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Ne jau tādēļ, ka tuvojas rudens un ne jau tādēļ, 
ka norisinās Dzejas dienas. Vienkārši tādēļ, ka dvē-
selei vajag zelta pavedienu, pie kā pieturēties.

Ar “Poēmu par medusmaizi” Rīgā un visā 
Latvijā sākās 2010. gada Dzejas dienu pasākumi – 
piedzīvojumu pastaiga, uzsākot un iedvesmojot 
klausīties klasisko vai eksperimentālo dzejas for-
mu brīvā dabā.

Zināmā mērā alternatīvs Dzejas dienu pasā-
kums norisinājās Ulbrokas kultūras nama dārzā – 
svaigs gaiss, medus garša, ugunskurs, pašmāju ļau-
dis un atsaucīgu, kultūrnozīmīgu cilvēku klātbūtne. 

Ieklausoties Haralda Sīmaņa dziesmu tekstos 
sajutām domas un pārdomas par dziesminieka sū-
tību gan tālajos astoņdesmitajos, gan tagad, kad 
paustā doma, krāsa un skaņa ir cīņā saucēja. Dze-
ja, dziesma ir vajadzīga kā stimuls valodas bagā-
tībai tik daudz, lai pastāvētu un uzturētu spēkā 
kultūru, nacionālo pašapziņu, tas nekas, ka rei-
zēm jāvirzās pret straumi vai jāpagurst bezspēkā. 
Tieši dabā un līdzcilvēkos var atrast spēku, mie-
ru un gudrību. 

Jau izseni dziesma ir veids, kā mierinām, at-
tīstām, audzinām cilvēku labās maņas – iztēli, 
fantāziju. Droši vien tāpēc Haralda un Gitas ģi-
menē – aizbildniecībā aug divas meitas, kurām 
vajadzīga labestība un mīlestība. Tā mīlestība, ko 
nepazīst pieņemti bērni. Tie ir īpaši bērni, jo nāk 
ar savu – pamestības pieredzi, neuzticēšanos, rei-

zēm dusmām un nemieru, reizēm prieku, sajūsmu 
un pateicību.

Arī mūsu rūpju lokā Dzejas dienas pasākuma 
īpašie dalībnieki – neliela daļa Stopiņa novadā 
dzīvojoši aizbildņi un pieņemtie bērni. Paldies par 
dalību pasākumā Intai Brālēnai un Uldim Martu-
zānam, Lillijai Tonei un Laurim Tonem.

Par laicīgo un mūsdienīgo tekstu izpaus-
mēm liecina Jura Putriņa klātbūtne un viedie vār-
di – “Spēku dzīvei dod prasme domāt labu, runāt 
labu un darīt labu. Saskatīt skaisto, priecāties par 
skaisto un atcerēties skaisto!” 

Liekas, ka sirsnīgas noskaņas pārņemti, esam 
tikpat kā zem vienas seģenes sakļauti, pozitīvas 
enerģijas uzlādēti un latviskas pašapziņas sildīti. 
Un tas nav maz, lai tvertu rudenīgo zelta pavedie-
nu un ticētu labestībai un mīlestībai, lai spētu pie-
dot un dzīvot ar prieku. 

…un tad jau arī ērģeles un Haralds Sīmanis 
iedziedās visā savā krāšņumā – es spēlēju, tātad 
dzīvoju…

Šajā pasākumā piedalījās Haralds, jo dzirdējām 
dziesmas ģitāras pavadībā, šajā pasākumā piedalījās 
Sīmanis, jo dzirdējām ērģeļmūzikas augsto dziesmu.

Paldies uzticamajiem un atsaucīgajiem Ul-
brokas bibliotēkas klausītājiem, jautājumu uzde-
vējiem un kultūras nama darbiniekiem par atbal-
stu pasākuma norises laikā. Paldies par pateicības 
vārdiem un atzinību bibliotēkas darbiniecēm.

Pasākumā izdzīvotos momentus iespējams 
aplūkot Stopiņu novada mājas lapas Ulbro-
kas bibliotēkas galerijā http://www.stopini.lv/
public/31365.html

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 
vadītāja Daiga BRIGMANE

Zelta pavedienu meklçjot

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” brīv-
prātīgo jauniešu grupa programmas “Jaunatne 
darbībā” ietvaros no 2010. gada februāra īsteno 
projektu “Jūties kā mājās”. Projekta mērķis ir ie-
cietības un jauniešu izpratnes veicināšana par tau-
tu un kultūru daudzveidību un citādām cilvēku 
sociālajām grupām. Jauniešiem jāzina, ar kādām 
grūtībām un bieži vien kultūras šoku nākas sa-
skarties cilvēkam, kuram pēkšņi, pašam negribot, 
ir jādzīvo svešā valstī, ar kādiem pārdzīvojumiem 
viņiem nākas tikt galā.Galvenā projekta aktivitāte 
ir filmas veidošana par patvēruma meklētāju un 
bēgļu izjūtām un domām, nokļūstot svešā valstī, 
kur runā svešā valodā. Filmā tika intervēti patvē-
ruma meklētāji un bēgļi, kas uzturas patvēruma 
meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un 
parādīta jauniešu izspēlēta simulācijas spēle. Si-

mulācijas spēles laikā tika izspēlētas situācijas, 
kādas mēdz piedzīvot patvēruma meklētāji un 
bēgļi, t.i. karš, dažādas konflikta situācijas, bēgša-
na, robežas šķērsošana, ierašanās svešā valstī. 

Arī Stopiņu pamatskolas 9. klases skolēni 
piedalījās projektā “Jūties kā mājās”. Viņi snie-

dza atbildes uz anketas 20 jautājumiem par pa-
tvēruma meklētājiem, bēgļiem u.c. ar šo tēmu 
saistītiem jautājumiem un guva uzvaru konkursā. 
28.septembrī Stopiņu pamatskolā ieradās projekta 
īstenotāji, lai tiktos ar konkursa dalībniekiem un 
pasniegtu dāvanas: T– kreklus ar projekta logo, 
nozīmītes un dāvinātu skolai filmu par bēgļiem 
un patvēruma meklētājiem Latvijā. 

[ [ [

Sauriešu dienas centrā katru sestdienu pl. 
12.00 notiek dažādas nodarbības bērniem un sko-
lēniem. Septembra mēnesī bērni gleznoja uz stik-
la vitrāžas, darināja no kļavu lapām pušķus. No-
darbībās piedalījās gan Sauriešu ciemata bērni, 
gan Juglas sanatorijas internātskolas audzēkņi. 
Oktobra mēnesī notiks nodarbības ar dažādiem 
dabas materiāliem un kolāžu veidošana. 

Saurieðu dienas centrs informç

Katru dienu radīt savu pasauli.
Katra diena ir gara.
Šodien malā noliku nastiņu, bet – 
neattaisīju vaļā.
Tur ir domāšana, kas
prasa vairāk laika nekā
īsā dzīve vispār...
Tur ir ceļš, kam
nav gala...
Tur ir pretī vārdi.
tur ir pienākums, 
bet – tiesības es vispār neieliku.
Ir daudz asaru.
To visu rīt...
Rīt radīšu atkal pasauli
un attaisīšu nastiņu!
Bet šodien – 
dvēsele iepludināja Mīlestību...

(Monta Kroma)

Sveicam Stopiņu novada un privāto 
izglītības iestāžu administrāciju un peda-
gogus Skolotāju dienā! Vēlam atrast sevī 
un apkārtējos to spēku, kas ļautu katru 
dienu radīt savu pasauli – vienmēr daudz 
zinošāku, erudītāku, labestīgāku, priecī-
gāku, pārsteidzošāku, iejūtīgāku...te vēl 
un vēl daudz ko novēlam, to – kas kat-
ram liekas tas svarīgākais, lai rastu tālāko 
spēku darbam ar mūsu ikviena dārgāko – 
mūsu bērniem! 

Stopiņu novada Dome.
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Stopiņu novada dome ir saņēmusi Lielrīgas 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumus 
par sekojošu Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasā-
kuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros iesniegto projektu 
apstiprināšanu:

“Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uz-
labošana”,

“Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu 
stūrīša aprīkojuma iegāde”,

“Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uz-

24.septembrī plkst.19.00 Ulbrokas kultūras namā noti-
ka Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības 

“BUMMS” projekta “Skolas forums – skolas attīstībai” pir-
mais pasākums, kurā tika aicināti piedalīties Stopiņu novada 
domes pārstāvji, BUMMS skolotāji, vecāki un vecāko kla-
šu audzēkņi.

Foruma laikā tika pārrunātas skolas turpmākās attīstī-
bas iespējas, tās vajadzības un prioritātes. Tika apkopotas ļoti 
daudz interesantas idejas skolas tālākai attīstībai, notika disku-
sijas darba grupās. Katrs varēja dalīties ar savu viedokli, ideju 
un piedāvāt risinājumu kādai no foruma tēmām: skolas sadzī-
ve, skolas pasākumi, interešu izglītība un mūžizglītība, līdzda-
lība projektos, audzēkņu atbildīgas attieksmes izkopšana pret 
līdzcilvēkiem un sevi. Forumā tika izmantota metode “Pasau-
les kafejnīca”, kas mudināja foruma dalībniekus darboties ra-
doši, aktīvāk iesaistīties diskusijās un paust savas idejas, kā re-
zultātā atklājās daudz inovatīvu, radošu un nestandarta pieeju 
vajadzību risināšanai. 

Visas idejas un arī prioritātes tika apkopotas turpmākās at-
tīstības plānā. Ikviens ar to var iepazīties biedrības mājas lapā 
www.bumms.ucoz.com un izteikt savu viedokli. Oktobra mē-
nesī uzsāks darbu tēmu un prioritāšu darba grupas, uzaicināju-
mi piedalīties tiks publicēti biedrības “BUMMS” mājas lapā. 
Aicinām ikvienu interesentu pievienoties grupas sanāksmēs, 
jautājumu risināšanai, projektu sagatavošanai un īstenošanai. 

Paldies Stopiņu novada Domei, BUMMS skolotājiem, 
vecākiem un skolēniem un Latvijas Pilsoniskās Alianses di-
rektorei Rasmai Pīpiķei par atbalstu pasākuma organizēšanā 
un īstenošanā.

Vairāk informācijas par projektu biedrības “BUMMS” 
mājas lapā www.bumms.ucoz.com 

Turpinājums 3.lpp. 

Apstiprināti Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros iesniegtie projekti

Mēs dzīvojam laikmetā, kad Eiropas 
sabiedrība kļūst arvien multikulturālāka, to 
ietekmē migrācija, dažādi vēsturiskie, eko-
nomiskie, kultūras vai arī politiskie procesi. 
Komunikācija dažādu kultūru pārstāvju star-
pā Eiropā jau ir ikdienas realitāte un ne vien-
mēr veidojas savstarpējā sapratne un starp-
kultūru dialogs. 

Savstarpējās sapratnes trūkumu un ne-
iecietību norādīja liela daļa Ulbrokas mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkņu biedrības 
BUMMS veiktajā aptaujā, kas notika š.g. 
aprīlī. Izpētot tuvāk Ulbrokas mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu anketās norādītās 
tautības, bijām pārsteigti – skolā mācās 11 
dažādu tautību skolēni. Tādējādi radās arī 
projekta “Dzied zīlīte lakstīgala, Manā zīļu 
vaiņagā” ideja, kura vispārējais mērķis bija 
veicināt sadarbību starp dažādu tautību sko-
lēniem un sekmēt mazākumtautību un sa-
biedrības vairākuma starpkultūru dialogu, 
veicināt etniskās identitātes, tradīciju manto-
juma unikalitātes apziņu. 

Projekts tika iesniegts Starpkultūru dia-
loga attīstība 2010 grantu shēmas projektu 
konkursā, bet diemžēl finansiālu atbalstu ne-
guva, biedrības BUMMS projektu pieredzes 
trūkuma dēļ. Vienojoties ar skolotājiem, tika 
pieņemts lēmums, projektu realizēt daļēji, 
par pašu līdzekļiem un lūgt arī skolēnu ve-
cāku finansiālu atbalstu projekta noslēguma 
pasākuma īstenošanai. 

Ņemot vērā to, ka galvas rotas visām 
tautām ir etniskās piederības, sociālā statu-
sa, kā arī ētisko vērtību – cieņas, goda un 
čakluma simbols, to darināšanu izvēlējāmies 
kā pamata aktivitātes radošo darbnīcu veidā. 

Skolotāji un biedrības 
BUMMS biedri gata-
vojās radošās darbnī-
cas nodarbībām jau 
vasarā, meklēja in-
formāciju fotogrāfi-
jās un aprakstos par 
katras tautības gal-
vas rotām. Radošās 
darbnīcas notika no 
2. līdz 15.septembrim 
BUMMS mākslas no-
daļas telpās, kuru lai-
kā aptuveni 150 bēr-
nu un jauniešu dari-
nāja skolas audzēkņu 
vidū pārstāvēto tautī-
bu etnogrāfisko gal-

vas rotu kopijas, tādejādi iepazīstot šo tautu 
kultūru, vēsturi, tradīcijas, mācoties cienīt 
un pieņemt atšķirīgo. 

Noslēguma pasākums projektam “Dzied 
zīlīte lakstīgala, Manā zīļu vaiņagā” notika 
16. septembrī, plkst.18.00 Ulbrokas kultūras 
nama dārzā, rudenīgā, muzikāli radošā gai-
sotnē baudot karstu piparmētru tēju un zupu. 
Visi radošo darbnīcu dalībnieki piedalījās 
darināto galvas rotu skatē, kopā ar vecākiem 
un draugiem mācījās dažādu tautu dejas un 
rotaļas, iepazina dažādu tautu komponistu 
skaņdarbus. Profesionāls fotogrāfs Didzis 

Anita VILERTE  
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas 
atbalsta biedrības “BUMMS” valdes 
priekšsēdētāja

Anita VILERTE  
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas 
atbalsta biedrības “BUMMS”  
valdes priekšsēdētāja

Ulbrokas mûzikas un mâksla skolas 
un biedrîbas BUMMS projekts 

“Dzied zîlîte, lakstîgala,  
manâ zîïu vaiòagâ”

Skolas forums –  
skolas attîstîbai

Turpinājums 5.lpp. 
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stādīšana Stopiņu novadā”, 
“Ulbrokas kultūras nama izstāžu zāles labie-

kārtošana”,
“Teritorijas labiekārtošana pie Stopiņu nova-

da Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un kul-
tūras nama”,

“Ēnu izglītībai un kultūrai”,
“Skaņu dzīvespriekam”. 
Projekta “Stopiņu novada dienas centru aprī-

kojuma uzlabošana” ietvaros paredzēts iegādāties 
novusa galdu Sauriešu dienas centram, galda ho-
keju Upesleju dienas centram, basketbola grozu 

Ulbrokas dienas centram un biljarda galdu Ceku-
les dienas centram.

Projekta “Stopiņu novada Sauriešu biblio-
tēkas bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde” ietvaros 
paredzēts izveidot bērnu stūrīti Sauriešu bib-
liotēkā.

Projekta “Teritorijas norāžu un informatī-
vo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā” ietva-
ros paredzēts uzstādīt 11 teritorijas norādes 
zīmes un četrus informatīvus stendus Stopi-
ņu novadā. 

Projekta “Ulbrokas kultūras nama izstāžu zā-
les labiekārtošana” ietvaros paredz logu nomaiņa 
Ulbrokas kultūras nama izstāžu zālē.

Projekta “Teritorijas labiekārtošana pie Stopi-
ņu novada Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas 
un kultūras nama” ietvaros paredzēta gar Ulbro-
kas mūzikas un mākslas skolu esošās ietves re-
konstrukcija. 

Projekta “Ēnu izglītībai un kultūrai” ietvaros 
paredzēts iegādāties žalūzijas Ulbrokas vidussko-
las aktu zālei. 

Projekta “Skaņu dzīvespriekam” ietvaros pa-
redzēts iegādāties skaņu aparatūru Ulbrokas vi-
dusskolai. 

Projektu īstenošana tiks uzsākta atbilstoši 
projekta pieteikumos norādītajam. Visus projek-
tus plānots pabeigt līdz 2011.gada jūlija beigām. 

1. un 15.septembra sçdçs (protokoli Nr.32 un Nr.33) nolemts:

Ziòo 67910901
(26.08.2010.-26.09.2010.)

02.09. – Tika sniegts atbalsts Ātrās medicī-
niskās palīdzības brigādei savaldīt garīgi slimu 
personu, kura pēc tam tika nogādāta uz psihiat-
risko slimnīcu;

03.09. – Tika saņemta informācija par ģime-
nes skandālu Upeslejās. Ierodoties notikuma vietā, 
konflikts tika atrisināts uz vietas;

06.09. – Nodrošinot sabiedrisko kārtību, tika 
sniegts atbalsts Rīgas apgabaltiesas zvērinātam 
tiesu izpildītājam tiesas sprieduma izpildes laikā 
Ulbrokā, Institūta ielā;

– Tika saņemta informācija par ģimenes skan-
dālu Institūta ielā. Ierodoties notikuma vietā, skan-
dāla rīkotājs uz pieteikuma pamata tika nogādāts 
uz VP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurbšanai;

11.09. – Tika saņemta informācija par to, ka 
dārza mājiņā pie mājām “Ieviņas” ir ielīdis zag-
lis. Ierodoties notikuma vietā, minētā persona tika 
aizturēta;

13.09. – Pie administratīvās atbildības tika 
saukts kāds uzņēmums Sauriešos par to, ka uzņē-
mumam piederošā teritorijā tika dedzināti sadzī-
ves atkritumi;

16.09. – Nodrošinot sabiedrisko kārtību, tika 
sniegts atbalsts Rīgas apgabaltiesas zvērinātam 
tiesu izpildītājam tiesas sprieduma izpildes laikā 
Dzidriņās, Saveļu ielā;

17.09. – Tika saņemta informācija par ģime-
nes skandālu Upeslejās. Ierodoties notikuma vietā, 
skandāla rīkotājs uz pieteikuma pamata tika nogā-
dāts uz VP Salaspils iecirkni līdz pilnīgai atskurb-
šanai, jo ir agresīvs un var nodarīt kaitējumu sev 
un apkārtējiem;

23.09. – Sauriešos pie nama Nr. 5 tika aiztu-
rēts vīrietis, kurš bija uzlauzis automašīnai deg-
vielas tvertnes vāciņu un nolēja degvielu;

24.09. – Tika saņemta informācija par ģime-
nes skandālu Upeslejās. Ierodoties notikuma vietā, 
konflikts tika atrisināts uz vietas;

25.09. – Līčos, veikalā “Melnais suns” tika 
aizturēta persona, kas mēģināja nozagt vairākus 
iepakojumus ar kafiju;

– Tika aizturēta un nodota Valsts policijas Sa-
laspils iecirkņa darbiniekiem tālākai apstākļu no-
skaidrošanai persona, kas izdarīja dzīvokļa zādzī-
bu Ulbrokā, Institūta ielā;

26.09. – Tika saņemta informācija par to, ka 
Vālodzēs deg māja. Ierodoties notikuma vietā, 
noskaidrots, ka bojā gājušas divas personas, vēl 
viena persona ar smagām traumām nogādāta uz 
slimnīcu, citi mājas iemītnieki ugunsgrēkā nav 
cietuši. Uz doto brīdi Valsts policijas Salaspils ie-
cirknī tiek identificēti ugunsgrēkā bojā gājušie un 
cietušais, kā arī tiek noskaidroti ugunsgrēka izcel-
šanās iemesli.

Pārrunas veiktas ar 24 personām, pēc Stopiņu 
novada domes saistošajiem noteikumiem sodītas 
20 personas, par transporta novietošanu tam ne-
paredzētā vietā protokolus – paziņojumus saņē-
muši 2 autovadītāji, pēc Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa pie administratīvās atbildības 
sauktas 7 personas.

Ziņas sagatavotas pēc Stopiņu novada 
pašvaldības policijas materiāliem.

Atļaut atdalīt zemes gabalus, uz kuriem neiz- z
vietojas servitūta ceļi par labu saimniecībām.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 1ne- z
kustamajam īpašumam.

Atteikt atļauju vārtu uzstādīšanu 1 īpašumam.  z
Nodot 1 nekustamā īpašuma detālplānojuma  z

projekta pirmo redakciju sabiedriskajai apsprieša-
nai un atzinumu saņemšanai.

Apstiprināt adreses nosaukumus 3 zemes vie- z
nībām. 

Piekrist detālplānojuma projekta 1.redakcijas  z
risinājumam 1 īpašumam.

Atteikt adreses piešķiršanu mobilā telefona  z
bāzes stacijai.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 5 īpašu- z
miem.

Atļaut grozīt domes lēmumu Nr.28 “Par de- z
tālplānojuma projekta izstrādi nekustamam īpa-
šumam.

Piekrist Stopiņu novada Dzidriņu ciemā uzstā- z
dīt ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”.

Piekrist slēgt telpu nomas līgumu ar A/S Resi- z
dence Energy.

Detālplānojuma grozījumu projekta apstiprinā- z
šana 1 īpašumam

Piešķirt dzīvojamo telpu 1 personai. z
Piekrist ierīkot uzbrauktuvi pie nama Institūta  z

iela.

Izskatīt jautājumu par 1 personas Pašvaldībai  z
piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā 
kārtībā nodrošināmo personu rindā.

Anulēt deklarēto dzīves vietu1 personi. z
Izmaksāt pašvaldības pabalstu vecākiem, kuru  z

bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada 
izglītības iestādēs pirmskolas programmas apgu-
vei, 31 bērnu vecākiem.

Pārcelt no vienas privātās pirmskolas izglītības  z
iestādē uz citu 2 bērnus.

Uzņemt papildus,7 bērnus sākot ar 01.09.2010. z
PII “PIENENĪTE”grupā, Bērzu ielā 12.

Uzņemt 3 bērnus Juglas sanatorijas internātpa- z
matskolas pirmsskolas izglītības grupā.

Piešķirt līdzfinansējumu privātās izglītības  z
iestādei vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Stopiņu novada izglītības iestādēs pirm-
skolas izglītības programmas apguvei, 6 bērnu 
vecākiem.

Atjaunots zemes nomas līgumu, 7 personām. z
Atļaut īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrā- z

matā 2 personām.
Pirkuma līgumu apstiprināšana 6 personām. z
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi,1  z

personai.
Atļaut īpašumu tiesību reģistrāciju zemesgrā- z

matā 1 personai.
Atteikt pašvaldības pabalstu vecākiem, kuru  z

bērns netiek nodrošināts ar vietu Stopiņu novada 
izglītības iestādēs pirmskolas programmas apgu-
vei, 2 bērnu vecākiem.

Atbrīvot no Ulbrokas mūzikas un mākslas sko- z
las maksas 10 bērnu vecākus.

Noslēgti trīs nomas līgumi uz vienu gadu par  z
telpu izmantošanu ar 3 personām.

Apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības sais- z
tošos noteikumus Nr.– “Ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Stopiņu no-
vada un “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem” Stopiņu novadā.

Vispārējā kārtībā nodrošināmo personu rindas  z
reģistram, pievienotas 10 personas.

Atteikts 1 personām pašvaldībai piederošas  z
dzīvojamās telpas piešķiršanu.

Izskatīt atkārtoti lietu par dzīvojamo telpu pie- z
šķiršanu 2 personām Stopiņu novadā.

Palīdzības sniegšana īrētas dzīvojamās telpas  z
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 1 
personai.

Piedalīsies Vides ministrijas izsludinātajā Kli z
mata pārmaiņu instrumenta finansēto projektu 
konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”, ie-
sniedzot projekta iesniegumu “Kompleksie risinā-
jumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Stopiņu pašvaldības ēkās un izglītības iestādē ”.

ë Sākums 2.lpp.
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2010./2011.gada jaunajā sezonā Ulbrokas 
Sporta kompleksā un peldbaseinā treniņus atsā-
kuši:

Florbols:
Divas bērnu un viena junioru komandas.
Handbols:
Jauniešu , sieviešu un vīriešu komandas.
Volejbols:
Vīriešu komanda.
Basketbols:
Vīriešu komanda.
Aerobikas grupa.
Futbols:
Bērnudārza audzēkņu komanda, Ulbrokas 

vidusskolas 13.klašu komanda, divas ciemata 
“Saurieši” futbola komandas un viena vīriešu ko-
manda.

Hokejs:
Vīriešu komanda “Vilki”. 

Peldbaseins
Peldēšana:
Deviņpadsmit bērnu peldēšanas apmācības 

grupas, katrā grupā 10 audzēkņi.
Ūdens aerobika:
Viena ūdens aerobikas grupa grūtniecēm.
Sešas grupas ūdens aerobikā, katrā grupā 20 

dalībnieces.
Iespēja trenēties individuāli, piesakoties pie 

peldēšanas instruktoriem.

Jaunums!
Jaunajā sezonā zēnus un meitenes gaida:
Modernās pieccīņas treniņu grupas, kurās 

trenēsieties peldēšanā, skriešanā, kā arī šaušanā 
un paukošanā. 

Peldēšanas nodarbības notiek:
Pirmdienās: 2100-2145
Trešdienās: 1415-1455
Piektdienās: 2015-2100
Treneris: Sergejs Čerņavins
Tel. 267183138; 29845084
email: chenavins@balteam.lv
Tiek uzsākti treniņi kamaniņu sportā, katru 

darba dienu: 15.00-16.30 (sporta kompleksa ma-
zajā zālē)

Trenere: Anna Orlova 
Tel.: 29433875

Gaidām Jūs Ulbrokas sporta kompleksā un 
peldbaseinā.

Biedrība “Reāls piedzīvojums” organizē aiz-
raujošas piedzīvojumu nometnes un pasākumus. 
Nometnes programmās apgūst izdzīvošanas pa-
matprincipus, nestandarta uguns ieguves veidus, 
ugunskura izveidi. Nometnē notiek komandu sa-
censības, jaunieši piedalās šaušanas nodarbībās, 
taktiskā plānošanā, apslēptās mantas meklēšanā, 
tiek apgūta pamatstāja un brašuma pamatprincipi, 
gardas dabīgas tējas gatavošana, vakaros– pulcēša-
nās pie ugunskura, Indiāņu dejas apkārt ugunsku-
ram, peintbola kauja mūsdienīgā un reālā peintbola 
trasē, cīņas uz baļķa, iešana pa virvēm, mezglu sie-
šana, šķēpa mešana, šaušana ar loku, orientēšanās 
apvidū, šķēršļu joslas pārvarēšana, pašaizsardzības 
elementi, atjautības uzdevumi u.c. pārsteidzošas 
aktivitātes, atkarībā no izvēlēto dienu skaita.

Bērniem un jauniešiem tiek radīti tādi apstāk-
ļi, kas dod viņiem pārliecību par saviem spēkiem 
un spējām, pastāvēt par sevi un citiem. Tiek dota 
iespēja izprast savstarpējo cieņu, uzlabot komu-
nicēšanās prasmi,  apgūt daudzas un dažādas jau-
nas zināšanas, prasmes, kas noder atpūtā pie da-
bas, pārgājienos un citās dzīves situācijās. Bērniem 
nometnes dod iespēju atpūsties no ikdienas dzīves, 
mācībām un kļūt patstāvīgajiem. Ir iespēja aplieci-
nāt sevi radošos un izaicinošos pārbaudījumos, ie-
gūstot jaunus draugus un labi pavadot laiku. 

Kāpēc izvēlēties tieši šo nometni? 

Nometne “Reāls piedzīvojums” ir neatkārto-
jams piedzīvojumumu komplekts, kurā iekļautas 
pašas aizraujošākās, interesantākās un  trakulī-
gākās prātu nodarbinošās nodarbes, kas ir sais-
tošas vecumposmā no  818 gadiem. Un  speci-
fiskā, aizraujošu piedzīvojumu programma, īpašā 
nometnes leģenda, kas vijās cauri visai nometnei, 
ir kā saldais ēdiens katram piedzīvojumu “gar-
dēdim”. Nometnē jaunieši iegūst daudz vērtīgas 
prasmes,  jaunas zināšanas un iemaņas, un atklā-
jot sevī jaunas personas īpašības un spējas. 

Bērnu drošība ir nometnes prioritāte; sertificēti, 
pieredzējuši, profesionāli vadītāji un instruktori. 

Nav nepieciešama iepriekšēja apmācība un 
īpaša sagatavošanās.

10 bērni nometnē nodrošinās bezmaksas vie-
nu vietu nometnē sociāli maznodrošināto ģimeņu 
bērniem vai bāreņiem. 

Nometnes dalībnieki dalās divās vecumu ve-
cumā grupās no 812 un 1218 gadiem.

5 dienu nometne (85 Ls): 25.29.okt., 3 dienu no-
metne (49 Ls): 25.27.okt.; 27.29.dec.; 03.05.jan.  
2 die nu Brīvdienu nometne (34 Ls): 30.31.okt.; 
27.28.nov..; 22.23.jan.; 12.13.feb; 19.20.mar.; 
16.17.apr.; 1 dienas nometne (15 Ls):  kolektī-
viem, klasēm, dzimšanas dienu pasākumiem.

Ir padomāts arī par pieaugušajiem! Piedāvā-
jam: korporatīvos pasākumus – uzņēmumu un ko-
lektīvu komandas saliedēšanā, sadarbības veici-
nāšanā, līdera lomas apzināšanā, kursa biedru un 
dzimšanas dienu pasākumus.

Plašāka informācija un pieteikšanās:  
www.realspiedzivojums.lv

Ja mežā sēņu daudz, būs bada gads. 
(no veciem ticējumiem)

Pa Juglas siliem rūķi brien, tiem bekas, baravikas un citas sēnes lūgtin lūdzās: “Paņem mani!”
Upesleju čaklie sēņotāji lemj: “Mācīsim bērniem atšķirt labo sēni no bīstamām – ļaunām.”
23.septembrī Dienas centrā “Upeslejas” top sēņu izstāde.

Vissezonas piedâvâjums bçrniem un 
pieauguðajiem “Reâls piedzîvojums”

Ulbrokas  
sporta 

kompleksâ 
jaunajâ sezonâ  

Jûs gaida! 
Aelita VEIPA 
Ulbrokas sporta kompleksa direktore

Sandijs KRASTIŅŠ  
Ulbrokas vidusskolas  
Jaunsargu pulciņa skolotājs
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Daudziem no mums par rudens iestāšanos at-
gādināja 1.septembris – Zinību diena. Stopiņu no-
vada pašdarbnieku kuplā saime nu jau otro gadu 
pēc kārtas atzīmēja savu rudens – ziemas sezonas 
sākumu, pulcējoties Ulbrokas kultūras namā. Vi-
sus dziedātājus, dejotājus un TLMS dalībniekus 
sirsnīgi sveica arī novada vadība – Jānis Pumpurs 
un Vita Paulāne, novēlot, lai dejojot, dziedot un 
aužot pavadītais laiks nestu tikai pozitīvas emoci-
jas un gaišu enerģētisko lādiņu. 

Šogad katrs kolektīvs pārsteidza klātesošos 
ar interesantu, atraktīvu priekšnesumu, solot, ka 
tikpat radoša pieeja gaidāma arī turpmākajos no-
vadā rīkotajos pasākumos. Paldies visiem kolektī-
viem un to vadītājiem par sagādātajām priecīga-
jām emocijām! 

Vēlreiz sveicam visus Stopiņu novada paš-
darbības kolektīvu vadītājus un dalībniekus jau-
no darba sezonu uzsākot. Stopiņu novadā rīko-
tajos kultūras pasākumos mūs joprojām priecēs 
jauktais koris “Ulbroka”, sieviešu koris “Madara”, 

deju kolektīvi “ Luste” un “Stopiņš”, vokālie an-
sambļi “Sagša” un “Ievzieds”, TLMS “Ulbroka” 
un bērnu teātra studija. Diemžēl koncertos vairs 
nedzirdēsim flautu kvartetu “ 4 Tune”, kurš ir ie-
saistījies citos radošajos projektos. Bet nu jau pa-
visam drīz mūsu pašdarbnieku saimei oficiāli pie-
vienosies jauniešu deju kolektīvs, kurš pasākuma 
laikā atklāja savu nosaukumu – “Laine”. Novēlē-
sim arī viņiem enerģiju un entuziasmu, priecējot 
mūs koncertos. 

Šogad gaidāmie lielie kultūras pasākumi būs 
11.novembrī Lāčplēša dienas pasākums, Valsts 
svētku koncerts 17.novembrī un Ziemassvētku 
dziesmu un deju koncerts 18.decembrī. Jauktajam 
korim “Ulbroka” šī būs 25 gadu jubilejas sezona, 
tādēļ ar nepacietību gaidīsim kolektīva jubilejas 
koncertu pavasarī. Novada kultūras dzīvē gaidāmi 
arī divi autorkoncerti – 15.oktobrī Ulbrokas kultū-
ras namā notiks komponista un Ulbrokas mūzikas 
un mākslas skolas pedagoga Alvila Altmaņa au-
torkoncerts, bet 7.novembrī sieviešu koris “Mada-
ra” kopā ar BUMMS audzēkņiem organizēs kom-
ponista Atvara Sirmā autorkoncertu. Pasākums 
plānots ģimenēm kopā ar bērniem, jo ciemos gai-
dāmi arī Rūķi no “Čučumuižas”. Sīkāka informā-

cija, pasākumiem tuvojoties, būs pieejama arī no-
vada mājas lapā, “Tēvzemītē” un afišās. 

Aicinām visus uz gaidāmajiem koncertiem, 
bet ja kādam ir vēlme dziedāt vai dejot – kolektī-
vi priecāsies par jauniem dalībniekiem! 

Stopiņu novada pašdarbības kolektīvi dar-
bojas: 

Deju kolektīvs “Luste” – otrdien, ceturtdien 
no plkst. 20.00

Deju kolektīvs “Stopiņš” – otrdien, ceturt-
dien no plkst.20.00 Ulbrokas vidusskolā)

Jauniešu deju kolektīvs “Laine” – otrdien 
no plkst. 18.00

Jauktais koris “Ulbroka” – trešdien no 
plkst. 18.30

Sieviešu koris “Madara” – trešdien no plkst. 
19.00 (Upeslejās)

Vokālais ansamblis “Sagša” – otrdienās no 
plkst. 13.30

Vokālais ansamblis “Ievzieds” – trešdienās 
no plkst. 16.00

Bērnu teātra studija – ceturtdien no plkst. 
16.00

Uz drīzu tikšanos! 

Iestājoties rudenīgi vēsākam laikam, iedzīvo-
tājiem jārēķinās ar lielākiem komunālajiem mak-
sājumiem, tostarp, par apkuri. Siltumenerģijas ta-
rifā ir iekļautas izmaksas par kurināmo, t. i. gāzi, 
apkures sistēmas, katlu mājas uzturēšanas un ad-
ministratīvās izmaksas. 

PA “Saimnieks” piegādātās siltumenerģijas 
tarifu sabiedrisko pakalpojumu regulators apstip-
rināja 27.12.2007. gadā. Apkures tarifs ir mainī-
jies tikai mainoties kurināmā izmaksām. Pārējās 
izmaksu komponentes nav mainījušās, kuras ne-
mainīsies arī šajā apkures sezonā. Atkarībā no ku-
rināmā izmaksām PA “Saimnieks” piegādātās sil-
tumenerģijas tarifi 2010. g. ir: 

– martā – 29,88 Ls/MWh+PVN
– augustā – 42,92 Ls/MWh+PVN
– septembrī – 40,79 Ls/MWh+PVN
Sakarā ar akcīzes nodokļa atcelšanu, tarifs 

septembrī salīdzinot ar augustu ir samazinājies 

par 5,96% un tas varētu palikt nemainīgs līdz 1. 
janvārim 2011.g. 

Karstā ūdens tarifs, sakarā ar to, ka Ulbro-
kā darbojas koģenerācijas stacija un Sauriešos, 
Upeslejās tiks uzstādītas koģenerācijas stacijas, 
paliek nemainīgs un tas ir 2,54 Ls/m3+ PVN.

Dzīvojamām mājām novada ciematos ir uz-
stādīti individuālie siltuma mezgli, kuros tiek uz-
skaitīts patērētais siltums pēc skaitītāja. Līdz ar 
to arī katrai mājai maksa par siltumu būs atšķirī-
ga. Lai nodrošinātu apkures sezonu, lūdzu iedzī-
votājus norēķināties par patērēto siltumenerģiju 
iepriekšējā apkures sezonā, jo pašlaik parāds par 
iepriekšējo apkures sezonu sastāda 11%. Siltums 
mājām tiks padots, ja vairāk par 50% dzīvokļu 
īpašnieku izteiks vēlēšanos pieslēgt dzīvojamo 
māju apkurei.

Stopiņu novadā 98% dzīvojamā fonda ir pri-
vatizēti. Samazināt siltuma patēriņu var tikai īpaš-
niekiem savstarpēji vienojoties par mājas siltinā-
šanu, energo taupības pasākumu veikšanu, ko ju-
ridiski sakārtot var palīdzēt PA “Saimnieks” spe-
ciālisti.

Pašlaik piesaistot ES līdzekļus Ulbrokā tiek 
būvētas jaunas kanalizācijas notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas, kanalizācijas un ūdensvada maģis-
trālo cauruļvadu nomaiņa, jaunu dzeramā ūdens 
atdzelžošanas iekārtu izbūve. Kopējās izmaksas 
sastāda – 2,3 miljonus latu. No kuriem 85 % sedz 
Kohēzijas fonds un valsts 15 % ir Stopiņu nova-
da līdzfinansējums. Saskaņā ar līgumu darbi tiks 
pabeigti 2011. g. augusta mēnesī. Veicot iepirku-
mus būvdarbiem ir izveidojies līdzekļu ietaupī-
jums 1,4 miljoni latu apmērā no Kohēzijas fonda 
līdzfinansējuma. Pašlaik PA “Saimnieks” gatavo 
dokumentāciju, lai varētu izmantot šos līdzekļus 
un pieslēgt centralizētiem kanalizācijas tīkliem 
ciematus Vālodzes, Dzidriņas.Tāpat par Eiropas 
Savienības ERAF līdzekļiem un pašvaldības līdz-
finansējumu tiek būvētas jaunas notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas Upeslejās, kuru kopējās izmaksas ir 
0,6 miljoni lati. Darbi ir jāpabeidz un iekārtas jā-
nodod ekspluatācijā 2011. g. janvāra mēnesī. Pēc 
šo darbu pabeigšanas tiks nodrošināta kvalitatīvā-
ka ūdens apgāde Ulbrokā. Kā arī sadzīves notek-
ūdeņi tiks attīrīti atbilstoši ES prasībām.

Stopiòu novada paðdarbnieku rudenîgâs aktivitâtes

Stopiòu novada komunâlâ saimniecîba
J. KOPONĀNS 
PA “Saimnieks” direktors

Inta VILŠĶĒRSTA  
Stopiņu novada kultūras dzīves vadītāja

Kadaks visa pasākuma laikā iemūžināja bērnu un 
jauniešu galvas rotas fotogrāfijās, kuras plānojam 
sagatavot izstādēm un citiem publicitātes pasāku-
miem, līdz ko tiks atrasts finansējums fotoportretu 
izgatavošanas izmaksu segšanai. Noslēguma pa-
sākumā piedalījās arī īpašie viesi – Valters Krau-
ze un māc. Rolands Eimanis, kuri pasākuma da-
lībniekus aicināja piedalīties dažādās interesantās 
aktivitātēs un spēlēs. 

Gribam pateikt mil zīgu paldies visiem, ar 
kuru līdzdalību projekts notika: Stopiņu novada 
Domei, Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas sko-
lotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, biedrības 
BUMMS biedriem, noslēguma pasākuma īpašiem 
viesiem – Valteram Krauzem, māc. Rolandam 
Eimanim un fotogrāfam Didzim Kadakam. Pal-
dies Lipsku ģimenei par gardo zupu. Paldies vi-
siem, kuri ziedoja materiālus radošām darbnīcām 
vai sniedza finansiālu atbalstu projekta noslēgu-
ma pasākuma īstenošanai. Savstarpējās sapratnes 

un iecietības veicināšanai ir nepieciešams ilgāks 
laiks un īstenotais projekts būs kā atspēriens sav-
starpēji tolerantas attieksmes veidošanai latvie-
šu un citu tautu kultūrām, Ulbrokas mūzikas un 
mākslas skolā un vēlāk arī sabiedrībā, iepazīstot 
tās tuvāk. Projekts ir izveidojis bērnos un jaunie-
šos interesi par citām kultūrām, kas turpinot pro-
jektu attīstīs arī savstarpējo sapratni un toleranci.

Aicinām Jūs arī turpmāk sekot līdzi biedrības 
BUMMS aktivitātēm un projektiem biedrības mā-
jas lapā www.bumms.ucoz.com 

ë Sākums 2.lpp.
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2010. gada 18. augusta Nr. 8/10
Rīgas rajona Stopiņu novadā (protokols Nr. 31, p.4.3.1.)

SAISTošIe noTeIkUMI
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas  

ierobežojumi Stopiņu novada  
administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
16.punktu 43.panta. panta ceturto daļu

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.pants otro daļu

Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un tie ir obligāti visām 
fiziskajām un juridiskajām personām.

Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus tiek noteikts visā 
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem noteiktā aizlieguma termiņš ir pie-
ci gadi.

Novada domes priekšsēdētājs  
J. Pumpurs

2010. gada 18. augusta Nr. 9/10
Rīgas rajona Stopiņu novadā (protokols Nr. 31, p.5.5.20.)

SAISTošIe noTeIkUMI
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 3.daļu,  
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1, 3., 4.d.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumi (turpmāk atvieglojumi) atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā esošo īpašumu – zemi un ēkām.

1.2. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpa-
šumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Stopiņu novadā. 

1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti par tekošo 
taksācijas gadu un attiecināmi uz visu aprēķināto nekustamā īpašuma no-
dokļa apmēru.

Turpinājums 7.lpp. 

Septembris ir klāt ne tikai ar sārtajiem pīlā-
džiem un bagātīgu dārzeņu un sēņu ražu, bet arī 
ar jaunu darba cēlienu PII “Pienenītē”. Katrs jau-
nais mācību gads kā vienmēr sākas 1.septembrī. 
Arī šogad, jau tradicionāli, iestādes 56 gadīgie 
bērni kopā ar skolotājām un iestādes vadītāju at-
zīmēja Zinību dienu. Mums tie ir Burtiņu svētki, 
kurus šogad vadīja mūzikas skolotāja Gunta Kal-
niņa un ‘’Saulītes’’ grupas skolotāja Santa Šika. 
Ar pieciem gadiem sākas obligātā sagatavošana 
skolai, jeb pirmie soļi “Ābecē”. Šogad obligāto 
56 gadīgo bērnu apmācību uzsāka 130 bērni, t.i. 
par 10 bērniem vairāk nekā pagājušajā mācību 
gadā. Burtu apgūšana un lasīt mācīšana ir viens 
no pirmsskolas programmas galvenajiem uzde-
vumiem.

Šogad 1.septembrī stājās spēkā MK noteiku-
mi Nr.709 “Par valsts pirmsskolas izglītības vad-
līnijām”. Šajās vadlīnijās ir noteikti arī plānotie 
rezultāti, jeb prasības bērnam aizejot uz skolu, 
kas ir noteiktas augstākas kā līdz šim. Lai šos plā-
notos rezultātus sasniegtu, gan skolotājiem, gan 
bērnu vecākiem ir kopīgi jāveic mērķtiecīgs un 
sistemātisks mācību un audzināšanas darbs ar ro-
taļu palīdzību. Par šo pašu tēmu š.g.23. septembrī, 
pirmajā rudens dienā, PII “Pienenīte” uz kopīgu 
semināru bija pulcējušās 37 Pierīgas PII iestāžu 
vadītājas un metodiķes, lai kopīgi apspriestu un 
meklētu labāko risinājumu bērnu sagatavošanā 
skolai, dalītos labākajā pieredzē un apmainītos ar 
jaunām un radošām idejām.

Visi klātesošie iestādes pagalmā varēja aplū-
kot vecāku un skolotāju darinātos ziedu paklājus, 
kur katra grupiņa veidoja savas grupas nosau-
kuma pirmo burtu. Iestādes viesus sākumā uzru-
nāja un mūsu novadu prezentēja Stopiņu nova-
da domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs, par ko 
liels“Paldies!”, kā arī par ideju un atbalstu iestā-

des viesiem ekskursijas noorganizēšanā uz Getli-
ņiem, kas ir viens no attīstītākajiem uzņēmumiem 
mūsu novadā. Paldies arī A. Pēkšēnam SIA’’Eko 
Getliņi’’ tehniskajam direktoram par atsaucību un 
viesu uzņemšanu.

Jaunais mācību gads ir iesācies ne tikai ar 
tradicionāliem pasākumiem un viesu uzņemša-
nu, bet arī ar aktīvu skolotāju līdzdalību dažādos 
ESF projektos. Mūzikas skolotāja Līga Kurzem-
niece no š.g. 22.09.29.09. piedalījās Comenius 
Mūžizglītības programmas kursos “Maltas ģi-
menes folklora un tradīcijas”, kursu mērķis ir 
iepazīstināt dalībniekus ar bagātīgo folkloru un 
tautas tradīcijām, kas joprojām šajā salā ir dzī-
vas. Vēl divas mūsu pirmsskolas skolotājas Mai-
ja Putniņa un Kristīne Blažģe ir apstiprinātas 
projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šī 
projekta ietvaros skolotājas saņems mērķstipen-
diju 4 mēnešu garumā un iesniegs savu izveidoto 

pedagogu portfilio komisijas vērtēšanā, lai iegū-
tu 3. kvalitātes pakāpi. Tas pagaidām ir augstā-
kais pirmsskolas pedagoga darba kvalitātes vēr-
tējums šī projekta ietvaros.

Es, kā iestādes vadītāja, uzskatu, ka piedalī-
šanās šādos projektos dod ne tikai jaunu pieredzi, 
bet arī ceļ pedagoga pašapziņu un prezentē viņa 
ieguldīto darbu.

Pateicoties kolektīva enerģiskajam darbam, 
šis mācību gads ir tik tiešām sācies veiksmīgi, 
tādēļ visiem pedagogiem Skolotāju dienā gribu 
teikt vēlējumu ar dzejnieka A.Eglīša vārdiem:

Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra
Jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums
Jāpaceļ.
Nav tāda, ko nevar,
Ja ir – tad jāvar!

Ziedoðie burtiòi “Pienenîtç”
PII “Pienenīte” vadītāja  
L.STURME
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1.4. Iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-
nu iesniegšanas termiņš ir līdz taksācijas gada 30.aprīlim. 

Punktā 2.3 un 2.5. noteiktajām kategorijām iesniegumus pieņem un at-
vieglojumus piešķir visu kalendāro gadu. 

1.5 Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (turpmāk – 
atvieglojumi) piemērošanu vai atteikumu piemērot atvieglojumus, saskaņā 
ar šiem Noteikumiem pieņem Dome, pēc pozitīva Finanšu komitejas atzi-
numa saņemšanas.

1.6 Stopiņu novada domes pieņemtais lēmums pārsūdzams Administratī-
vā procesa likumā noteiktajā kārtībā

2. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju kategorijas 
un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmērs

Stopiņu novada dome atkarībā no budžeta ieņēmumu izpildes var pie-
šķirt atvieglojumus nodokļu maksātāju kategorijām, kuru dzīvesvieta vai ju-
ridiskā adrese vismaz vienu gadu ir deklarēta (reģistrēta) Stopiņu novadā.

Atvieglojumi var tikt piešķirti šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

Punkts Kategorija
Atvieglo-
juma ap-
mērs %

2.1.

Zemes īpašniekiem un lietotājiem par zemes platībām, 
uz kurām atrodas Stopiņu pašvaldības īpašumā esošās 
būves, ar nosacījumu, ka īpašnieka pieprasītā nomas 
maksa nepārsniedz aprēķināto nodokli un to apliecina 
pievienotā nomas līguma noteikumi

90

2.2.

Rumbulas reģiona iedzīvotājiem, kuru īpašums atrodas 
CSA poligona “Getliņi” 100 m sanitārajā aizsargjoslā 
par nekustamo īpašumu, ja tajā ir reģistrēta nodokļa 
maksātāja dzīvesvieta un ja nekustamais īpašums ne-
tiek izmantots saimnieciskajā darbībā

90

2.3.

Personām, kurām ar Stopiņu novada pašvaldības iestā-
des “Stopiņu novada domes sociālais dienests” (turp-
māk – Sociālais dienests) lēmumu piešķirts trūcīgas 
personas vai ģimenes statuss, par vienģimenes un div-
ģimeņu dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašumu, nedzīvoja-
mo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvo-
šana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnie-
ciskās darbības veikšanai, un kurā reģistrēta nodokļa 
maksātāja deklarētā dzīvesvieta, par to periodu, kurā 
nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas statusam

90

2.4.

Politiski represētajām personām par zemi un individu-
ālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai 
dzīvokļa īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai val-
dījumā vismaz piecus gadus un kurā reģistrēta nodokļa 
maksātāja deklarētā dzīvesvieta

90

2.5.

Personām, kurām ar Stopiņu novada pašvaldības iestā-
des “Stopiņu novada domes sociālais dienests” (turp-
māk – Sociālais dienests) lēmumu piešķirts maznodro-
šinātas personas vai ģimenes statuss, par vienģimenes 
un divģimeņu dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašumu, ne-
dzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana 
ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai, un kurā reģistrēta 
nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, par to pe-
riodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas 
personas statusam

70

2.6.

Rumbulas reģiona iedzīvotājiem, kuru zemes īpašums 
vai lietojums pieguļ CSA poligona “Getliņi” 100 m sa-
nitārajai aizsargjoslai par nekustamo īpašumu, ja tajā ir 
reģistrēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja nekusta-
mais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

70

2.7.

Daudzbērnu ģimenes, kurās ir 5 un vairāk nepilnga-
dīgi bērni par nekustamo īpašumu, ja tajā ir reģistrēta 
nodokļa maksātāja un visu viņa ģimenes locekļu dzī-
vesvieta, un ja nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā

70

2.8.

1. vai 2.grupas invalīdiem par nekustamo īpašumu, ja 
tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta un ja 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciska-
jā darbībā

50

2.9.

Juridiskas personas, kas savu darbību uzsākušas Stopiņu 
novada administratīvajā teritorijā pēc 01.01.2010., iz-
veidojot vismaz 20 jaunas darba vietas, no kurām 25% 
ir Stopiņu novada iedzīvotāji piešķirt nodokļa atvieglo-
jumu uz 3 gadiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

50

2.10.

1. grupas invalīda Civillikuma noteiktajam pirmās pa-
kāpes radiniekam, ja tas pie viņa dzīvo par nekustamo 
īpašumu, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja dzī-
vesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā

25

2.11.

Daudzbērnu ģimenes, kurās ir 3 un vairāk nepilnga-
dīgi bērni par nekustamo īpašumu, ja tajā ir reģistrēta 
nodokļa maksātāja un visu viņa ģimenes locekļu dzī-
vesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā

25

2.12.

Černobiļas avārijas seku likvidētāji par nekustamo 
īpašumu, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja dzī-
vesvieta un ja nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā

25

3. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
3.1. Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu: 
(1) Fiziskai personai Stopiņu novada domē jāiesniedz motivēts rakstveida 

iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, iesnie-
gumam pievienojot šo tiesību apliecinošus dokumentus. ( pielikums Nr.1). 

(2) Juridiskās personas, iesniedzot iesniegumu par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu saņemšanu iesniegumam pievieno: 

– uzņēmuma vadītāja parakstītu apliecinājumu, ka ražošanas ēkās (norā-
dīts ēkas kadastra apzīmējums) ir saglabāta ražošana un darba vietas, 

– VID izziņu par to, ka nodokļu maksātājam nav nodokļu maksājumu 
parādu, 

– VID izziņu par vidējo uzņēmumā strādājošo skaitu un vidējo darba sa-
maksu par iepriekšējo pārskata gadu

3.2. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu (turpmāk – atvieglojumu pieprasītājs), atbilst vairākām Noteiku-
mu minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tad atvieg-
lojumi piemērojami par vienu no tām pēc atvieglojumu pieprasītāja izvēles.

3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, izņemot noteikumu 
punktos 2.3 un 2.5. noteiktajām kategorijām, piešķir ar šādiem nosacījumiem:

3.3.1. nekustamā īpašuma adrese ir nodokļa maksātāja (fiziskas perso-
nas) deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu kalendāro gadu; 

3.3.2. taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa 
taksācijas gadā pārsniedz: 

3.3.2.1. fizikām personām LVL 20 (divdesmit lati) 
3.3.2.2. juridiskām personām LVL 500 (pieci simti lati) 
3.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir:
3.4.1. ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam jautājuma par atvieg-

lojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo no-
dokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu.

3.4.2. nekustamais īpašums netiek uzturēts kārtībā atbilstoši LR spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām;

3.4.3. uz zemesgabala atrodas ēkas vai būves, kas nav pieņemtas eks-
pluatācijā, un:

3.4.3.1. būvdarbi tiek veikti bez būvvaldē reģistrētas būvatļaujas vai
3.4.3.2. būvdarbu pārtraukšana nav reģistrēta un būve nav iekonservēta
3.4.3. gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīša-

nas Domes administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātāju par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;

4. Pārejas noteikumi 
4.1. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšana Stopiņu 

novada domes informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.
4.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Stopiņu novada domes 

2004.gada saistošie noteikumi Nr. 6 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanas kārtību”.

Novada domes priekšsēdētājs  
J. Pumpurs

ë Sākums 6.lpp.
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*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce 
obligāta.

SVeICAM JAUnDZIMUšoS!

Lai viņu bērnība kā ziedu pļava pilna,
Kur tēva, mātes mīlas saule spīd

  Elionora Zaķe
  Elizabete Zaķe
  Rodrigo Stabulnieks
  Artūrs Martišūns
  Dana Poča
  Tomas Sparinskis
  Elza Vesera
  Elza Trokša

Sveicam vecākus un viņu mazuļus! 

AIZVADĪTI MŪŽĪBĀ

Pazarēs apklusa vakara vēji
Pierima putni, izdzisa riets.
Kādēļ tev pārtrūka dzīve tik spēji,
Ja vēl pret sauli tik daudz bij’ ko iet.

/Z.Purvs/

  Vilnis Bitenieks
  Nikolajs Jeļisejevs
  Valentīna Nazarova
  Valentīna Kiesnere
  Valentīna Konstantinova
  Jānis Dumbraitis
  Veronika Kovaļevska
  Ivans Ivanovs
  Solomeja Ūbele

Izsakam līdzjūtību piederīgajiem!

SVeICAM JUBILĀRUS!

Dzirkst mūžš kā grezni audekli,
Ar vilnu rakstiem vīti
Dzied vasaras, skumst rudeņi, 
Skan gadi aizvadīti

 70 –  Davidovu Margaritu
  Grotusu Irēnu
  Kislovu Taisiju
  Losevu Emeritu
  Morsku Jevgēniju
  Neicgali Annu
  Prokopoviču Edvīnu
  Skrīnu Aleksandru
  Zeizi Rasmu
 75 –  Gofman Igoru
  Mazitāni Klaudīju
  Pavlovsku Vasilisu
  Strujevu Nikolaju
 80 –  Cibuļski Vladislavu
  Gaļicku Raisu
  Lielpinku Dzidru
  Misjunu Klaudiju
 85 –  Gerasimovu Veru
  Vestermani Marģeri

Lai stipra veselība, dzīvesprieks un dvēseles 
gaišums ir ceļa biedrs vēl ilgus gadus!

Dzimtsarakstu informâcija 
Sagatavoja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A. Volkova

Lîdzjûtîba

Mēs klusējot paliekam atmiņu krastā,
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr tava būs.

/N.Dzirkale/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību, Ulbrokas 
Jauktā kora dibinātājai, mūsu Birutai Zvaig-
znītei dēlu Intu mūžībā pavadot.

Kora diriģenti Ina un Eduards,  
Jauktā kora dalībnieki.

Tā aiziet mūsu mīļie, 
Aiziet no ikdienas rūpēm 
Mierā un klusumā prom. 
Paliek vien dvēseles gaisma…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību, Birutai 
Zvaigz nītei dēlu Intu Pētermani un brāli Ojā-
ru Pētermani mūžībā pavadot.

Stopiņu novada Domes kolektīvs

Cilvēka mūžs ir īss... 
Te saule, prieks, sapņi, 
Bet pēkšņi pārdeg viss, 
Prieks pāriet, 
Un saules gaisma – 
Pelnu atblāzmā līst. 
Nekas nebūs vairs kā bijis.

Izsakām  visdziļāko līdzjūtību deju skolo-
tājai Aigai Mednei, brāli pāragri mūžībā 
aizvadot.

PII “Pienenīte” kolektīvs

Izsakām pateicību Stopiņu novada domei, 
ansamblim “Ivziedi”, cūkkopības kompleksa 
Acones darbiniekiem un visiem pārējiem, kas 
pēdējā gaitā izvadīja Veru Kasari.

INFORMĀCIJAI!
Godājamie Stopiņu novada iedzīvotāji, novadā ir 
apzināti 265 suņu saimnieki, un tikai 64 no tiem ir 
reģistrējuši savus mīluļus. Stopiņu novada dome 
mudina Jūs reģistrēt savus četrkājainos draugus 
pašvaldības aģentūrā “Saimnieks” Institūta ielā 30, 
Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, lai izbēgtu no 
pašvaldības policijas sankcijām par nereģistrētu 
suņu turēšanu Stopiņu novadā. No nodevas sa-
maksas ir atbrīvoti; redzes invalīdi; I grupas invalīdi; 
2. grupas invalīdi; vientuļie nestrādājošie pensionā-
ri; valsts iestādes, kurās tiek turēti un audzēti die-
nesta suņi; zemnieku saimniecības. Pārējiem suņu 
saimniekiem jāmaksā nodeva par maza izmēra suni 
1.50Ls, par lielo suni 3Ls. Stopiņu novada Domes 
kasē Institūta iela 1a.

Lai novērstu ekosistēmas izmaiņu ietekmi uz 
zivju resursu atražošanos un uzlabotu ezera zivju 
sugu sastāvu, kā arī, lai radītu labvēlīgus apstāk-
ļus makšķerēšanas attīstībai, šī gada 22.septembrī 
Ulbrokas ezerā tika ielaisti 250 kg līdaku un 100 
kg līņu mazuļu. Līdaku mazuļu iegāde tika veikta 
Zemkopības ministrijas apstiprinātajā Zivju fonda 
pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražoša-
na publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdens-
tilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, pro-

jekta “Zivju resursu atjaunošana Ulbrokas ezerā” 
ietvaros. Līņu mazuļi tika iepirkti par Stopiņu no-
vada pašvaldības finansējumu. 

Zivju mazuļu piegāde tika veikta no zivjaudzē-
tavas “Purviņi” un zivju mazuļu ielaišana Ulbrokas 
ezerā notika Stopiņu novada domes priekšsēdētā-
ja, zivjaudzētavas “Purviņi” pārstāvja, Valsts vides 
dienesta vecākā inspektora, pašvaldības aģentūras 

“Saimnieks” direktora un Stopiņu novada domes 
projektu vadītājas klātbūtnē. Zivju mazuļu ielaiša-
na Ulbrokas ezerā notiek pirmo reizi. 

Rudenīgu noskaņu vadīti,  
2010.gada 15. oktobrī, piektdien,  

aicinām apmeklēt  
M. Čehova Rīgas Krievu teātra izrādi – 

Eduardo Skarpeta 

“SKRANDAIŅI  
UN AUGSTMAŅI”

Tuvāka informācija Ulbrokas bibliotēkā  
vai pa tālr. 67910503.

Ulbrokas ezerâ ielaisti lîdaku un lîòu mazuïi

7.novembrī plkst. 16.00 Ulbrokas kultūras 
namā

sieviešu koris „Madara” kopā ar UMMS 
audzēkņiem aicina uz komponista  

Atvara Sirmā autorkoncertu.
Pasākumā viesosies arī Rūķi no “Čučumuižas”.

15.oktobrī  plkst. 19.00
Ulbrokas kultūras namā

komponista un Ulbrokas mūzikas un mākslas 
skolas pedagoga  

Alvila Altmaņa autorkoncerts


