiesības rīkoties bērna interesēs 
(bāriņtiesas lēmums); 

13.2.2. audžuģimenes pārstāvis uzrāda per-
sonu apliecinošu dokumentu, bērna 
dzimšanas apliecību vai bērna perso-
nu apliecinošu dokumentu un doku-
mentu, kas dod viņam tiesības rīkoties 
bērna interesēs;

13.2.3. adopcijas gadījumā – persona uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu un 
dokumentu, kas dod viņam tiesības 
rīkoties bērna interesēs;

13.2.4. vecāku pilnvarotā persona uzrāda per-
sonu apliecinošu dokumentu, bērna 
dzimšanas apliecību vai bērna perso-
nu apliecinošu dokumentu un doku-
mentu, kas dod viņam tiesības rīkoties 
bērna interesēs (notariāli vai bāriņtie-
sas apstiprināta pilnvara). 

13.3. Ja pieteikumu iesniedz vecāku pilnvarotā 
persona, tad reģistrā kā pieteicēju norāda 
vecāku, kurš ir izdevis pilnvaru.

14. Bērna vecāks, aizbildnis, vecāku pilnvarotā 
persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis 
(turpmāk visi kopā saukti – bērna pārstāvis), 
kurš iesniedz pieteikumu (1. pielikumu) KAC, 

pārbauda pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, 
apstiprina to ar savu parakstu un saņem vienu 
pieteikuma eksemplāru. KAC darbinieks aiz-
pilda pieteikumu reģistrā, izdrukā un paraksta 
to. Pirms pieteikuma aizpildīšanas KAC dar-
binieks pārbauda, vai bērns jau nesaņem pa-
kalpojumu izglītības iestādē un nav reģistrēts 
datubāzē. 

15. KAC darbinieks pieteikumu nereģistrē, ja:
15.1. bērns jau saņem pakalpojumu izglītības 

iestādē;
15.2. pieteikums pakalpojuma saņemšanai ir re-

ģistrēts jau iepriekš;
15.3. ja bērns ir sasniedzis obligātās izglītības 

vecumu.
16. Ja tehnisku iemeslu dēļ reģistrā nav iespē-

jams aizpildīt pieteikumu vai nevar pārbaudīt, 
vai bērns jau nesaņem pakalpojumu izglītības 
iestādē un nav reģistrēts reģistrā, personai 
ir tiesības aizpildīt pieteikumu un iesniegt to 
KAC, kurš nodrošina pieteikuma ievadīšanu 
reģistra datubāzē iesniegšanas secībā. Ja pēc 
datubāzes tehnisko problēmu novēršanas tiek 
konstatēts 15. punktā minētais, KAC pilnva-
rotais darbinieks informē bērna pārstāvi par 
pieteikuma anulēšanu, nosūtot ierakstītu pas-
ta sūtījumu vai elektroniski parakstītu vēstuli.

17. Pēc bērna reģistrēšanas reģistrā līdz vietas pie-
šķiršanai izglītības iestādē bērna pārstāvis var:

17.1. veikt izmaiņas – mainīt pieteikumā norādī-
to informāciju par vēlamajām pašvaldības 
izglītības iestādēm, izglītības programmu 
un laiku (mācību gadu, mēnesi), no kura 
bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas 
izglītības apguvei izglītības iestādē (ve-
cāki – tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv 
vai iesniedzot iesniegumu KAC (2. pieli-
kums);  aizbildnis, vecāku pilnvarotā per-
sona, cits bērna likumiskais pārstāvis – ie-
sniedzot iesniegumu KAC (2.  pielikums)). 
Veicot izmaiņas, pieteikuma reģistrācijas 
datums rindā saglabājas sākotnējais;

17.2. atsaukt pieteikumu (vecāki  – tīmekļvietnē 
www.epakalpojumi.lv vai iesniedzot iesnie-
gumu KAC (3. pielikums); aizbildnis, ve-
cāku pilnvarotā persona, cits bērna liku-
miskais pārstāvis – iesniedzot iesniegumu 
KAC (3. pielikums)).

18. Reģistra sistematizēšanas vispārīgie nosacī-
jumi:

18.1. bērna pārstāvji, reģistrējot bērnu, norāda 
prioritārā secībā vēlamās pirmsskolas iz-
glītības iestādes;

18.2. visi pieteikumi saņemšanas secībā tiek 
reģistrēti reģistrā. Pieteikumus reģistrē, 
ievērojot personas datu aizsardzības nosa-
cījumus;

18.3. bērna vieta reģistrā tiek noteikta atbilstoši 
bērna dzimšanas gadam un pieteikuma re-
ģistrācijas datumam starp  šajā gadā dzi-
mušajiem bērniem;

18.4. bērni, kuriem nav piešķirta vieta pašval-
dības izglītības iestādē vecāka norādītajā 
vēlamajā mācību gadā un mēnesī, paliek 
rindā, saglabājot rindā pieteikuma reģis-
trācijas datumu;

18.5. reģistrā bērnam  piešķir statusu atbilstoši 
iesniegtajiem dokumentiem un  25. punktā 
noteiktajai prioritātei; 

18.6. sasniedzot obligātās izglītības uzsākšanas 
vecumu, bērna pieteikums reģistrā tiek 
atcelts. 

III. Bērnu uzņemšana izglītības iestādē
19. Izglītības iestāžu vadītāji katru gadu līdz  

20. maijam ziņo Izglītības speciālistam par 
uzņemamo bērnu skaitu izglītības iestādē ar  
1. septembri, atbilstošās vecuma grupās. Izglī-
tības darba speciālists reģistrā veic izmaiņas 

saskaņā ar izglītības iestāžu vadītāju iesniegto 
informāciju. 

20. Uzņemamo bērnu saraksta izveide notiek 
automātiski – reģistra datubāze izveido uzņe-
mamo bērnu sarakstu pa vecuma grupām, ie-
vērojot plānoto bērnu skaitu katrā grupā un no-
teiktās prioritātes bērnu uzņemšanai izglītības 
iestādē (25. punkts). Uzņemamo bērnu saraks-
tā iekļauj tikai tos bērnus, kuriem līdz kārtējā 
mācību gada 1. septembrim būs 18 mēneši vai 
vairāk un pieteikumā norādīts, ka pakalpojumu 
vēlas saņemt atbilstošajā mācību gadā.

21. Izglītības iestādē bērnus uzņem to reģistrāci-
jas secībā, ievērojot grupās brīvo vietu skaitu, 
uzņemšanas prioritātes (25. punkts) un nepār-
sniedzot spēkā esošajos normatīvajos aktos 
noteikto bērnu skaitu grupās. 

22. Izglītības iestādes vadītājs komplektē grupas. 
Komplektējot grupas, tiek ievērots bērnu skaits 
pirmsskolas izglītības programmas apguves 
grupā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

23. Gadījumā, ja no attiecīgā dzimšanas gada rin-
das izglītības iestādē uzņemto bērnu skaits 
nesasniedz normatīvajos aktos noteikto skaitu 
grupā, izglītības iestāde var veidot jaukta vecu-
ma bērnu grupu, uzņemot grupā bērnus no tā 
dzimšanas gada rindas, kuri ir vistuvāk obligā-
tās izglītības apguves vecumam.  

24. Grupas audzēkņu sarakstus apstiprina ar 
izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Grupu 
komplektēšana bērnu uzņemšanai iestādē 
notiek katru gadu, sākot no 20. maija līdz  
15. augustam. Ja gada laikā atbrīvojas vieta 
attiecīgajā vecuma grupā, tad brīvo vietu pie-
dāvā rindas kārtībā nākamajam bērnam, kurš 
ir reģistrēts reģistrā.

25. Bērni izglītības iestādē tiek uzņemti šādā prio-
ritārā secībā: 

25.1. bērni obligātajā izglītības vecumā, saskaņā 
ar šo noteikumu VI nodaļu, ja bērna un vis-
maz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta ir 
deklarēta Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā;

25.2. ārējos normatīvajos aktos noteiktās priekš-
rocības (Militārā dienesta likuma 53. pantā 
noteiktais, Iekšlietu ministrijas sistēmas 
iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
amatpersonu ar speciālajām dienesta pa-
kāpēm dienesta gaitas likuma 43.1. pantā 
noteiktais, Robežsardzes likuma 46.1. pun-
ktā noteiktais u.tml.), ja vecāks iesniedzis 
dokumentus, kas apliecina priekšrocības;

25.3. bērns ar invaliditāti, ja bērna dzīvesvieta ir 
deklarēta Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā;

25.4. Stopiņu novada administratīvajā teritori-
jā deklarētu bērnu, ja bērns ir no sociāli 
nelabvēlīgas ģimenes un ir pašvaldības  
Sociālā dienesta ieteikums. Stopiņu novada 
administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, 
ja bērna ārpuskārtas uzņemšanai saņemts 
Bāriņtiesas pamatots ieteikums (pirmsa-
dopcijas periods, bērna ārpusģimenes ap-
rūpe vai cits pamatots gadījums, kad bērna 
interesēs ir būt uzņemtam pirmsskolas 
izglītības iestādē);

25.5. Stopiņu novada administratīvajā teritorijā 
deklarētu bērnu no daudzbērnu ģimenes 
(trīs un vairāk bērni), kur viens no bērna 
vecākiem un bērns ir deklarēts Stopiņu no-
vada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
no iepriekšējā gada 1. septembra;

25.6. ja bērnam nodibināta aizbildnība vai adop-
cija un aizbildnis vai adoptētājs ir deklarēts 
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā 
un ir iesniegti priekšrocību apliecinoši do-
kumenti;

25.7. izglītības iestādes darbinieku bērnus, ja 
bērna dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu no-

vada administratīvajā teritorijā un ja dar-
binieks strādā tajā pašā izglītības iestādē, 
kurā bērns ir uzņemšanas rindā un ir ies-
tādes vadītāja pamatots iesniegums par 
bērna uzņemšanu;  

25.8. bērni, kuru dzīvesvieta un vismaz viena no 
vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu 
novada administratīvajā teritorijā;

25.9. bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu 
novada administratīvajā teritorijā;

25.10. bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Sto-
piņu novada administratīvajā teritorijā.

26. Noteikumu 25.2.–25.7. punktā noteiktajos ga-
dījumos, ja iestājas kāda no prioritātēm,   ie-
snieguma iesniedzēji 10 (desmit) darba dienu 
laikā informē pašvaldību, iesniedzot iesniegu-
mu KAC (4. pielikums). 

27. Izglītības iestādē bērnam vietu piešķir, ņemot 
vērā bērna pārstāvja norādīto informāciju par 
vēlamo (prioritāro) izglītības iestādi. Ja tas nav 
iespējams, sistēma piedāvā nākamo prioritāri 
izvēlēto iestādi. Sistēma var piešķirt bērnam 
vietu citā pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē, ja nav brīvu vietu nevienā no norādīta-
jām vēlamajām (prioritārajām iestādēm). Ir ie-
spējams piedāvāto izglītības iestādi apmeklēt 
uz noteiktu laiku, saglabājot vietu rindā un gai-
dot uzaicinājumu uz vēlamo (prioritāro) izglītī-
bas iestādi (šādā gadījumā bērnam vietu rindā 
saglabā un tiek norādīts „Mācās uz laiku”).

28. Stopiņu novada domes atbildīgais darbinieks 
rakstveidā (uz norādīto saziņas kanālu) nosūta 
paziņojumu bērna pārstāvim „Par vietas pie-
šķiršanu” – uzaicina bērna pārstāvi piekrist 
bērna uzņemšanai izglītības iestādē.

29. Paziņojumā „Par vietas piešķiršanu” norādīts:
29.1. pieteikšanās (vai atteikšanās) termiņš pie-

šķirtajai vietai pirmsskolas izglītības ies-
tādē – 10 (desmit) darba dienu laikā no zi-
ņojuma nosūtīšanas dienas, ja ziņojums ir 
nosūtīts elektroniski uz elektronisko pasta 
adresi; 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, 
ja ziņojums ir nosūtīts pa pastu; 

29.2. Kontaktinformācija, ar ko sazināties vai kā 
elektroniskā veidā datubāzes sistēmā no-
rādīt, ka piekrīt vai atsakās bērna uzņem-
šanai izglītības iestādē;

29.3. informāciju, ka gadījumā, ja piekrīt piešķir-
tajai vietai izglītības iestādē,   līdz 20.  au-
gustam ir jāiesniedz dokumenti un jāpa-
raksta līgums. 

30. Dokumenti, kas jāiesniedz izglītības iestādes 
vadītājam, ja piekrīt bērna uzņemšanai izglītī-
bas iestādē:

30.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības 
iestādē (5. pielikums);

30.2. uzrādīt bērna dzimšanas apliecību (oriģinā-
lu), ja attiecīgā informācija nav pašvaldības 
rīcībā;

30.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);
30.4. uzrādīt aizbildņa apliecības (oriģinālu) vai 

lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un 
aizbildņa iecelšanu kopiju, ja attiecīgā in-
formācija nav pašvaldības rīcībā;

30.5. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicī-
niskās kartes par izdarītajām profilaktis-
kajām vakcīnām;

30.6. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības 
stāvokli (izziņai jābūt izdotai ne vēlāk kā trīs 
dienas pirms apmeklējuma uzsākšanas);

30.7. citi dokumenti atbilstoši normatīvo tiesību 
aktu nosacījumiem.

31. Šo noteikumu 30. punktā minētos dokumen-
tus iestādes vadītājs ievieto izglītības iestādes 
bērna personas lietā. Tie tiek glabāti laika 
posmu, kas nav īsāks par laiku, kamēr bērns 
apmeklē izglītības iestādi un noteikts iestādes 
lietu nomenklatūrā.

32. Ja vecāks vai bērna pārstāvis paziņojumā 

Sākums 5. lpp.
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„Par vietas piešķiršanu” noteiktajā termiņā 
piekrīt piešķirtajai vietai izglītības iestādē, 
līgumu par pakalpojumu vecāks vai bērna 
likumiskais pārstāvis paraksta ne vēlāk kā 
līdz kārtējā gada 20. augustam. Ja vieta tiek 
piedāvāta mācību gada laikā (gadījumos, kad 
ir atbrīvojusies vieta izglītības iestādē), tad 
dokumenti jāiesniedz un līgumu jāparaksta ne 
vēlāk kā 10 darba dienu laikā no dokumenta 
„Par vietas piešķiršanu” nosūtīšanas dienas, 
ja dokuments nosūtīts elektroniski uz elek-
tronisko pasta adresi; 15 darba dienu laikā, ja 
dokuments nosūtīts pa pastu.

33. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis pazi-
ņojumā „Par vietas piešķiršanu” noteiktajā ter-
miņā piekrīt piešķirtajai vietai izglītības iestādē, 
ir iesniedzis dokumentus un parakstījis līgumu, 
iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna uz-
ņemšanu iestādē un reģistrē bērnu Valsts izglī-
tības informācijas sistēmas datubāzē. Bērna uz-
ņemšanu izglītības iestādē noformē ar izglītības 
iestādes vadītāja rīkojumu. Bērns rindā ir līdz 
brīdim, kad izglītības iestādes vadītājs   pieņem 
rīkojumu par bērna uzņemšanu izglītības ies-
tādē un informācija par bērnu ir ievadīta Valsts 
informācijas izglītības sistēmā. 

34. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis pa-
ziņojumā „Par vietas piešķiršanu” noteiktajā 
termiņā atsakās (6.  pielikums) no piešķirtās 
vietas izglītības iestādē:

34.1. ja izglītības iestāde nav norādīta kā 1. prio-
ritāte, bērnam tiek saglabāta vieta re-
ģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas 
datumam, līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta 
vieta izglītības iestādē, kura norādīta kā 
1.prioritāte, un brīvo vietu piedāvā rindas 
kārtībā nākamajam bērnam atbilstoši no-
teikumu nosacījumiem;

34.2. ja izglītības iestāde ir norādīta kā 1. prio-
ritāte, bērns tiek izslēgts no reģistra.  
Vecākam vai bērna likumiskajam pārstā-
vim ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu 
bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības 
apguvei izglītības iestādē. Brīvo vietu pie-
dāvā rindas kārtībā nākamajam bērnam 
atbilstoši noteikumu nosacījumiem.

35. Ja vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis ir 
piekritis piešķirtajai vietai (t.i., reģistrā nav 
atteicies no piešķirtās vietas) un paziņojumā 
„Par vietas piešķiršanu” noteiktajā termiņā 
nav iesniedzis dokumentus vai nav paraks-
tījis līgumu, un, ja nav bijuši kādi nepārvara-
mas varas apstākļi līguma noslēgšanai, bērnu 
izslēdz no rindas  reģistra. Brīvā vieta tiek pie-
šķirta nākamajam bērnam rindā, ņemot vērā 
šajos noteikumos noteikto kārtību. 

IV. Kārtība, kādā bērnu izslēdz no reģistra 
36. Pieteikumu bērna uzņemšanai izglītības ies-

tādē anulē (izslēdz bērnu no reģistra) šādos 
gadījumos, pamatojoties uz:  

36.1. bērna pārstāvja iesniegumu par bērna iz-
slēgšanu no reģistra;

36.2. izglītības iestādes vadītāja rakstveida pa-
matotu iesniegumu par bērna izslēgšanu 
no reģistra atbilstoši šo noteikumu 34.2. 
apakšpunkta, 35. punkta nosacījumiem.

36.3. ja bērna pārstāvis anulē pieteikumu tīmekļ-
vietnē www.epakalpojumi.lv.

37. Informāciju par bērna izslēgšanu no reģistra 
nosūta bērna pārstāvim uz elektronisko pasta 
adresi vai pa pastu 1 (viena) mēneša laikā no 
pieteikuma anulēšanas dienas.

V. Kārtība, kādā bērnu atskaita no izglītības 
iestādes
38. Ja bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē 

izglītības iestādi laika periodā, kas nav garāks 
par vienu kalendāro gadu, vieta izglītības ies-

tādē tiek saglabāta, pamatojoties uz bērna 
pārstāvja iesniegumu     vai ārsta atzinumu. 
Šajā laikā vadītājs ir tiesīgs uz terminētu lai-
ku (bērna prombūtnes laiku)   izglītības ies-
tādē uzņemt nākamo bērnu rindas kārtībā. 
Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna 
prombūtne veselības stāvokļa dēļ (hronis-
ka slimība, rehabilitācijas periods, psihoe-
mocionālais stāvoklis vai tml.), ko apliecina 
ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par 
kuriem vecāks pirmsskolas iestādi rakstiski 
informējis pirms plānotās prombūtnes.

39. Ja bērns (līdz obligātās izglītības vecuma sa-
sniegšanai) bez attaisnojuma neapmeklē iz-
glītības iestādi vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi, 
Izglītības iestādes vadītājs ierakstītā vēstulē 
nosūta bērna pārstāvim pieprasījumu par 
bērna neierašanās iemesliem. 

40. Vecākiem 10 (desmit) darba dienu laikā no pie-
prasījumu saņemšanas dienas jāiesniedz pa-
skaidrojums par neapmeklēšanas iemesliem. 
Ja vecāki neiesniedz paskaidrojumu 10 (des-
mit) darba dienu laikā vai paskaidrojumā nav 
minēti attaisnojoši iemesli, izglītojamais tiek 
atskaitīts, pamatojoties uz vadītāja rīkojumu.

41. Ja bērns (no obligātās izglītības vecuma 
sasniegšanas) vairāk nekā 3 (trīs) mācību 
dienas nav apmeklējis izglītības iestādi un 
izglītības iestādei nav informācijas par neie-
rašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms 
par attaisnojošu, izglītības iestāde par to ne-
kavējoties rakstiski informē Stopiņu novada 
domes Sociālo dienestu.

42. Bērnu atskaita no izglītības iestādes ar iestā-
des vadītāja rīkojumu:

42.1. pēc bērna pārstāvja iniciatīvas (rakstisks 
iesniegums);

42.2. uzsākot pamatizglītības apguvi;
42.3. noteikumu 40. punktā noteiktajā gadījumā;
42.4. pēc Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

slēdziena, kas nepieļauj izglītības iestā-
des apmeklēšanu.

43. Ja bērns tiek atskaitīts no izglītības iestā-
des, par to tiek rakstiski paziņots vecākiem. 
Pēc atskaitīšanas bērns var tikt atkārtoti 
uzņemts reģistrā, iesniedzot dokumentus 
vispārējā kārtībā, ja nepastāv apstākļi, kas 
bijuši par pamatu atskaitīšanai.

VI. Bērnu obligātā sagatavošana pamatizglītī-
bas apguvei
44. Vecāki, kuru bērns līdz obligātās izglītības 

vecuma sasniegšanai nav apmeklējis izglī-
tības iestādi, piesaka bērnu obligātajai sa-
gatavošanai pamatizglītības uzsākšanai tajā 
kalendārajā gadā, kurā bērnam iestājas ob-
ligātās izglītības vecums.

45. Ja izglītības iestādē nav iespējams uzņemt 
bērnu obligātās izglītības vecumā, izglītības 
iestādes vadītājs informē pašvaldību, kura 
nodrošina vietu citā izglītības iestādē.

46. Ja tiek mainīta izglītības iestāde, kurā bērns 
apgūst obligātās izglītības vecuma bērnu ob-
ligāto sagatavošanas programmu, vecākiem 
jāiesniedz izglītības iestādē, no kuras bērns 
vēlas izstāties, rakstisks citas izglītības ies-
tādes apliecinājums par bērna uzņemšanu.  
Tikai pēc apliecinājuma saņemšanas bērna 
personas dokumentus izsniedz bērna vecākam.

47. Ja bērnam ir nepieciešamība saīsināt vai pa-
garināt mācību programmas apguves laiku 
par vienu gadu, tad vecāki iesniedz izglītības 
iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes 
ārsta vai psihologa atzinumu līdz attiecīgā 
gada 31. maijam.

VII. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu ap-
strīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
48. Izglītības iestādes un Izglītības darba speciā-

lista pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar šo no-
teikumu izpildi, un faktisko rīcību var apstrīdēt 
Stopiņu novada domē, ja normatīvajos aktos 
nav noteikta cita kārtība.

49. Stopiņu novada domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā rajona tiesā Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

VIII. Noslēguma jautājumi
50. Pārejas noteikumi: 
50.1. Pārņemot reģistrus no izglītības iestādēm, 

datus par pieteikumiem rindā iekļauj re-
ģistra datubāzē pieteikumu iesniegšanas 

secībā, ņemot vērā šajos reģistros norādīto 
pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku;

50.2. Atzīt par spēku zaudējušiem Stopiņu nova-
da domes 2012. gada 1. februāra saistošos 
noteikumus Nr. 03/12 „Pirmsskolas vecu-
ma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas 
kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglī-
tības programmas”.

51. Saistošie noteikumi publicējami Stopiņu nova-
da domes informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”. 

Vita Paulāne
Stopiņu novada  domes priekšsēdētāja

1. pielikums Stopiņu novada domes  
2018. gada 13. jūnija  saistošajiem noteikumiem Nr. 8/18

Stopiņu  novada pašvaldībai

Bērna pārstāvja vārds, uzvārds___________________________________________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: __________________________________________
Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar„x”atbilstošo):

☐ vecāks

☐ aizbildnis* 

☐ adopcijas gadījums*

☐ pilnvarotā persona*

☐ cits likumiskais pārstāvis*
*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:________________________

☐ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

PIETEIKUMS
Lūdzu reģistrēt _________________________________________________(bērna vārds, uzvārds)
personas kods ______________________, dzimšanas datums______________________
pirmsskolas izglītības programmas apguvei Stopiņu novada  pašvaldības  pirmsskolas izglī-
tības iestādē:

Ar ciparu 
atzīmēt vēlamo 
izglītības iestādi 
prioritārā 
secībā**

Pirmsskolas  
izglītības iestāde

Adrese Izglītības programma

PII „Pienenīte”
(vispārējā programma)

Institūta iela 34A, 
Ulbroka, Stopiņu 
novads, LV-2130

☐ Vispārējā pirmsskolas 
izglītības programma

PII Stopiņu pamat-
skolā
(vispārējā programma)

Stopiņu pamatskola, 
Saurieši, Stopiņu 
novada, LV-2118

☐ Vispārējā pirmsskolas 
izglītības programma

PII Stopiņu pamat-
skolā
(mazākumtautību 
programma)

Stopiņu pamatskola, 
Saurieši, Stopiņu 
novada, LV-2118

☐ Mazākumtautību vispā-
rējās pirmsskolas izglītī-
bas programma

PII Upesleju internāt-
pamatskola-rehabili-
tācijas centrs
(vispārējā programma)

Upesleju internātpa-
matskola-rehabilitā-
cijas centrs, Upesle-
jas, Stopiņu novads, 
LV-2118 

☐ Vispārējā pirmsskolas 
izglītības programma

**Piemēram, ja vēlas prioritāri apmeklēt PII „Pienenīte”, bet gadījumā, ja ir brīva vieta PII Upesleju internātpa-
matskolā-rehabilitācijas centrā un piekristu apmeklēt to, tad norāda ciparu „1” PII „Pienenīte” un ciparu „2” PII 
Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs. Var norādīt visas trīs izglītības iestādes prioritārā secībā. 

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no __________gada__________mēneša.
Esmu informēts, ka:

☐ jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai  elektroniski;

☐ reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Stopiņu novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Stopiņu novada  domes 2018. gada 13. jūnija saistošajiem 
noteikumiem Nr. 8/18 „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu no-
vada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” un saskaņā ar 
fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Personas dati – vārds, uzvārds, 
dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese – tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts 
izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu 
loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai 
tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām. Datubāzē tiks fiksēta 
personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei. 

Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus paš-
valdības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Turpinājums 8. lpp.
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Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 „Vispārīgā datu aizsardzī-
bas regula” 13. pantu, Stopiņu novada pašvaldība informē, ka:
☐ Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt 
par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību 
un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzi-
nāšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo 
daļu (Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes 
dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).
☐ Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.
Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēša-
nai un netiks nodoti citiem lietotājiem.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus.
☐ Iesniegto personas datu pārzinis ir Stopiņu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Institūta iela 
1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, tālrunis 67910518, novada.dome@stopini.lv; www.stopini.lv.

Stopiņu novadā,  20__. gada _______. __________________

Bērna pārstāvja paraksts, atšifrējums***
______________________________________

*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, 
kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”, 

tīmekļvietnē https://www.epakalpojumi.lv/. 

Turpinājums no 7. lpp.

2. pielikums Stopiņu novada domes 
2018. gada 13. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 8/18

Stopiņu  novada pašvaldībai
Bērna pārstāvja vārds, uzvārds_________________________________________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: __________________________________________
___________________________________________________________________________
Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ vecāks

☐ aizbildnis* 

☐ adopcijas gadījums*

☐ pilnvarotā persona*

☐ cits likumiskais pārstāvis*
*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:________________________

☐ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS 
IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS BĒRNU REĢISTRĀ 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI
Lūdzu veikt izmaiņas  PIETEIKUMĀ Nr. __________________________________
Izmaiņas vēlos veikt: (atzīmēt atbilstošo)
☐ 1) informācijā par prioritāro izglītības iestādi
☐ 2) kontaktinformācijas datos
☐ 3) cita informācija
Vēlos veikt šādas izmaiņas (atbilstošajā sadaļā atzīmē atbilstošo):
1) vēlamā Stopiņu novada  pašvaldības  pirmsskolas izglītības  iestādē un / vai pirmsskolas 
izglītības programmā:

Ar ciparu atzīmēt 
vēlamo izglītības 
iestādi prioritārā 
secībā**

Pirmsskolas 
izglītības iestāde

Adrese Izglītības 
programma

PII „Pienenīte”
(vispārējā programma)

Institūta iela 34A, 
Ulbroka, Stopiņu 
novads, LV-2130

☐ Vispārējā pirms-
skolas izglītības 
programma

PII Stopiņu pamatskolā
(vispārējā programma)

Stopiņu pamatskola, 
Saurieši, Stopiņu 
novada, LV-2118

☐ Vispārējā pirms-
skolas izglītības 
programma

PII Stopiņu pamatskolā
(mazākumtautību prog-
ramma)

Stopiņu pamatskola, 
Saurieši, Stopiņu 
novada, LV-2118

☐ Mazākumtau-
tību vispārējās 
pirmsskolas izglītī-
bas programma

PII Upesleju internātpa-
matskola-rehabilitācijas 
centrs
(vispārējā programma)

Upesleju internātpa-
matskola-rehabilitā-
cijas centrs, Upesle-
jas, Stopiņu novads, 
LV-2118

☐ Vispārējā pirms-
skolas izglītības 
programma

**Piemēram, ja vēlas prioritāri apmeklēt PII „Pienenīte”, bet gadījumā, ja ir brīva vieta PII Upesleju inter-
nātpamatskolā-rehabilitācijas centrā un piekristu apmeklēt to, tad norāda ciparu „1” PII „Pienenīte” un 
ciparu „2” PII Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs. Var norādīt visas trīs izglītības iestādes 
prioritārā secībā.

2) Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no ___________gada_______mēneša.
3) Veikt izmaiņas šādos kontaktinformācijas datos: ______________________________________
_______________________________________________________________________________

Citas izmaiņas: __________________________________________________________________
Esmu informēts, ka:
☐ jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai  elektroniski;
☐ reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Stopiņu novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Stopiņu novada  domes 2018. gada 13. jūnija sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 8/18 „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas 
kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības prog-
rammas” un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese – tiks pārbau-
dīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā kon-
krētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņemamo 
datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati 
neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūša-
nai, pārbaudei, apstrādei. 
Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus 
pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 „Vispārīgā datu aiz-
sardzības regula” 13. pantu), Stopiņu novada pašvaldība informē, ka:
☐ Datu apstrādes mērķis  – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 
gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar 
vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas 
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), Vispārējā Izglītības 
likuma 26. panta pirmo daļu (Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītoja-
mos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu 
likumu noteikumus).
☐ Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.
Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizē-
šanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus.
☐ Iesniegto personas datu pārzinis ir Stopiņu novada pašvaldība, kontaktinformācija:  
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, tālrunis 67910518, novada.dome@stopini.lv;  
www.stopini.lv.

Stopiņu novadā,  20__. gada _______. __________________

Bērna pārstāvja paraksts, atšifrējums***
______________________________________

*** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, 
kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”, 

tīmekļvietnē https://www.epakalpojumi.lv/. 

3. pielikums Stopiņu novada domes 
2018. gada 13. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 8/18

Stopiņu  novada pašvaldībai

Bērna pārstāvja vārds, uzvārds___________________________________________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________

Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ vecāks

☐ aizbildnis* 

☐ adopcijas gadījums*

☐ pilnvarotā persona*

☐ cits likumiskais pārstāvis*
*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:__________________________

☐ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.
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IESNIEGUMS 
PIETEIKUMA ATSAUKŠANAI PAŠVALDĪBAS BĒRNU RINDAS REĢISTRĀ 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Lūdzu atsaukt  pieteikumu Nr. _________________par  ______________________________
______________________________________________________________(bērna vārds, uzvārds) 
personas kods ______________________, dzimšanas datums________________________ 
reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Stopiņu novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādē. 

Esmu informēts, ka:
☐ jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai  elektroniski;

Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Stopiņu novada   domes 2018. gada 13. jūnija 
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/18 „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitī-
šanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītī-
bas programmas” un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu 
prasībām.

Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese – tiks pār-
baudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā 
konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņe-
mamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura 
dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūša-
nai, pārbaudei, apstrādei. 
Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus 
pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 „Vispārīgā datu aiz-
sardzības regula” 13. pantu, Stopiņu novada pašvaldība informē, ka:
☐ Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 
gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar 
vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas 
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), Vispārējā Izglītības 
likuma 26.panta pirmo daļu (Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītoja-
mos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu 
likumu noteikumus).
☐ Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.

Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju rea-
lizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos la-
bojumus..
☐ Iesniegto personas datu pārzinis ir Stopiņu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Institū-
ta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, tālrunis 67910518, novada.dome@stopini.lv; www.
stopini.lv.

Stopiņu novadā,  20__. gada _______. __________________

Paraksts, atšifrējums 
_________________________________________________________

4. pielikums Stopiņu novada domes 
2018. gada 13. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 8/18

Stopiņu  novada pašvaldībai
____________________

Bērna pārstāvja vārds, uzvārds___________________________________________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: __________________________________________
____________________________________________________________________________

Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ vecāks

☐ aizbildnis* 

☐ adopcijas gadījums*

☐ pilnvarotā persona*

☐ cits likumiskais pārstāvis*
*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:__________________________

☐ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

IESNIEGUMS 
VIETAS PIEŠĶIRŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ
Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas (prioritārā kārtībā) pirmsskolas izglītības programmas apgu-
vei Stopiņu novada pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestādē
_______________________________________________________________(bērna vārds, uzvārds) 

personas kods ______________________, dzimšanas datums___________________
Pamatojums  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Pielikumā: 
1. __________
2. __________
Esmu informēts, ka:
☐ jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai  elektroniski;
☐ reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Stopiņu novada pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādē.

Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Stopiņu novada  domes 2018. gada 13. jūnija saistošajiem 
noteikumiem Nr. 8/18 „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu 
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” un saskaņā ar 
fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētā dzīvesvietas adrese – tiks pārbaudīti un 
iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā 
nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņemamo datu apjomu. Par otru 
vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas 
prasībām.

Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pār-
baudei, apstrādei.
Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašval-
dības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.
Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 „Vispārīgā datu aizsardzī-
bas regula” 13. pantu, Stopiņu novada pašvaldība informē, ka:
☐ Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums – saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu (Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par 
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidē-
jās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), Vispārējā Izglītības likuma 26.panta pirmo daļu (Paš-
valdību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja 
noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus).
☐ Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.

Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēšanai 
un netiks nodoti citiem lietotājiem.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus..
☐ Iesniegto personas datu pārzinis ir Stopiņu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Institūta iela 
1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, tālrunis 67910518, novada.dome@stopini.lv; www.stopini.lv.

Stopiņu novadā,  20__. gada _______. __________________

Paraksts, atšifrējums
 _________________________________________________________

5. pielikums Stopiņu novada domes 
2018. gada 13. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 8/18

Stopiņu  novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
 __________________________________________

iestādes nosaukums

vadītājai/am  _______________________________________
vārds, uzvārds

Bērna pārstāvja vārds, uzvārds___________________________________________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: ___________________________________________
____________________________________________________________________________
Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ vecāks

☐ aizbildnis* 

☐ adopcijas gadījums*

☐ pilnvarotā persona*

☐ cits likumiskais pārstāvis*
*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.
Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:__________________________

☐ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

Turpinājums 10. lpp.
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IESNIEGUMS
BĒRNA UZŅEMŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lūdzu uzņemt __________________________________________________(bērna vārds, uzvārds)

personas kods _____________________________, dzimšanas datums___________________
pirmsskolas izglītības programmas _______________________________________________
__________________________________________________________(programmas nosaukums) 

apguvei no __________. gada _______ . ____________________.

Esmu informēts, ka:
☐ Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Stopiņu novada  domes 2018. gada 13. jūnija sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 8/18 „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas 
kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības prog-
rammas” un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Stopiņu novadā,  20__. gada _______. __________________

Paraksts, atšifrējums
 _________________________________________________________

Turpinājums no 10. lpp.

6. pielikums Stopiņu novada domes 
2018. gada 13. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 8/18

Stopiņu  novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
 _________________________________________________

iestādes nosaukums

vadītājai/am  _____________________________________________
vārds, uzvārds

Bērna pārstāvja vārds, uzvārds__________________________________________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis: _________________________________________
___________________________________________________________________________

Bērna pārstāvis ir (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ vecāks

☐ aizbildnis* 

☐ adopcijas gadījums*

☐ pilnvarotā persona*

☐ cits likumiskais pārstāvis*
*pielikumā jāpievieno dokumentus, kuri apliecina tiesības pārstāvēt bērnu.

Informāciju vēlos saņemt (atzīmē ar „x” atbilstošo):

☐ elektroniski. Piekrītu, ka informāciju saņemu uz e-pastu:__________________________

☐ pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

ATTEIKUMS NO PIEŠĶIRTĀS VIETAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

Atsakos no __________________________________________________________________
(bērna vārds, uzvārds)

personas kods ________________________, dzimšanas datums_______________________
piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Stopiņu novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē____________________________________________________

(iestādes nosaukums)

☐ Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas IR norādīta kā prioritārā
☐ Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas NAV norādīta kā prioritārā

Esmu informēts, ka: personas datu apstrāde notiek atbilstoši Stopiņu novada  domes 2018. 
gada 13. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 8/18 „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas 
un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirms-
skolas izglītības programmas” un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo 
normatīvo aktu prasībām.
Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar 
Stopiņu novada  domes 2018. gada 13. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 8/18 „Pirmssko-
las vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

Stopiņu novadā,  20__. gada _______. __________________

Paraksts, atšifrējums 
_________________________________________________________

Stopiņu novada domes 2018. gada 13. jūnija 
saistošo noteikumu Nr. 8/18

„Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 
Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, 
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts 1.1. Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešās daļas (Dome 
var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai 
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju 
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi), Vispārējās 
Izglītības likuma 26.  panta pirmās daļas 
(„Pašvaldību vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādēs izglītojamos uzņem 
izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā 
kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu 
likumu noteikumus”) prasībām.

1.2. Noteikumu mērķis ir:

1) nodrošināt normatīvajos aktos 
noteikto pašvaldības autonomo 
funkciju un uzdevumu izpildi;

2) noteikt pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Stopiņu novada 
pašvaldības dibinātajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs un izglītības 
iestādēs, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmas izpildi;

3) nodrošināt labas pārvaldības principa 
ievērošanu – ir paredzēta iespēja 
iesniegt pieteikumus elektroniski 
(www.epakalpojumi.lv) bērnu 
reģistrēšanai rindā uz pirmsskolas 
izglītības iestādi un attālināti sekot 
bērna rindas kārtībai, un veikt vēlamās 
izmaiņas.

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Noteikumos nepieciešamo grozījumu 
apjoms pārsniedz pusi, un, pamatojoties uz 
2009. gada 3. februāra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.  108 „Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 140. punktu, ka 
grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, 
ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no 
spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tad 
ir izstrādāti jauni Stopiņu novada domes 
saistošie noteikumi.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta 
piešķirtā budžeta ietvaros.

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

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Par saistošo noteikumu piemērošanu var 
vērsties Stopiņu novada   pašvaldībā un 
pašvaldības izglītības iestādēs.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam 
pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšanas 
pašvaldības tīmekļvietnē www.stopini.lv   un 
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, 
izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks 
iekļauti saistošajos noteikumos.
6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – 
informācijas publicēšana pašvaldības 
tīmekļvietnē www.stopini.lv   un iesniegto 
priekšlikumu izvērtēšana.

Vita Paulāne 
Stopiņu novada  domes priekšsēdētāja
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Jau desmito reizi otrajā sep-
tembra sestdienā „The Duke 
of Edinburgh’s International 
Award Latvia” vienību pār-
stāvji  – jaunieši, kuri pilda 
savas individuālās izaugsmes 
programmas un tiecas uz 
pašu izvirzīto mērķu sasnieg-
šanu, un viņu vadītāji –, atsau-
coties Valsts izglītības satura 
centra aicinājumam, pulcējās 
Likteņdārzā, lai piedalītos par 
tradīciju kļuvušajā Award ru-
dens talkā. Šajā Latvijas simt-
gades pasākumā piedalījās 
8 Stopiņu novada iedzīvotāji – 
Ulbrokas vidusskolas Award 
vienības pārstāvji. 

8. septembrī Likteņdārzā darbojās 
93  talkas dalībnieki no 6  Latvi-
jas novadiem – Auces, Dobeles, 
Gulbenes, Lielvārdes, Skrīveriem 
un Stopiņiem. Pirms veikt tal-
kas darbus, Ulbrokas vidusskolas 
Award vienība parūpējās par talkas 
dalībnieku savstarpēju iepazīšanos 
un kopīgu iesildīšanos. 

Pēc oficiālās Kokneses fonda 
organizētās Ābolu balles atklāša-
nas talkas dalībnieki devās veikt 
uzticētos darbus. Kamēr lielākā 
daļa talkas dalībnieku rūpējās 
par kociņu sagatavošanu rudens-

Ulbrokas vidusskolas Award vienības dalībnieku kopīgais foto desmitajā Award talkā Likteņdārzā

ziemas sezonai, izravējot nezāles 
un uzberot mulču, tikmēr pārējie 
palīdzēja vākt un mizot ābolus 
ievārījumam un spiest sulu. 
Award talka ir viens no notiku-
miem, kurā dažādu Award vienī-
bu pārstāvji satiekas un veido sa-
draudzību, tādēļ pēc talkas ikviens 

bija aicināts uz kopīgo maltīti pie 
dabas. 

Šoreiz, par godu desmitajai talkas 
reizei, jaunieši paši pagatavoja īpašo 
svētku cepumu kūku. Pasākuma 
noslēguma daļā „Award Latvia” 
nacionālā koordinatore un Award 
vienības Likteņdārzam dāvināja 

laukakmeņus un zemi, kas tiks 
izmantoti Lielā kalna veidošanai. 
Paldies ikvienam talkas dalībnie-
kam no Stopiņu novada par aktī-
vu iesaistīšanos, veicot uzticētos 
darbus! Īpaša pateicība Ulbrokas 
vidusskolas Award vienības vadī-
tājai Lailai Gabrānei!

„The Duke of Edinburgh’s In-
ternational Award Latvia” īsteno 
Valsts izglītības satura centra li-
cencētās skolas, jauniešu centri, 
novadu domes un biedrības. Ik-
vienam jaunietim (vecumā no 
14 līdz 24 gadiem), kurš vēlas 
iegūt „The Duke of Edinburgh’s 
International Award” (Edinbur-
gas hercoga starptautisko apbal-
vojumu), ir jāizveido individu-
āla izaugsmes programma, kuru 
veido četras jomas: brīvprātīgais 
darbs, fiziskā sagatavotība, pras-
mes un piedzīvojumu ceļojums –,  
bet zelta līmenī papildus četrām 
pamatjomām ir jāizstrādā un jā-
realizē projekts. Edinburgas hercoga 
starptautisko – bronzas, sudraba 
vai zelta – apbalvojumu īpašā ap-
balvošanas pasākumā saņem tie, 
kuri ir sasnieguši visus pašu izvir-
zītos mērķus.

Katrīna Sprudzāne,
Valsts izglītības satura centra 

vecākā referente

Desmitā Award talka Likteņdārzā

Šogad par īpašiem panāku-
miem ilgtspējīgas attīstības, 
vides izglītības un vides aiz-
sardzības veicināšanā skolā 
un tās apkārtnē starptautisko 
Zaļā karoga balvu saņēmušas 
135 Ekoskolas. Ļoti lepojamies, 
ka šo izglītības iestāžu pulkā 
esam arī mēs – Stopiņu novada 
domes pirmsskolas izglītības 
iestāde „Pienenīte”. Diplomu un 
Latvijas Ekoskolas nosaukumu 
saņems vēl 56 skolas.

Ekoskolas programmā darbojamies 
kopš 2014./2015. mācību gada. Šajā 
laikā esam veicinājuši un pilnvei-
dojuši savu izpratni par vides iz-
glītību, tās nozīmību un sasaisti 
ar mācību procesu. Mūsu iestādē 
mācību procesā bērni izzina, pēta, 
novēro, izmēģina, pārbauda un rod 
secinājumus par dažādām norisēm 
dabā un apkārtējā vidē.

Ekoskolu programma ir plašākā 
vides izglītības programma Latvi-
jā, kurā šobrīd jau darbojas vairāk 
nekā 200  izglītības iestādes – no 
pirmsskolām līdz augstskolām. 
Programmas koordinators Latvijā 
Daniels Trukšāns stāsta: „16  ga-
dos kopš programmas sākumiem 
Latvijā redzam, cik vērtīgs ir prog-
rammā iesaistīto skolu darbs. Vides 
izglītība ir universāls instruments, 
kas palīdz veicināt ilgtspējīgu at-

Ekoskolas Zaļā karoga balva saņemta arī šogad!

tīstību un attīstīt 21.  gadsimtam 
nepieciešamās zināšanas, pras-
mes, atbildīgu attieksmi un – pats 
svarīgākais – motivāciju rīkoties. 
Ekoskolā skolēns iemācās kritiski 
domāt, mērķtiecīgi sadarboties un 
aktīvi iesaistīties savu, kopienas un 
sabiedrības problēmu risināšanā.” 

Kā katru gadu, dodoties uz Eko-
skolu apbalvojuma ceremoniju  
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
(LNB), saņēmām mājasdarbu. Šī 
gada uzdevums  – bērniem bija 
jāuzzīmē zīmējums par tēmu „Kādā 
pasaulē vēlos dzīvot pēc 10 gadiem”. 
Katra izglītības iestāde „saņēma” 
kādu valsti, kuras karogs arī bija 
jāuzzīmē. Mūsu iestādei tika So-

mija. Grupas „Zaķēni” bērni uzzī-
mēja plakātu – „Kādā pasaulē vēlos 
dzīvot pēc 10 gadiem”, kā arī kopīgi 
izkrāsoja Somijas valsts karogu.

Pasākuma otrajā daļā tikāmies ar 
Somijas pārstāvi, kurai nodevām 
plakātu un karogu.

Somijas pārstāve apsolīja māks-
las darbus nodot kādam Helsinku 
bērnudārzam. Paralēli Ekoskolu 
apbalvošanas ceremonijai LNB no-
tika organizācijas „Foundation for 
Environmental Education” (FEE) 
konference, kurā viesojās pārstāvji 
no vairāk nekā 60 pasaules valstīm. 
Tādējādi katra Latvijas Ekoskola 
varēja uzdāvināt dažādu valstu pār-
stāvjiem savas skolas bērnu vēstīju-

mu, aicinot šos vēstījumus nodot 
citu valstu pasaules bērniem.

Katrs grupas „Zaķēni” bērns 
izveidoja mazu zīmējumu, kur 
uzzīmēja vai uzrakstīja: ko es 
daru, lai vide, kurā dzīvoju, būtu 
sakopta un tīra. Šos zīmējumus 
apbalvošanas ceremonijas otrajā 
daļā ievietojām „laika kapsulā”, ko 
Ekoskolas programmas pārstāv-
ji atvērs pēc 10 gadiem. Sirsnīgs 

paldies grupas „Zaķēni” skolotājai 
Inesei par bērnu iesaistīšanu!

Esam pateicīgas visai mūsu Eko-
skolas komandai, kā arī visam PII 
„Pienenīte” kolektīvam par aktīvu 
iesaistīšanos un darbošanos Eko-
skolas programmā.

Santa Šika, 
Evija Konstantinova,

ekoskolas koordinatores



12 „tĒVZEMĪtE“
piektDiena, 5. oktobRiS, 2018

Programmas „Erasmus +” pro-
jekta „Jaunieši dzīves krust-
celēs” Stopiņu novada domes 
dienas centrā „Saurieši” ir nos-
lēdzies jaunieša Mattia Lano no 
Itālijas brīvprātīgā darba gads. 
Projektu koordinēja biedrības 
„Nākotnes Tilts” vadītājs Aivis 
Šibajevs. 

Mattia, ierodoties dienas centrā 
„Saurieši”, radīja iespēju vietējiem 
jauniešiem un sabiedrībai iepazīt 
itāliešu kultūru, tradīcijas, mācīties 
valodas, izprast Eiropas brīvprātīgā 
darba būtību. Brīvprātīgais devās arī 
uz citiem dienas centriem un sko-
lām, kas atrodas Stopiņu novadā, 
prezentējot Itāliju, tās kultūru un 
tradīcijas, kā arī, pārstāvot dienas 
centru „Saurieši”, darbojās Sauriešu 
bibliotēkā.

Jaunietis ļoti labi socializējās lat-
viešu sabiedrībā un iepazina mūsu 
kultūru un tradīcijas, guva savu 
pirmo darba pieredzi sociālajā dar-
bā, attīstīja komunikācijas prasmes, 
mācījās patstāvību un sadarbību. 
Mattia bija unikāla iespēja paplaši-
nāt savu redzesloku – viņš apceļoja 
Latviju: pabija Cēsīs, Rīgā, Daugav-
pilī, Saulkrastos, Siguldā, Liepājā, 
Bauskā, Kolkā, Jūrmalā, Tukumā, 
Salaspilī, Ogrē, Ikšķilē, apmeklēja 
Somiju, Igauniju, Lietuvu, Poli-
ju, Zviedriju, devās ceļojumā uz  

Krieviju, apskatīja Sanktpēterburgu 
un Maskavu.

Mattia piedalījās dažādos sporta 
pasākumos – Sauriešu dienas centra 
komandās: „Vučko” Siguldas trasē 
un „Ezera Regatē” Ulbrokā, kā arī 
kopā ar Sauriešu ciemata un citiem 
brīvprātīgajiem jauniešiem pieda-
lījās „Lattelecom Rīgas maratona” 
6 km distances skrējienā, apmeklēja 
baseinu, nodarbojās ar riteņbraukša-
nu, vienmēr aktīvi ar jauniešiem un 
bērniem spēlēja futbolu, āra tenisu, 
biljardu, galda spēles, organizēja 
orientēšanās sacensības. Brīvprā-
tīgajam bija iespēja iepazīties un 
apgūt dažādas radošas aktivitātes 
pašam: zīda, stikla apgleznošanu, 
pirkstiņgrāmatu izgatavošanu, fil-
cēšanu, lakatu aušanu uz rāmja, ta-
pošanu un citas prasmes un iemaņas 
savai turpmākajai dzīvei. Jaunietis 
piedāvāja dažādas paša ierosinātas 
aktivitātes: gleznošanu ar hennu, 
piparkūku un kūku cepšanu, rotu 
pagatavošanu, organizēja Helovīna 
dienas pasākumu, apgleznoja seji-
ņas. Jaunietis īstenoja un pilnveidoja 
savas uzņēmības prasmes, kopā ar 
citiem brīvprātīgajiem jauniešiem 
rīkojot aktivitātes arī Ogres bērnu 
dārzā, Tīnūžu, Ikšķiles, Smārdes 
un Sauriešu pamatskolās, Liepājas 
jauniešu centrā. Kopā ar bērniem  
Mattia devās uz dzīvnieku patversmi 
„Ullubele”, lai vestu pastaigās suņus. 

Sauriešos ir noslēdzies 
jaunieša no Itālijas brīvprātīgā darba gads 

Sauriešu dienas centrā viesojās un 
aktivitātes organizēja arī citi brīv-
prātīgie itāliešu un vācu jaunieši no 
Ogres, Tīnūžu un Ikšķiles pamat-
skolām, Daugavpils jauniešu centra. 

Kopīgi pavadītais laiks ar  
Mattia vienmēr paliks bērnu, jau-
niešu un ciemata iedzīvotāju atmi-
ņās. Brīvprātīgā jaunieša organizē-
tās aktivitātes bija liels ieguldījums 
dienas centra darbībā, un Mattia 

bija labs piemērs mūsu jauniešiem, 
kā iespējams iepazīt pasauli, pašiem 
dodoties brīvprātīgajā darbā uz ci-
tām valstīm. 

Ceram uz turpmāko sadarbību ar 
biedrību „Nākotnes tilts” nākamajos 
projektos.

Aija Šibajeva,
dienas centra „Saurieši” 

vadītāja

„Šis projekts tika finansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikācija (pa-
ziņojums) atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar piemē-
rot atbildību par publikācijā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo izlie-
tojumu.” 

Septembrī un oktobrī dienas 
centrā „Līči” notiek floristikas 
nodarbības, ko vada Inguna 
Knodze.

Jau divās septembrī notikušajās no-
darbībās dienas centra apmeklētāji 
varēja izmēģināt ziedu kārtošanas 
mākslas veidus, iegūt dažādus 
lieliskus padomus un iemācīties 
kaut ko jaunu. Piemēram, ziedu 
kārtošanu spirālveida formā, ziedu 
apstrādi pirms kārtošanas pušķī, 
metodi, kā saglabāt ziedus svaigus 
vai kā panākt, ka ūdens ziediem 
vāzē ilgi saglabājas tīrs. 

Dienas centra nodarbību apmek-
lētāji ar nepacietību gaida nākamo 
nodarbību, lai atkal smeltos jaunas 
zināšanas un prasmes floristikā.

Laipni lūgti pievienoties arī citi 
interesenti divās turpmākās floris-
tikas nodarbībās 2. un 9. oktobrī!

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Rudens ziedu 
burvība 
dienas centrā 
„Līči”

Jaunā mācību gada sākums 
Gaismas internātpamatskolā 
aizritējis vēja spārniem.

Katru nedēļu skolēni pavadīja, 
ļoti aktīvi iesaistoties skolas dzīvē.  
Jaukais laiks ļāva mācīties ārpus 
telpām. Skolēni devās mācību eks-
kursijās, iepazīstot Raiņa un Aspa-
zijas memoriālo muzeju Jūrmalā, 
izpētot lauku sētu atšķirību dažādos  
Latvijas novados Latvijas Etnogrāfis-
kajā brīvdabas muzejā un pēc kartes 
atklājot Ogres pilsētas interesantākās 
vietas. Profesionālajā programmā 
skolēni apmeklēja starptautisko iz-
stādi „Riga Food 2018”. 3. septem-
bra pēcpusdienu skolēni pavadīja 
jautrā diskotēkā, bet 6.  septembrī  
bijām projekta „Latvijas skolas 
soma” atklāšanas pasākumā Rīgā. 
8.  septembrī skolas sportistu ko-
manda piedalījās starptautiskajās 
sacensībās „Mēs varam” Valmie-
rā, bet skolas krosā 17. septembrī 
startēja visi skolēni. 18. septembris 
izvērtās par ļoti īpašu dienu  – 
„PUTRAS DIENU”! Skolēni bija 
čakli pastrādājuši kopā ar saviem 

pedagogiem  – visus iepriecināja 
skaista izstāde, kurā varēja apskatīt 
dažādus graudaugu produktus, no 
kuriem vāra putras. Varējām arī 
pagaršot dažādas putras un aktīvi 
nobalsot par garšīgāko putru. Šogad 
titulu „Garšīgākā putra” ieguva pro-
sas putra! Skanēja dziesmas, dim-
dēja deju soļi, un visi atzina – jā, 
putras ir veselīgs un garšīgs ēdiens! 
25. septembrī ciemosies mūsu drau-
gi – Salaspils Kultūras nama bērnu 
vokālie ansambļi „Mazputniņi” un 
„Vālodzīte”, bet 26.  septembrī pa-
redzēts Miķeļdienas gadatirgus pie 
Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” 
filiāles „Pļavnieki” iemītniekiem.  

Septembrī darāmā daudz. No jau-
na bija jāapgūst pa vasaru piemirstie 
skolas iekšējās kārtības noteikumi, 
jāpalīdz jaunākajiem skolēniem sa-
dzīvē skolas internātā. Mēs novēlam 
visiem skolēniem visās novada sko-
lās veiksmīgu, panākumiem bagātu 
jauno mācību gadu! 

Regīna Grebežniece,
Gaismas internātpamatsko-

las ārpusklases darba 
organizatore

Septembris Gaismas skolā
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Šī gada 21. septembrī, kad ka-
lendārs rādīja rudens iestā-
šanos un arī dabā tas strauji 
bija sajūtams, Upesleju un 
Līču dienas centru aktīvākie 
apmeklētāji un nodarbību da-
lībnieki devās rudens ekskur-
sijā uz Smiltenes pusi.

Ekskursijā ne tikai baudījām ru-
dens vēsmas, kopā būšanu, bet arī 
apskatījām Smilteni, iepazinām 
pilsētas veidošanās vēsturi firsta 

madāmas Lilī pavadībā. Apska-
tījām Mēra muzeju, kas atrodas 
Mēra muižā pie Smiltenes. Šajā 
muzejā tiek apkopota Smiltenes 
novada vēsture, kā arī izveidots 
interaktīvs medicīnas muzejs. 
Netālu no Smiltenes devāmies uz 
maizes ceptuvi „Donas”, kur iepa-
zinām maizes veidošanas procesu 
un tradīcijas, paši izmēģinājām 
veidot maizes kukulīšus, ar ku-
riem pēc tam varējām lepoties.

Atpakaļceļā apskatījām arī  

Dāvida ūdens dzirnavas Vai-
ves pagastā, kur atrodas neliels 
ūdenskritums un daudz nelielu 
avotiņu, ko patiešām bija vērts 
apskatīt. 

Esam gandarīti par piedzīvoto, 
uzņēmuši jaunus spēkus, daudz 
pozitīvu domu, lai turpinātu būt 
tikpat radoši, aktīvi, interesanti 
un, vienkārši – lieliski dienas cen-
tru aktīvisti.

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Dienas centru „Upeslejas” un „Līči” aktīvāko 
nodarbību dalībnieku, apmeklētāju un 
atbalstītāju rudens ekskursija

In memoriam

22.  augustā mūžībā aizgājusi ilggadējā Stopiņu novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja Valda Frīdenšteina.

Dzimusi Līgatnes pagastā 1950. gada 10. novembrī. Pabeigusi 
8-gadīgo skolu Līgatnē. Ap 1960. gadu ģimene pārcēlās uz dzīvi 
Ulbrokā un Valda mācības turpināja Rīgas 50.  vidusskolā un 
pēc tam Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Strādājusi 
Labklājības un Iekšlietu ministrijās, Rīgas rajona prokuratūrā. 
2001.  gadā Valda uzsāka darbu Stopiņu pagasttiesā par 
pagasttiesas locekli un vēlāk kļuva par pagasttiesas 
(bāriņtiesas) priekšsēdētāju. Darbā vienmēr bija uzcītīga, 
precīza un taisnīga. Tuvinieki raksturo Valdu kā sirsnīgu un 
izpalīdzīgu cilvēku, kolēģi atceras, ka viņa bija iejūtīga un visu 
savu enerģiju, zināšanas, prasmes un laiku veltīja darbam.
Valdas Frīdenšteinas sapnis bija apmeklēt Parīzi, un to viņa arī 
vairākkārt piepildīja. Viņai patika ceļot, un no ceļojumiem viņa 
arvien pārveda dažādas smaržas. Viņas vaļasprieks bija rožu 
audzēšana, kam viņa veltīja daudz laika, un par rozēm viņa 
varēja stāstīt stundām ilgi.
…un 22. augustā Valdas Frīdenšteinas mūžs pārtrūka, taču 
piederīgo un kolēģu pateicībā par padarītajiem darbiem, 
atmiņās viņa paliks vienmēr.

Lai arī vairāki Stopiņu novada 
mākslinieciskie kolektīvi savu 
darbību atsāka jau augustā, 
tomēr jau par skaistu tradīci-
ju kļuvis sezonas atklāšanas 
vakars septembrī. Tā arī šo-
ruden – laikā, kad visi esam 
Latvijas valsts simtgades svi-
nību gaidās, 21.  septembra 
vakarā pulcējāmies mājīgajās 
Ulbrokas kultūras nama tel-
pās, lai satiktos, dalītos va-
saras emocijās un iespaidos, 
bet, pats galvenais – noska-
tītos Stopiņu novada amatier-
teātra „Dille” jauno izrādi. 

Kā stāsta „Dilles” dalībniece 
Ingrīda Balode, Volfganga Kol-
hāzes un Ritas Cimmeres luga 
„Zivs četratā” amatieru teātru 
repertuāros jau bijusi iestudē-
ta 2014.  gadā jauniešu studijā 
„Āķis” (rež.  Kristīne Saule) un 
2015. gadā Baldones amatierte-
atrī „Sudraba nagla” (rež. Zigrīda  
Ezeriņa), kā arī 1974.  gadā kā 
raidluga radioteātrī (rež. Harijs 
Gerhards). 2018. gada 28.  sep-
tembrī pēc lugas „Zivs četratā” 
motīviem ar iestudēto melnās 
komēdijas pirmizrādi „Pēdējais 
valsis” skatītājus aicināja Stopiņu 
novada amatierteātra „Dille” ra-
došā grupa (rež. Induļa Smiltēna 
lugas redzējums un interpretā-
cija). 

Ar ko gan jau gandrīz pusi 
gadsimta ir interesants šis 
V.  Kolhāzes un R.  Cimmeres 
materiāls? Nu, protams – ar cil-
vēciskajām attiecībām! Režisors 
Indulis Smiltēns ir radījis tēlus 
bez laika vai vietas piederības; 
proti, darbība var būt risināju-
sies gan 18.  gadsimtā Ņujorkā, 
19.  gadsimtā Londonā vai arī 
šodien Latvijā. Lugas centrālais 
tēls  – Henrijs  – izved skatītāju 
cauri savas dzīves stāstam, kurš 
ir bagāts ar ļoti dažādām cilvē-

Stopiņu novada amatierteātrim 
„Dille” jauna izrāde!

cisko rīcību šķautnēm, kas ietver 
gan labo, gan ļauno un noved pie 
nāves sliekšņa, uz kura stāvot, it 
kā pats sev uzdod jautājumu, uz 
kuru atbildi varēs sniegt vienīgi 
katrs skatītājs un arī …pats sev.

Izrāde ir traģikomiska, tādēļ 
to ir vieglāk skatīties, bet tās 
pēcgaršai vajadzētu palikt katra 
dvēselē.

Lomās: Uldis Bērziņš, Guna 
Bērziņa, Laimdota Bogatirēviča, 
Ritma Moženaite un Ingrīda Ba-
lode. Scenogrāfiju veidoja Jānis 
Jansons, skaņu režisors – Reinis 
Višķeris. Gaismu režija – Gints 
Siliņš, bet dekorāciju tehniskais 
nodrošinājums – Tālis Balodis. 

Pilnā skatītāju zāle izrādi uz-
ņēma ar skaļām ovācijām. Liels 
prieks un lepnums par mūsu 
novada amatierteātri, un pal-
dies režisoram un aktieriem par 
ieguldīto lielo darbu, entuziasmu 
un sirdsdegsmi! 

Pasākumā visus novada māks-
linieciskos kolektīvus sveica no-
vada priekšsēdētāja Vita Paulāne, 
uzsverot, cik pasākumiem pie-
sātināts ir bijis līdzšinējais gada 
ritējums. Īpaši nozīmīgu vietu 
novada kultūras dzīvē ieņēmis 

„Līgo parkam – 30!” Līgo vakara 
muzikālais uzvedums „Īsa pamā-
cība mīlēšanā”, kura iestudēšanā 
atklājušies daudzi jauni talanti 
un vēl neizzinātas kolektīvu da-
lībnieku radošās šķautnes. Ļoti 
nozīmīga novadam, kolektīviem 
un to dalībniekiem personiski 
bijusi arī Stopiņu novada māks-
liniecisko kolektīvu līdzdalība 
simtgades Dziesmu un deju 
svētkos. 

Šogad mūsu novada mākslinie-
ciskos kolektīvus vienkopus re-
dzēsim un dzirdēsim 15. decem-
brī Ziemassvētku koncertā, jo 
valsts simtgades svinības šogad 
noritēs Latvijā plaši pazīstamu 
viesmākslinieku mākslinieciskajā 
virsvadībā Līgo parkā 2018. gada 
17. novembrī. 

Uz tikšanos gaidāmajos kul-
tūras pasākumos, kas gada pē-
dējos trīs mēnešos solās būt tik  
daudz! 

Inta Kalniņa, 
Ulbrokas kultūras nama 

vadītāja
Ingrīda Balode,
Stopiņu novada 

amatierteātra „Dille” dalībniece 

Vingrošana jaunajām māmi-
ņām. 
Var ņemt līdzi mazuļus. Nodarbības 
vada sertificēti fizioterapeiti: 
•	 Ulbrokā, Policijas ēkas 2.  stāva 

zālē, plkst. 10.30 (trešdienās);
•	 Sauriešos, Kazāru ielā 4–82, 

plkst. 10.30 (piektdienās);
Par iespēju piedalīties nodarbī-

bās ieteicams iepriekš sazināties 
ar fizioterapeiti Viju Tračumu pa 
e-pastu vija@vingrot.lv vai sūtot 
īsziņu uz tālruni 26464868. Ja pēc 
pieteikšanās kādu apstākļu dēļ to-
mēr nav iespējas apmeklēt nodar-
bības, lūgums informēt!

Nūjošanas nodarbības 
Cekulē no 7.10.
Nodarbību sākums pie Ceku-
les dienas centra, plkst. 10.00.  

Nodarbības notiks svētdienās (7., 
14., 21., 28. oktobrī). Nodarbības 
vadīs sertificēta trenere Linda 
Andrusa.

Veselīga uztura lekcija.
Topošajām un jaunajām māmi-
ņām būs iespēja uzzināt par ve-
selīgu māmiņas un mazuļa uztu-
ru. Lekcija notiks dienas centrā 
„Saurieši”, 10.  oktobrī un dienas 
centrā „Ulbroka”, 18. oktobrī plkst. 
18.30–20.00. Lekciju vadīs sertificēta 
uztura speciāliste Gita Ignace.

Oktobrī nodarbības par veselīgu 
uzturu kopā ar uztura speciālistu no-
tiks Stopiņu pamatskolas pirmsskolas 
izglītības iestādē un Upesleju inter-
nātpamatskolā. Nodarbības par emo-
cionālo veselību kopā ar psihologu 
notiks Gaismas internātpamatskolā.

Veselības veicināšanas projekta 
bezmaksas aktivitātes oktobrī
(„Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi” NR. 9.2.4.2/16/I/014.)
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Āboli ieritinājušies viens pie 
otra ciešāk, debesu jums drau-
dzīgi saulains, kaut kur citur 
pakšķēdamas, krīt zīles, bet 
dzejnieka mājās, kur ik vārds 
tiek dzejā teikts, skaņas un 
krāsas ielīst dvēselē. Ir Stopi-
ņu novada Dzejas dienas pasā-
kums „..viss ir tik vienkārši..”. 
Jau ceturto gadu pasākuma 
norises vieta ir dzejnieka un 
atdzejotāja Pētera Brūvera 
dzimtās mājas „Kalēji” ciematā 
„Līči”. Šogad Latvijas simtga-
des notikumos tiek apzinātas 
skolu jaunatnes radošās spējas 
literāra vai mākslas darba ra-
dīšanā, izglītojamos motivējot 
laikmetīgās dzejas lasījumam 
vai ilustrācijai par tematu „Ko 
es simtgadē gribu pateikt sava 
novada dzejniekam”. 

Jautājums „Kādēļ un vai nepiecie-
šama dzeja?” pat netiek uzdots, jo 
atbildi rodam ritmiski strukturē-
tajās atskaņās, domu plūdumā un 
pārliecībā par sev zināmas pasau-
les izpratni. Ir sajūta, ka pateikti 
simt vārdi Latvijas simtgadei. Simts 
skaistu, labskanīgu latviešu vārdu 
un domu nākotnei, ko papildina 
dzejnieku un mūziķu sirsnīgās at-
miņas un pastāsti. Dzejas dienas 
pasākuma īpašā viese ir Latviešu 
biedrības Norvēģijā pārstāve un 
dzejniece Daiga Mežaka.

Kā vienmēr, Pētera Brūvera ie-
domātas, ne pasniegtas, ir Dzejas 

dienas balvas; tām, kalēja mājās, 
kalēja amatam piederīgs izskats. 
Tradicionāli trešo gadu tās saga-
tavojis koktēlnieks Jānis Gražda-
novičs. Šoreiz mazie koka āmurīši 
rosīgajiem talkas pārstāvjiem  – 
Mārai Zebauerei un Vincentam 
Aniņam, un skolēniem, kuri uz-
stājās ar pašsacerētu un ilustrētu 
priekšlasījumu vai poētisku vēstī-
jumu,  vai izvēlētu Pētera Brūvera 
dzejoli. 

Gaismas internātpamatskolas 
audzēkņi klātesošos iepriecināja, 
atgādinot un vizualizējot divus 
dzejnieka dzejoļus „Kas kur dzī-
vo?” un „Kur pasaulē visdrošāk? 
Dzimtenē.” Savā tautā.

Vērotāju un mīlestības jūtu va-
dītas ir Upesleju internātpamat-
skolas-rehabilitācijas centra skolas 
audzēkņu un Vidvuda Medeņa 
dzejiskās vārsmas.

Stopiņu pamatskolas audzēkņi 
patīkami pārsteidz ar apjomīgu 
dzejojumu un izteiktu saturu.

Izaicinājums un prasme ir  
Ulbrokas vidusskolas dzejas raks-
tīšanā un veiktajos lasījumos.

Jauno ilustrāciju autori no  
Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas sevi atklāj filozofiski un 
mākslinieciski radošā darbu ko-
pumā. Viss koncentrējas pārliecī-
bā un drošības sajūtā, cik svarīgas 
ir teiksmas par savām mājām un 
skaisto dabā. Nesamākslota brī-
vība, vietas piederība un tiešums. 

Ar Pētera Brūvera zilo divriteni Latvijas simtgades ceļos

Paldies Stopiņu novadu skolu pār-
stāvjiem un to izglītojamajiem par 
atsaucību un sadarbību! Ar autoru 
atļauju tiks publiskoti radītie darbi.

Tie, kuriem dzejošana šķiet ne-
iespējama, dzejnieces un tulko-
tājas Indra Brūvere-Daruliene un 
Zane Brūvere-Kvēpa apliecina, ka  
„Brūveri brūvē” un rakstītais vārds 
spēj pārvērsties savdabīgā izaicinā-
jumā un gramatiskā fonētikā. Jaunā-
kais dzejoļu krājums „Brūveri brūvē” 
ir viegli plūstoša, jokaina un niansē-
ta satikšanās visiem trim Brūveriem: 
tēvam Pēteram Brūverim kopā ar 
dvīņumeitām Indru un Zani. 

… atbalsojas tēta balss arī tajā 
mīlestības apliecinājumā, ko dzir-
dam turku valodā vai arī „viss ir 
tik vienkārši: mirstot neejam bojā”.

To, ka mūžam brīva un dzīva ir 
draudzība, apliecina brīnišķīgi mū-
ziķi un ļoti labi dzejnieka draugi – 
Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis. 
Esam vēl tuvāk valodas, skaņas un 
gara dzīvotspējai. Atmiņām par 
bijušo draugu dzejnieku Pēteru 
Brūveri ir sirsnīgums, smeldze un 
vērīgums. Un tādēļ dzīves laikā – 
ceļinieks–vērotājs, domātājs un ra-
dītājs, kas pratis ritmiskā struktūrā 
veidot rakstus un zīmes, iekļaut ik-
dienas krāsas un iegūtās zināšanas 
pārradīt estētiskā redzējumā. 

2018. gada autogrāfu kartīti vei-
do mākslinieces Aigas Garančas 
zīmējums – ceļinieks ar zilu divri-
teni, kas, mūsuprāt, lieliski sasaucas 
ar skaitli 100 un atspoguļo novada 
dzejnieka radošo šķautni Latvijas 

simtgades ceļos. Tāpat kā beretēs 
daiļi ģērbtās bibliotekāres. 

Paldies dalībniekiem par klāt-
esamību un radīto domu, atmi-
ņu, pierakstītā, izjustā, atgādinātā 
līdziesaisti! Paldies vadītājiem un 
atbalstītājiem par valodas, ainavas 
un cilvēku identitātei piederīgas 
kultūrtelpas veidošanu! Veselību 
dzejnieka māmuļai Vijai astoņdes-
mit devītajā dzīves gadā!

Interesenti Dzejas dienas pasāku-
ma vizuālo atklāsmi gūs, ieskatoties 
fotogrāfiju apkopojumā http://www.
stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblio-
teka/galerijas.

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Baltijas valstis vieno ne tikai ko-
pīgi vēstures notikumi un jūra, 
bet arī akordeonistu orķestris 
„Baltic Tremolo”, kurā jau vairā-
kus gadus muzicē arī ansambļa 
„Akcents” dalībnieki; visklusā-
kais orķestra instruments, proti, 
diriģenta zizlis, gulst ansambļa 
vadītājas Anitas Riekstas rokās. 
Par godu Baltijas valstu simtga-
dei orķestris devās ģeogrāfiski 
līdz šim plašākajā koncerttūrē, 
piecās augusta dienās uzstājo-
ties koncertos Igaunijā, Zviedrijā 
un Latvijā.

Baltijas ceļa gadadienā, 23. augus-
tā, Abjas-Paluojas pilsētā Igaunijā 
notika simtgadei veltīto skaņdar-
bu cikla pirmatskaņojums. Igauņu 
tautas melodiju dzīvīgums atspo-
guļojās tautasdziesmas „Meil aia-
arne tanavas” Valdo Varka apdarē, 
akordeona mūzikas krāsainība 
bija jūtama lietuviešu gleznotā-
jam un komponistam Mikalojam 
Čurļonim veltītajā skaņdarbā, bet 
saldsērīga noskaņa pavadīja kom-
ponista Jāzepa Lipšāna skaņdarbu 
„Noktirne”. 

Izrādās, mūzika ne tikai dziedē, 
priecē un veldzē dvēseles, bet arī 

„Baltic Tremolo” veltītā koncerttūre simtgadei 

spēj līdzdarboties svarīgu jautāju-
mu aktualizēšanā. Orķestris mu-
zikāli papildināja manifestāciju 
„Par brīvu un tīru Baltijas jūru” 
Stokholmā, Normalmes laukumā, 
kurā Baltijas jūras drošības un vi-
des problēmas apsprieda zviedru 
politiķi un Baltijas valstu vēstniecī-

bu pārstāvji, arī Latvijas vēstnieks 
Zviedrijā Marģers Krams. Rūpes 
par Baltijas jūras reģiona drošību 
un labklājību orķestranti izrādīja, 
svinot „Senās uguns nakti” – sav-
dabīgu tradīciju, kad vienlaikus 
Baltijas jūras valstu piekrastēs tiek 
iedegti ugunskuri, sveces un lāpas. 

Sveces tika iedegtas arī koncert-
ceļojuma noslēguma dienā, kād-
reizējā orķestra diriģenta Viktora 
Ņikandrova piemiņas koncertā 
Limbažos. 

Simtgadei veltīto program-
mu orķestra sastāvā ansambļa  
„Akcents” dalībnieki šoruden 

atskaņos arī akordeona mūzikas 
festivālā Šauļos, bet tuvākā an-
sambļa uzstāšanās paredzēta jau 
13.  oktobrī, Ulbrokas kultūras 
namā, godinot novada seniorus.

Henrijs Vīgants,
ansambļa „akcents” dalībnieks 
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12. oktobrī plkst. 19.00, kultūras pasākumu zālē pie Upesleju 
dienas centra – koncertprogramma bērniem 

„ŠREKS UN ĒZELĪTIS DEJĀ LEC…”.
Šreks un Ēzelītis Latvijas Dziesmu un deju svētkos nepiedalījās dažādu 
apsvērumu dēļ, tādēļ tagad viņi grib bērniem mācīt dziesmas un 
dejas, kuras tika gatavotas latviešu Dziesmu un deju svētkiem. Jūs 
sagaida atraktīva kopā dziedāšana un dejošana kopā ar pasaku tēliem. 
Pacilātā gaisotnē baudīsim skaistus tērpus, dekorācijas un jautras 
rotaļdziesmas.
Ieejas maksa pasākumā bērniem un pieaugušajiem: 2,00 EUR
Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu 
bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem –  
invalīdiem ieeja brīva! Biļetes varēs iegādāties pirms pasākuma tā 
norises vietā
Pasākuma norises ilgums – 40 minūtes. 

12. oktobrī plkst. 18.00, Ulbrokas kultūras namā  – flautistes Maijas Kļaviņas koncertlekcija 
„TEMBRU PROJEKCIJAS”.

Maija Kļaviņa kļuva pazīstama vēl plašākai auditorijai pēc „Lielās mūzikas balvas 2017” pasniegšanas 
ceremonijas, kurā kā nominante kategorijā „Gada Jaunais mākslinieks” uzstājās ar daudziem vēl nedzirdētu 
mūzikas instrumentu – traversflautu. Taču tā nav vienīgā flauta, kuras spēli Maija studējusi un pilnveidojusi 
dažādos projektos. Koncertprogramma ir piemērota un interesanta jebkura vecuma klausītājiem. Skolas 
vecuma bērnus piesaista projekcijas, pieaugušajiem interesanti šķiet daudzie flautu veidi, klausītājus ar 
profesionālāku skatu mūzikā aizrauj dažādo tembru krāsainība, taču stāstījumos katrs uzzina ko jaunu un 
nedzirdētu. Šīs programmas mērķis ir parādīt flautas, kas dzirdamas salīdzinoši reti, īpaši izceļot traversflautu, 
flautu priekšteci, kura sava toņa un virtuozitātes dēļ piekritējus Latvijā atradusi pavisam nesen.
Koncertlekcijas ilgums – 1 stunda.
Pasākumu nodrošina Stopiņu novada pašvaldība

3. novembrī, plkst. 12.00 Ulbrokas kultūras namā un plkst. 
15.00 Upesleju kultūras pasākumu zālē – leļļu izrāde bēr-

niem un vecākiem „SARKANGALVĪTE UN VILKS”.
Piedāvā radošā apvienība „Teātris un ES”.
Režisors – Armands Ekštets
Izrādes garums: 50 min.
Žanrs: muzikāla komēdija bērniem un vecākiem
Izrādes mērķauditorija: bērni pirmsskolas un sākumskolas vecumā un 
viņu vecāki
Lelles veidojuši animācijas studijas Avārijas Brigāde mākslinieki.
Ieejas maksa pasākumā bērniem un pieaugušajiem: 2,00 EUR
Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bēr-
niem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem – invalī-
diem ieeja brīva!Biļetes iespējams iegādāties pirms izrādes pasākuma 
norises vietā.

13. oktobrī plkst. 13.00, Ulbrokas kultūras namā  – 
STARPTAUTISKAJAI SENIORU DIENAI veltītais svinīgais 

pasākums „LATVIJAS SIMTGADES ZELTA RUDENS”.
Pasākuma laikā sumināsim Stopiņu novada seniorus, kuriem 2018. 
gadā aprit 90, 95, 100 un 106 gadi.
Koncertā piedalīsies: Ādažu kultūras centra vīru vokālais ansamblis, 
vadītājs Gunārs Freidenfelds, Stopiņu novada vokālais ansamblis 
„Sagša”, vadītāja Biruta Deruma, Stopiņu novada akordeonistu 
ansamblis „Akcents”, vadītāja Anita Rieksta, akordeonists Kaspars 
Gulbis. Pēc koncerta deju mūziku spēlēs un visus klātesošos uz 
kopdziesmām aicinās akordeonists Kaspars Gulbis
Lūdzam pieteikties jubilārus! Plašāka informācija pa tālr. 28642344 
(Inta Kalniņa).
Uz pasākumu kursēs autobuss: 12.20 Līči; 12.30 Cekule; 12.40 
Upeslejas; 12.45 Saurieši. 
Pēc pasākuma tiks nodrošināts autobuss mājupceļam.

19. oktobrī plkst. 19.00, Ulbrokas kultūras namā – 
animācijas filma visai ģimenei 

„LINO – PIEDZĪVOJUMS AR DEVIŅĀM DZĪVĪBĀM”.
Režisors: Rafael Ribas
„Lino: Uma Aventura de Sete Vidas” (2017)
Žanrs: piedzīvojumu filma, animācija, ģimenes filma
Bez vecuma ierobežojuma
Filmas garums: 1 h 34 min.
Ieejas maksa uz filmu bērniem: 1,00 EUR
Ieejas maksa uz filmu pieaugušajiem: 2,00 EUR
Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu bēr-
niem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem – invalī-
diem ieeja brīva!
Biļetes: nopērkamas 30 minūtes pirms seansa Ulbrokas kultūras 
namā.

27. oktobrī plkst. 18.00, Ulbrokas kultūras namā – 
spēlfilma visai ģimenei „Bille”.

Latvijas simtgades filma par meiteni ar vērīgo acu skatienu tapusi 
pēc populārās rakstnieces Vizmas Belševicas daļēji autobiogrāfiskā 
romāna „Bille” motīviem. 
Filmas „Bille” radošās grupas pamatsastāvu veido filmas scenārija 
autori Arvis Kolmanis un Evita Sniedze, režisore Ināra Kolmane, 
operators Jurģis Kmins, māksliniece Ieva Romanova. Filmā izmantota 
komponista Pētera Vaska mūzika. 
Biļetes par 3,00 EUR iespējams iegādāties pirms seansa Ulbrokas 
kultūras namā.
Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bērniem, daudzbērnu ģimeņu 
bērniem, aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem bērniem, bērniem – 
invalīdiem ieeja brīva! Filmas garums: 1 h 40 min.

27. oktobrī plkst. 16.00, 
Ulbrokas kultūras namā – 

Kristīnes Želves 
dokumentālā spēlfilma 

„Mērijas ceļojums”.
Bez viņas Latvijas muzeji 
būtu tukši – Daiga Kažociņa 
dokumentālajā spēlfilmā 
„Mērijas ceļojums” atveido 
līdz šim mazzināmo Mēriju 
Grīnbergu (1909–1975), 
kurai pateicoties, nacistu 
1944. gadā izvestās Latvijas 
mākslas vērtības atgriezās 
dzimtenē. Stāsts par jaunu 
sievieti Mēriju Grīnbergu, 
kas Otrā pasaules kara laikā 
izglāba lielu daļu Latvijas 
muzeju kolekciju.
„Studija Vivat!”
Režisore Kristīne Želve, 
operators-inscenētājs 
Andrejs Rudzāts, 
māksliniece Ieva Stūre, 
komponists Juris Vaivods, 
skaņu režisors Aleksandrs 
Vaicahovskis, producente 
Elvita Ruka.
Galvenajās lomās: Daiga 
Kažociņa, Marīna Janaus.
Filmas garums: 1 h 20 min.
Filmas seansu nodrošina 
Stopiņu novada pašvaldība

SPORTA PASĀKUMI

Ulbrokas sporta kompleksā
•	 6.  oktobrī	 plkst.19.00 – florbols: 

„Betsafe Ulbroka Oxdog” pret „SK 
Pārgauja”, 

•	 12. oktobrī	plkst.	19.00  –Stopiņu 
novada atklātais čempionāts „Zo-
līte 2018”.

•	 14.  oktobrī	 plkst.	 15.00  – hand-
bols: „Ulbrokas SK” pret „RPI 
Seniori”.

LAULĪBAS

2018. gada septembrī Stopiņu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 

piecas laulības.
Sirsnīgi sveicam jaunās ģimenes!

Konkursa „Ģimenei drau-
dzīgākā pašvaldība” mērķis 
ir izvērtēt Latvijas labākās 
pašvaldības, kuras nodro-
šina lielāko atbalstu, kā arī 
daudzveidīgākos un pieejamā-
kos pakalpojumus ģimenēm 
ar bērniem. Piedalīties tiek 
aicinātas visas 119  Latvijas 
pašvaldības.
Konkurss Latvijā tiek rīkots otro 
gadu, un Stopiņu novads tajā pie-
dalās arī šogad. 

Stopiņu novada mājaslapā esam 
apkopojuši informāciju par ies-

pējām ģimenēm Stopiņu nova-
dā no laulībām un bērniņa pie-
dzimšanas līdz pat skolas gaitām, 
brīvā laika pavadīšanas iespējām 
bērniem un pieaugušajiem, līdz-
darbības iespējām kultūras un 
sporta aktivitātēs un kolektīvos, 
kā arī citu ikdienā noderīgu in-
formāciju. Apkopotā informācija 
pieejama šeit: http://stopini.lv/lv/
novads/gimenem.

Nobalsot par ģimenei drau-
dzīgāko pašvaldību iespējams 
konkursa mājaslapā: https://www.
vietagimenei.lv/balsot/?m_id=7700.

Stopiņu novads jau otro gadu 
piedalās konkursā „Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība”

Aicināti visi dejotgribētāji, ar 
vai bez priekšzināšanām. Prog-
rammā: lēnais valsis, fokstrots, 
tango, Vīnes valsis, samba, ča-
ča-ča, rumba, džaivs.
Nodarbības notiks reizi nedēļā, 
pirmdienās, sākot ar 24.09.2018., 
plkst. 19.30–20.30, PII „Pienenī-

te” Lielajā zālē. Nodarbības vada 
Gundars Briedis, profesionāls aug-
stākās kategorijas deju pasniedzējs 
un starptautisko deju sacensību 
tiesnesis.

Informācija un pieteikšanās 
pa tālruni 29103015 (Gundars  
Briedis).

Sarīkojumu deju kursi pieaugušajiem 

JUBILĀRI

Dzīvē ir tā, kā ir.
Būs tā, kā lemsi –

Sevi atdosi,
Pretī ņemsi.

Būs tik, cik spēsi,
No visas sirds un Dvēseles.

Z. Purvs
Sirsnīgi sveicam septembrī dzimušos 
novada jubilārus 70  gadu, 75  gadu, 
80 gadu, 85 gadu un 90 gadu jubilejās!
Vēlam gaišumu sirdī, stipru veselību 
un saulainu noskaņojumu!

JAUNDZIMUŠIE

Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un saulītē tinas,

Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.

Šiem mazajiem saules pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada,

Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.

Ā. Āre
Sveicam septembrī reģistrētos jaun-
dzimušos novadniekus – 4 meitenītes, 
6 puisīšus un viņu vecākus!
Lai mīlestība, prieks un veselība jūs-
mājās!

MūŽĪBĀ AIZVADĪTI

Tāds darbs, tāds mūžs – arvienu steidzīgs –
līdz brīdim pēdējam, kas atnāk rāms,

bez gala grūts un nepateicīgs,
bez gala liels un cildināms.

L. Brīdaka

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem 
Henriku Karvelu-Karelu, Oļegu  
Malašenoku, Olgu Melderi, Aloiziju 
Moču, Klimentiju Snegirjovu, Fran-
cišku Treimani un Leonīdu Volkovu 
mūžībā aizvadot.
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„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

12.oktobrī	-	plkst.19.00 Kultūras pasā-
kumu zālē pie Dienas centra „Upeslejas” 
Koncertprogramma bērniem „ŠREKS 
UN ĒZELĪTIS DEJĀ LEC.’’
Ieeja uz pasākumu bērniem un pieau-
gušajiem: 2,00 EUR
Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bēr-
niem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, 
aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem 
bērniem, bērniem – invalīdiem ieeja 
brīva!
Biļetes varēs iegādāties pirms pasā-
kuma tā norises vietā

12.oktobrī	 -	 plkst.18.00  Ulbrokas 
kultūras namā Flautistes Maijas Kļaviņas 
koncertlekcija „TEMBRU PROJEKCIJAS”

13.oktobrī	 -	 plkst.13.00 Ulbrokas 
kultūras namā STARPTAUTISKAJAI SE-

NIORU DIENAI veltītais svinīgais pasā-
kums „LATVIJAS SIMTGADES ZELTA 
RUDENS”
Pasākuma laikā sumināsim Stopiņu 
novada seniorus, kuriem 2018. gadā 
aprit 90, 95, 100 un 106 gadi
Lūdzam pieteikties jubilārus un plašā-
ka informācija pa tālr.28642344, Inta 
Kalniņa.

Uz pasākumu kursēs autobuss: 12:20 
Līči; 12:30 Cekule; 12:40 Upeslejas; 
12:45 Saurieši. Pēc pasākuma auto-
buss mājupceļam.

19.oktobrī	-	plkst.19.00 Ulbrokas kul-
tūras namā Animācijas filma visai ģime-
nei „LINO - PIEDZĪVOJUMS AR DEVI-
ŅĀM DZĪVĪBĀM”
Ieeja uz filmu bērniem: 1,00 EUR

Ieeja uz filmu pieaugušajiem: 2,00 EUR 
Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bēr-
niem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, 
aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem 
bērniem, bērniem – invalīdiem ieeja 
brīva!
Biļetes: nopērkamas 30 min.  pirms 
seansa Ulbrokas kultūras namā

27.oktobrī	-	plkst.	16.00 Ulbrokas kul-
tūras namā Kristīnes Želves dokumentā-
lā spēlfilma „Mērijas Ceļojums”

27.oktobrī	-	plkst.	18.00 Ulbrokas kul-
tūras namā Spēlfilma visai ģimenei „Bille”
Biļetes: EUR 3.00 nopērkamas pirms 
seansa Ulbrokas kultūras namā
Trūcīgajiem, maznodrošinātajiem bēr-
niem, daudzbērnu ģimeņu bērniem, 
aizbildniecībā un aizgādībā esošajiem 

bērniem, bērniem – invalīdiem ieeja 
brīva!

3.novembrī	 -	 Plkst.12.00 Ulbrokas 
kultūras namā ; Plkst.15.00 Upesleju kul-
tūras pasākumu zālē Leļļu izrāde bērniem 
un vecākiem „SARKANGALVĪTE UN 
VILKS”
Ieeja uz pasākumu bērniem un pie-
augušajiem: 2,00 EUR Trūcīgajiem, 
maznodrošinātajiem bērniem, daudz-
bērnu ģimeņu bērniem, aizbildniecībā 
un aizgādībā esošajiem bērniem, bēr-
niem – invalīdiem ieeja brīva! Biļetes 
pirms izrādes pasākumu norises vietās

9.  novembrī	 plkst.	 19.00 Ulbrokas 
kultūras namā  – koncerts „TĒVIJAS 
DZIESMAS”
Latviešu karavīru dziesmas no visse-

nākajiem laikiem līdz mūsdienām dzie-
dās un latviskus instrumentus spēlēs 
vīru kopa „VILKI”.
Koncertu nodrošina Stopiņu novada paš-
valdība

Lāčplēša	dienai	veltīti	pasākumi	
Stopiņu	 novadā	 11.	 novembrī	
plkst.  16.00 Lāčplēša dienas atcerei 
veltīts lāpu gājiens; plkst.  17.00 Lāčplēša 
ordeņa kavalieru piemiņas vietā, Vālo-
dzēs Lāčplēša dienas atcerei veltīts svinīgs 
pasākums un koncerts „Es gribu dzīvot 
Latvijā”.

17.  novembrī	 plkst.  15.00  – Līgo 
parka estrādē Latvijas valsts simtgadei 
veltīts svinīgais pasākums, koncerts 
„Mūsu dziesmas Latvijai” un svētku  
uguņošana.

KULTūRAS PASĀKUMI

ULBROKAS BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES OKTOBRĪ
Literāri tematiska izstāde „FILOLO-
GAM, TULKOTĀJAM VALDIM BISE-
NIEKAM – 90” (1928–2017). 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotē-
kas izstādē uzzināsiet vairāk par šo  
mazzināmo, dižgaru, harmonisko cil-
vēku un, vienlaikus – dzīves baudītāju 
Valdi Bisenieku.

2018. gada 12. oktobrī Jaunā Rīgas 
teātra izrādes „DIEVIŅŠ PILLĀ” ko-
lektīvs izrādes apmeklējums. 
Izrāde ir par dzejnieku Aivaru Nei-
bartu, kas pazīstams ar vārdu Ņur-
bulis. Autoram piemīt neierobežota 
fantāzija un paradoksāla domāšana. 
Ierosmes tēlainībai smeltas galve-
nokārt dabā un pilsētas nomales 
ikdienas norisēs, bieži izmantota 
sarunvalodas leksika. Pasaules re-
dzējums ir harmonisks un labsirdīgs, 
dažviet ironisks.
Režisora Alvja Hermaņa veidota 
monoizrāde, kurā A. Neibarta lomu 
atveido Guna Zariņa. Izrāde veidota 
pēc A. Neibarta dzejas motīviem, tajā 
skan Ingus Baušķenieka komponē-
tas dziesmas ar viņa vārdiem.

E–PRASMES
Bibliotēkas elektroniskā kataloga 
izmantošana. 2018. gada oktobrī ie-
sācēju e-prasmju nodarbībās mācī-
sim izmantot Ulbrokas bibliotēkas 

elektroniskā kataloga priekšrocības. 
Jau laikus varat ar to iepazīties, iz-
mantojot Stopiņu novada tīmekļa 
vietnes sākumlapu, kurā pie ātra-
jām saitēm atrodams šis katalogs. 
Skatīsim vienkāršo un paplašināto 
meklēšanu. Varēsiet izmēģināt kā, iz-
mantojot savu lietotājvārdu un paroli, 
varat sameklēt un pasūtīt grāmatu 
no kataloga, kā arī pagarināt tās 
lietošanas termiņu. Uz datornodar-
bību aicināti visi interesenti, iepriekš 
pierakstoties bibliotēkā vai pa tālruni 
67910503!

Projekta „Mūsu mazā bibliotēka” III 
grāmata
Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 
24.  oktobrī plkst. 12.00 aicina 
4–8 gadīgus bērnus uz izdevniecī-
bas „Liels un mazs” projekta „Mūsu 
mazā bibliotēka” trešās grāmatas la-
sīšanas pasākumu, kurā klausīsimies 
poļu bērnu rakstnieka Pšemislava 
Vehteroviča grāmatu „Lūdzu, ap-
skauj mani”.
Pasākumā zīmēsim, līmēsim, vei-
dosim stāsta galvenos varoņus, no-
skaidrosim, kur mitinās citi grāmatas 
varoņi, kā arī, kādēļ visiem nepiecie-
šams apskāviens...
Pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā vai 
pa tālruni 67910503 līdz 2018. gada 
22. oktobrim.

DIENAS CENTROS

UPESLEJU	DIENAS	CENTRĀ

•	2., 9., 16., 23. oktobrī plkst. 
16.00  – ģipša figūru veido-
šana. Nodarbības vada Alek-
sandra Smirnova.

•	3. oktobrī plkst. 17.00 – ru-
deni sagaidot, Upesleju se-
nioru tikšanās.

•	4., 18., 25. oktobrī plkst. 
16.00 – uzsākam nodarbību 
ciklu „Veselīgas attiecības 
kā mūsu veselību uzturošs 
faktors.” Nodarbības vadīs 
Natālija Stepanova. Projek-
tu finansē Stopiņu novada 
dome.

•	23.–27.  oktobrī no plkst. 
13.00  – sporta aktivitātes 
bērniem.

•	Pirmdienās un trešdienās 
plkst. 17.00 – stepa nodar-
bības bērniem. Vada Baiba 
Miķelsone.

•	Otrdienās un ceturtdienās 
plkst. 15.00  – ārstnieciskā 
vingrošana senioriem. Vada 
Iveta Smalkā.                  

•	Otrdienās un ceturtdienās 
plkst. 18.00 – vēderdeju no-
darbības. Vada Inese Alijeva.

•	Trešdienās un svētdienās 
plkst. 18.00  – līnijdeju no-
darbības interesentiem. Vada 
Anda Smirnova.

•	Pirmdienās, trešdienās un 
piektdienās plkst. 19.30  – 
galda tenisa nodarbības. 
Koordinators Vjačeslavs 
Postnovs.                                            

•	Piektdienās plkst. 18.00  – 
elektropulciņš bērniem un 
jauniešiem. Vada Igors La-
rionovs. 

•	Sestdienās solo dziedāšanas 
nodarbības pēc vienošanās 
ar pasniedzēju Santu Fībigu 
(tālr. 29392883.)

SAURIEŠU	DIENAS	CENTRĀ
•	6. oktobrī plkst. 12.00 – fil-

cēšanas nodarbības, vada 
Marija Puzankova. 

•	13.  oktobrī plkst. 12.00 – 

13.30  – latvju spēka zīmju 
tinglošana – izveido gleznu 
no dzijas. Nodarbības vada 
Dace Siliņa, projektu finansē 
Stopiņu novada dome.

•	5., 16., 23., 30. oktobrī plkst. 
16.00 – floristikas nodarbī-
bas vada Ingūna Knodze.

•	10.  oktobrī plkst. 18.30  – 
uztura lekcija jaunajām un 
topošajām māmiņām par 
mazuļa un mātes uzturu. 
Lekciju vada sertificēta uz-
tura speciāliste Gita Igna-
ce, Veselības veicināšanas 
projektā.

•	Nodarbības bērniem, jaunie-
šiem: 11., 18., 25., 31.  ok-
tobrī plkst. 16.00  – puķu 
darināšana no kreppapī-
ra, mandalu veidošana no 
diegiem, stikla apglezno- 
šana.

CEKULES	DIENAS	CENTRĀ
•	7., 14., 21., 28. oktobrī plkst. 

10.00 – nūjošanas nodarbī-
bas instruktora vadībā.

•	12. oktobrī plkst. 18.00  – 
„Māmiņas virtuves noslē-
pumi”, gatavosim kanapē 
un karstmaizītes.

•	15.–20. oktobrī – galda teni-
sa nedēļa.

•	20. oktobrī no plkst. 12.00 – 
galda tenisa turnīrs.

•	26.  oktobrī plkst. 18.00  – 
„Brīnumu lauks” (tēma: 
noslēpumu un brīnumu 
planēta).

•	30.  oktobrī plkst. 19.00  – 
Helovīna ķirbju izstāde. 

LĪČU	DIENAS	CENTRĀ
•	Pirmdienās, ceturtdienās 

plkst. 13.00  – vingrošana 
senioriem. Nodarbības vada 
Brigita Krieva. Pieteikšanās 
dienas centrā.

•	2.  oktobrī un 9.  oktobrī 
plkst. 17.00 – floristikas no-
darbības Ingunas Knodzes 
vadībā;

•	16.  oktobrī un 23.  oktobrī 
plkst. 17.00  – ģipša figūru 
veidošana Aleksandras Smir-
novas vadībā.

•	Ceturtdienās plkst. 17.00 – 
radošās nodarbības bērniem: 
4.  oktobrī  – apsveikumu 
veidošana savai skolotājai 
Starptautiskajā skolotāju 
dienā; 11.  oktobrī – „Ru-
dens visapkārt”; 18. oktob-
rī  – magnētiņu veidošana; 
25.  oktobrī  – gatavošanās 
valsts simtgadei.

•	Sestdienās no plkst. 11.00 
līdz plkst. 13.00 – nūjošanas 
nodarbības. Iesildīšanās un 
starts pie dienas centra. 
Dienas centrā ir pieejami 
10   pāri nūju.

•	Sestdien, 13. oktobrī – nūjo-
šana Siguldā. Pieteikšanās 
dienas centrā.

•	Sestdien, 27. oktobrī plkst. 
16.00 – gardēžu klubiņš „Re-
ceptes valsts svētkiem”.

ULBROKAS	DIENAS	CENTRĀ
•	Trešdienās no plkst. 17.00 

līdz 20.00 notiks „Kroņu 
darbnīca” – galvas rotas no 
dažādām pērlītēm, stieplītēm 
un citiem materiāliem.

•	No 9. līdz 27. oktobrim kļavu 
lapu rožu pušķu gatavošana.

•	Sestdienās no plkst. 10.00 
līdz 13.00 turpinās projekta 
„Katram savu tautastērpu 
arī Stopiņos!” 3. daļa. Paši 
savām rokām šūsim lina 
priekšautus.

•	Otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 12.00 līdz 14.00 – nū-
jošana (nūjas nodrošina DC 
vadītāja).

•	13. oktobrī – nūjošanas zelta 
festivāls Siguldā. Interesen-
tiem pieteikties DC „Ulbro-
ka”.

•	Visu mēnesi notiks vaska 
ziedu gatavošana bērniem 
un pieaugušajiem par godu 
Latvijas simtgadei


